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Anotace 

POHŮNEK, I. Optimalizace možností zásahu jednotek požární ochrany v případě úniku 

ropných látek do vodních toků na území Olomouckého kraje.  Diplomová práce, Ostrava: 

VŠB – TU, 2013, 56 s  

Diplomová práce se zabývá možnostmi zásahu jednotek požární ochrany Hasičského 

záchranného sboru (dále jen JPO HZS) Olomouckého kraje v případě úniku ropných látek do 

řeky Moravy nebo Bečvy.  Na základě vyhodnocení zdrojů rizik ropného znečištění navrhuje 

vybudování havarijních profilů a říčních úseků na obou tocích, které umožní předurčeným 

JPO systematicky provést účinný zásah v případě reálné mimořádné události. Dále práce 

hodnotí současnou vybavenost technickými prostředky a navrhuje její optimalizaci. V jejím 

závěru je zpracován návrh operativních karet jednotlivých havarijních profilů, které mají 

poskytnout veliteli zásahu informační a strategickou podporu v místě zásahu.  

Klíčová slova: znečištění, jednotka požární ochrany, havarijní profil, ropný únik 

Annotation 

POHŮNEK, I. Optimization of Possibilities of Fire Brigade Intervention in Case of Oil and 

Oil Product Spills into Watercourses in the Area of the Olomouc Region. Thesis, Ostrava: 

VSB – TU, 56 p 

The diploma thesis deals with the possibilities of an intervention by the unit Fire 

Brigade (hereinafter JPO) in case of an oil leakage into the river Morava or Bečva. Based on 

risk assessment of oil pollution sources it proposes building emergency profiles and river 

sections on both streams which will enable chosen JPO to systematically execute an efficient 

intervention in the event of a real emergency. Further the thesis evaluates the current state of 

technical equipment and proposes its optimization. In its conclusion a draft of operation cards 

with individual emergency profiles is prepared which are to provide the commander with on-

site informational and strategic support. 

Keywords: pollution, fire brigade unit, emergency profile, oil leak 
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Úvod 

Základem všeho živého na této planetě je bezesporu voda, a proto s ní od pradávna 

žilo lidstvo v úzkém souladu. Vodní zdroje, ve vnitrozemí především řeky, představovaly 

zdroj obživy, a proto v jejich blízkosti vznikaly obce a města. Pro dnešní moderní společnost 

tyto řeky nepředstavují primárně ani tak zdroj obživy, ale spíše jsou využívány pro 

zavlažování nebo pro výrobu energie. Naopak fauna a flóra, žijící ve vodních tocích, je 

životně závislá na kvalitě vody. 

Proto je nutné chránit všechny zdroje před veškerým znečištěním, které  

by ohrozilo život člověka nebo jiných organismů.   

Nejvýznamnější znečišťování vod, co do výskytu, rozsahu i intenzity, se týká ropy. 

Tato černá hmota a z ní vyrobené produkty jsou v současné době spojená s veškerou 

každodenní činností člověka, například veškerý průmysl či doprava. Tím se zvyšují i možná 

rizika vzniku ropné havárie na vodních tocích, která může mít za následek jejich znečištění. 

V případě, že dojde k ropnému znečištění řeky Moravy nebo Bečvy, bude primárně zasahující 

složkou HZS Olomouckého kraje, ve spolupráci s příslušným vodoprávním orgánem, 

případně dalšími subjekty. Cílem jejich zásahu je podniknout veškeré kroky k omezení 

celkového rozsahu havárie. 

V současné době nemá HZS Olomouckého kraje k dispozici ucelený materiál, který  

by obsahoval přehled opatření a vhodných havarijních profilů na řece Moravě nebo Bečvě pro 

instalaci norných stěn a dalších zařízení v případě úniku ropných látek do těchto vodních 

toků. Výstavba norných stěn, při reálné události v minulých letech, v místech řeky s rychlým 

proudem, měla za následek výrazné snížení účinnosti zachycení ropného znečištění. Cílem 

diplomové práce je tyto nedostatky odstranit. 

Diplomová práce se nejprve věnuje obecně ropným haváriím a znečištění včetně 

prostředků k jeho zastavení. Dále analyzuje možnosti vzniku těchto událostí v případě řeky 

Moravy a Bečvy na území Olomouckého kraje. Na základě toho jsou určeny havarijní profily 

na obou tocích včetně předurčenosti JPO HZS Olomouckého kraje pro zásah na těchto 

místech. Jsou stanoveny konkrétní říční úseky obou řek, spadající pod jednotlivé havarijní 

profily, jejichž cílem je účinně zachytit případné znečištění. V předposlední části je posouzení 

a návrh optimalizace technických prostředků pro zásahy při úniku ropných látek do vodních 

toků u předurčených JPO. Jako poslední je navrhnuta podoba operativní karta havarijních 

profilů, která má být informativní podporou velitele zásahu v případě reálné události. 
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Rešerše 

Při tvorbě diplomové práce bylo nutné vyhledat literaturu a jiné zdroje zabývající se 

únikem ropných látek do vodních toků a jejich likvidací. Konkrétně stanovením havarijních 

profilů  

na řece Moravě a Bečvě pro výstavbu norných stěn JPO HZS Olomouckého kraje. Při práci 

s touto literaturou jsem zjistil, že v ní tato problematika není dostatečně řešena nebo je 

vzhledem ke své zastaralosti nevyhovující pro účinný zásah při případné reálné události.   

VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK POVODÍ MORAVY, s.p. Plán opatření pro 

případ havárie. Brno, 2013. 

Jedná se o dokumentaci, která poskytuje potřebné informace pro případ havárie na vodních 

tocích spadajících primárně pod správu Povodí Moravy. Struktura dokumentu je rozdělena  

do třech stěžejních částí, základní, operativní a pomocné. Základní část se zabývá především 

haváriemi, přesněji související legislativou, postupem jejich likvidace nebo charakteristikami 

závadných látek, s nimiž se Povodí Moravy nejčastěji setkává. Operativní část se zabývá 

organizací havarijní služby, včetně jejího materiálově – organizačního zabezpečení  

a konkrétní činnosti při řešení vzniklé havárie. V pomocné části se pak nachází doplňující 

dokumenty, jako související seznamy, dohody nebo mapové podklady. 

KOLEKTIV AUTORŮ.: Bojový řád jednotek požární ochrany, 1. vydání. Ostrava: SPBI, 

2007. 561 s. ISBN 978-80-7385-026-5. 

Bojový řád jednotek požární ochrany je přehledně rozdělen do několika kapitol, které 

obsahují jednotlivé metodické listy. Nalezneme zde základní taktické postupy zdolávání 

mimořádných událostí. Konkrétně byly využívány metodické listy zpracované na téma 

olejové havárie a norné stěny. Aktualizovaný Bojový řád lze naleznout na stránkách 

Hasičského záchranného sboru ČR (http://www.hzscr.cz). 

KVARČÁK, M., VAVREČKOVÁ, J., a ŽEMLIČKA, Z. Likvidace ropných havárií. 1. 

vydání. Ostrava: SPBI, 2000. ISBN 80-7231-002-X. 

Publikace se zaměřuje na problematiku úniku nebezpečných kapalin ze zařízení, jejich 

čerpání, zachycování a likvidaci. Charakterizuje jejich negativní vliv úniku nebezpečných 

látek na okolí a zabývá se právními aspekty havárií. Uvádí nejčastěji používané sorbenty  

a prostředky určené k zachycování kapalin, jejich vlastnosti a příklady použití. 

http://www.hzscr.cz/
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1 Charakteristika vodních toků na území Olomouckého kraje 

Olomouckým krajem protéká poměrně široká škála vodních toků. Od těch nejmenších 

potoků, až po velké významné řeky. Diplomová práce se dále zabývá dvěma největšími 

vodními toky. Jedná se o řeku Moravu a Bečvu. Tyto hlavní říční tepny Olomouckého kraje 

protékají některými územími se zvýšenými požadavky na ochranu přírody a životního 

prostředí, případně v jejich blízkosti. Za zmínku stojí například chráněná krajinná oblast 

Litovelské Pomoraví, kterou Morava protéká. Další místo se zvýšeným stupněm ochrany se 

nachází v blízkosti soutoku těchto řek. Jedná se o Tovačovská jezera, kde jedno z jezer 

poskytuje významný vodárenský zdroj pro město Přerov a jeho okolí. Oba vodní toky, 

Morava i Bečva, spadají pod správu Povodí Moravy, s. p. 

1.1 Řeka Morava 

Tento dominantní tok pramení pod Králickým Sněžníkem ležícím v Pardubickém kraji 

v nadmořské výšce 1 380 m n.m. , který se nachází v těsné blízkosti našich státních hranic 

s Polskem. Na území Olomouckého kraje vstupuje na úrovni obce Horní Hedeč. Dále protéká 

celým územím Moravy od severu na jih, kde s přibývajícími přítoky postupně mění svůj 

charakter horského potoka v mohutnou řeku. Na dolním toku tvoří státní hranici mezi Českou 

republikou a Slovenskem a mezi Slovenskem a Rakouskem. Pod starým hradem Devín, 

nedaleko Bratislavy, pak Morava odevzdává své vody zleva řece Dunaj. Celková délka řeky 

až po soutok s Dunajem je 354 km s plochou povodí 26 658 km², z toho 284,5 km a 20 692,4 

km² na území České republiky. V Olomouckém kraji potom dosahuje délky 154,2 km [26]. 

1.2 Řeka Bečva 

Vzniká soutokem Vsetínské a Rožnovské Bečvy. Vsetínská Bečva pramení pod 

Vysokou ve Zlínském kraji ve výši asi 760 m n. m. Sbírá vody z Javorníků a ze Vsetínských 

vrchů a u Valašského Meziříčí se stéká s Rožnovskou Bečvou, která pramení na severním 

svahu Vysoké. Dále pak pokračuje do Olomouckého kraje, kde je největším levostranným 

přítokem Moravy. Tok Bečvy je dlouhý 119,3 kilometrů. Šířka Bečvy v přerovském okrese je  

na většině míst 38 a 44 metrů. Jelikož svádí vodu z území silně zalesněného (Beskydska, 

přítoky též z Oderska), z míst bohatých na dešťové srážky, významně ovlivňuje vodní režim 

na středním a dokonce i dolním toku Moravy. Nejvíce vody mívá řeka v březnu, nejméně  

v září. Celková délka toku je 124 km s plochou povodí 1627 km². Její délka v Olomouckém 

kraji dosahuje 52,8 km [26]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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2 Ropné havárie na vybraných vodních tocích 

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení 

jakosti povrchových či podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, 

radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady. Dále, dojde-li ke zhoršení ohrožení jakosti 

povrchových, podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo  

v ochranných pásmech vodních zdrojů. Za ropnou havárii se považuje mimořádná událost, 

při níž došlo k úniku ropných látek v takovém množství, že je ohroženo životní prostředí, 

zejména podzemní a povrchové vody.  

Ropné látky jsou skupinou uhlovodíků, které vznikají při zpracování ropy. Jsou  

to uhlovodíky alifatické i aromatické. Patří mezi ně například benzín, benzen a jeho deriváty, 

nafta, petrolej, lehké a těžké oleje, mazut, surová ropa, nebo jiné látky obdobného charakteru. 

Jejich nebezpečí spočívá především v přímé toxicitě, při dlouhodobém vlivu vykazují 

karcinogenní, mutagenní atd. účinek. Jsou většinou chemicky stálé. V případě znečištění 

životního prostředí je jejich vliv dlouhodobý. Vyskytují se nejen ve vodní fázi, kde jsou 

nerozpustné, ale váží se i na pevné částice, například v podobě sedimentů nebo naplavenin  

[9, 10, 21]. 

2.1 Povinnosti při havárii 

Pro toho, kdo havárii způsobí (dále jen „původce havárie") nebo zjistí, ale i pro veškeré 

subjekty, které jsou pověřeny jejím řešením, vyplývají povinnosti dané zákonem [10]. 

Nejdůležitější body z něj, především s důrazem na činnost HZS ČR v případě ropné havárie, 

jsou uvedeny v citacích níže: 

„Ten, kdo způsobil havárii, je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin  

a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu 

a České inspekce životního prostředí.    

Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit HZS ČR, jednotkám 

požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí.  

Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí 

jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad  

a Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných 

pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, informovat též 

Ministerstvo zdravotnictví.  
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Původce havárie je povinen na výzvu orgánů uvedených v předchozím odstavci při 

provádění opatření při odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat.  

Je uzavřena rámcová dohoda o spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem České 

republiky a Ministerstvem zemědělství, která upravuje bližší podmínky a způsob vzájemné 

spolupráce při řešení mimořádných událostí mezi HZS ČR a podniky povodí. 

Povodí Moravy, s.p. má pro případy zásahu při likvidacích havárií (ve smyslu  

§10 vyhlášky 470/2001 Sb. a §21 zákona 239/2000 Sb.) uzavřeny Dohody o spolupráci  

s jednotlivými KOPIS HZS, která zajišťují prvotní zásah při likvidaci havárie.“ [9, 10] 

 

Obrázek 1 - Organizační schéma – postup předávání informací [9] 
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3 Popis ropného znečištění a jeho chování v proudící vodě 

Přítomnost ropného znečištění je často patrné podle skvrn nebo olejového filmu na vodní 

hladině. Tento charakteristický film se vytváří již při koncentraci volných olejů  

nad 0, 1 až 0, 2 mg.l
-1

. V závislosti na tloušťce této olejové vrstvy se zpomaluje prostup 

kyslíku z atmosféry do vody, což je důsledkem zhoršení průběhu samočištění. Například asi 

50 1 oleje stačí k pokrytí zhruba 1 km
2
 vodní plochy souvislou vrstvou o tloušťce asi 0, 05 

m. Jasné barevné pruhy, způsobené interferencí, se tvoří na hladině při množství asi 300 l 

oleje na l km
2
 vodní plochy při tloušťce cca 0. 3 m.  Druhou významnou zápornou vlastností 

ropy a z nich vyrobených produktů, je jejich velmi malá biodegradovatelnost. Samočištění tím 

pádem probíhá velmi pomalu. Hodnocení vlastností veškerých ropných látek ve vodě je 

značně obtížné, protože se obvykle jedná o směsi sloučenin s různou chemickou strukturou  

a tedy i s různými vlastnostmi. Jejich negativní účinky a rizika, vzhledem k vodě, jsou dány 

jak toxicitou, přesněji ekotoxicitou, ale také tím, že významně ovlivňují její senzorické 

vlastnosti, konkrétně chuť a zápach. Tyto vlastnosti mohou být ovlivněny již v koncentracích 

od 0, 01 mg.l
-1

. V koncentracích zhruba 0, 1 mg.l
-1

 může být voda již zcela senzoricky 

znehodnocena. Tento stav nastává při poměru např. l kg benzinu v l0.000 m3 vody. Prahová 

koncentrace pachu závisí na chemickém složení ropné látky. Mezi senzoricky nejúčinnější 

látky patří především isoalkany a aromatické uhlovodíky [2,9,16]. 

Ropné látky v povrchové vodě můžeme podle jejich chování rozdělit do tří kategorií:  

Sedimentující látky zákonitě klesají na dno. Usazování probíhá tím rychleji, čím je větší 

jejich měrná hmotnost a pomalejší rychlost proudění ve vodním toku. Těmito rychlostmi je 

určena oblast, kde se látky usadí. Odstranění těchto látek lze provést odtěžením, například 

odbagrováním. Vybagrování je nutné provést tím rychleji, čím je vyšší riziko rozpuštění 

těchto látek ve vodě nebo jejich přetransportování při vyšším průtoku vody.  

Rozpuštěné látky jsou z vodního toku velmi těžce odstranitelné. Nejčastěji se používá 

zředění těchto látek nadlepšováním průtoků vody nebo zachycením havarijní vlny, vody  

s obsahem rozpuštěné látky, v některé z nádrží. V některých případech může být znečištěná 

voda odčerpávána do dekontaminační stanice a po snížení koncentrace kontaminantu  

na požadovanou úroveň vypuštěna zpět do vodního toku. 

Látky plovoucí se vzhledem k nižší měrné hmotnosti (hustotě) drží při vodní hladině. 

Toto znečištění tak dále šíří ve směru proudění řeky.  Proto je nutné tyto látky co nejrychleji 

plošně ohradit, omezit a následně odstranit. K ohraničení a omezení znečištění se nejčastěji 
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používají různé typy překážek konstruovaných na principu norných stěn. Následně je 

zachycené ropné znečištění odstraňováno z vody za pomoci speciálních materiálů, tzv. 

sorbentů, které jsou schopné na sebe navázat tyto látky. K tomuto účelu se používají také 

speciální prostředky, jako olejové sběrače, odlučovače nebo separátory. Plovoucí látky tvoří 

naprostou většinu všech ropných kontaminací vodních toků, a proto se na ně diplomová práce 

dále zaměřuje [2,9,16]. 
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4 Norné stěny 

Jak už bylo řečeno, plovoucí ropné látky umožňují, díky svým charakteristickým 

vlastnostem, provést aktivní zásah, jehož cílem je zamezení šíření znečištění a jeho následná 

likvidace z vodního toku. Tyto speciální prostředky budou osazovány na havarijních 

profilech, a proto je nutné si je představit. K ohrazení a zachycení ropné látky na vodním toku 

se používají norné stěny, kterých existuje několik druhů. 

4.1 Rozdělení norných stěn 

Jsou rozděleny na základě typu konstrukce a způsobu použití. Členění norných stěn je 

uvedeno níže, včetně krátkého popisu vybraných typů od výrobce REO AMOS. 

4.1.1 Nafukovací norné stěny 

Veškeré informace k uvedeným norným stěnám byly čerpány z [18]. 

Jednokomorové (REO710S) 

Slouží pro záchyt ropných látek z vodní hladiny s menší rychlostí proudění. Jedná  

se o vzdušnici tvaru válce o průměru 30 centimetrů, která je opatřena hradící zástěrkou  

o výšce 35 centimetrů. Norná stěna je vyráběna v délkách 5 metrů a 10 metrů, přitom lze 

jednotlivé díly libovolně spojovat rychlomontážními kovovými zámky. Jako zátěžový 

element slouží pozinkovaný řetěz. Úspěšné použití do maximální rychlosti proudění  

0, 2 m.s
-1

. 

Dvoukomorové (REO MAXX) 

Je určena ke stavbě bariér na vodní hladině i na pevném povrchu při ropných havárií. 

Její použití na vodě vyžaduje menší rychlost proudění vody. Nornou stěnu tvoří 150 metrů 

dlouhý dvoukomorový rukávec, který je navinutý na cívce kovového stojanu. Horní 

komora se plní vzduchem (plovoucí schopnost) a druhá vodou (zátěžový element). 

Úspěšné použití do maximální rychlosti proudění 0, 2 m.s
-1

. 

4.1.2 Pevné norné stěny 

Lehké (typ REO756) 

Lehké norné stěny postupně nahrazují ve výbavě hasičů ty nafukovací. Jedná se o 

ideální zásahový prostředek pro zachycení ropného znečištění. Velkou výhodou je její 

dobrá skladnost a pevnost, tudíž i dlouhá životnost. Jsou schopny, jako jediné, účinně 
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zachytit ropné látky do rychlosti proudění vody 0, 8 m.s
-1 

při délce norné stěny 220 metrů.  

U kratších variant se hraniční hodnota posunuje až k hodnotě 1, 2 m.s
-1

. Skládá  

se z jednotlivých 5, 5 metru dlouhých segmentů, které lze snadno a libovolně spojovat 

pomocí teleskopického čepu, jehož součástí je vlastní zátěžový element. Po položení  

na vodní hladinu se norná stěna automaticky stabilizuje. Stěna klade vodě malý odpor  

a lze ji instalovat bez nutnosti nasazení mechanizačních prostředků.  

Kovové - standartní provedení (typ REO777)  

Kovové norné stěny se skládají z jednotlivých segmentů o délce 4 metry. Jsou 

vyrobeny z pozinkovaného plechu v kombinaci s nepotopitelným plovákem. Propojování 

jednotlivých segmentů se provádí pomocí speciálních propojovacích dílů. Pro usnadnění 

manipulace mají všechny díly rukojeti. Norná stěna je charakteristická snadnou a rychlou 

instalací a účinným zachycením ropné látky. Použít ji lze do rychlosti proudění 1 m.s
-1

. 

Svými vlastnostmi se hodí i pro stálý provoz.  

Kovové - přihrádkové (typ REO799)  

Jsou složeny z vysoce stabilní a pevné kovové konstrukce. Jednotlivé segmenty o 

délkách 3 nebo 5 metrů jsou libovolně spojovatelné pomocí čepů. Celá norná stěna je na 

vodní hladině samonosná. Jednotlivé segmenty jsou opatřeny roštovou lávkou. Po 

instalaci je tak možné její přecházení. Nosnost jednotlivých dílů na vodní hladině je 150 

kilogramů. Každý se segmentů váží 320 kilogramů, a proto je k instalaci norné stěny 

nutné použít zdvihací techniku. 

4.1.3 Speciální norné stěny 

Sorbční (typ REO789) 

Sorbční norné stěny se skládají z vlákenného hydrofobního sorbentu ve formě hadů  

o délce 5 metrů. Používají se jako doplněk pevných a nafukovacích norných stěn, jinak 

musí být doplněny o nosný prvek, aby mohly být použity samostatně. Při řazení více 

norných stěn za sebou se sorpční umisťuje jako poslední. Po její aplikaci již nelze 

sorbčního hada znovu použít, a tudíž musí být vyměněn. 

Žebříčková (typ REO788) 

Katamaránová konstrukce umožňuje jejich použití do rychlosti proudění 1, 3 m.s
-1

. Dva 

plováky zajišťují dobrou stabilitu a účinnost. Při použití nosného lana a úvazků se stěna 

přizpůsobuje změnám výšky hladiny. Jednotlivé segmenty o délce 5 metrů lze libovolně 
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spojovat. Výborně použitelná při stavbách mostů apod. pro prevenci a záchyt možných 

úniků.  

4.2 Princip funkce norné stěny 

Norné stěny jsou prostředky schopné oddělit povrchovou vrstvu vodního toku 

(vytvořením bariéry) a zachytit tak plovoucí znečištění. Při transportu ropné látky na vodní 

hladině se uplatňují především dvě složky: vazkost (viskozita) vody - ropné látky a 

dynamické účinky překážky (norné stěny). Nutnou podmínkou, pro úspěšné zadržení 

znečišťující vrstvy, je dostatečná stabilita rozhraní (ropné látky a vody). V opačném případě 

vznikají emulze, které mohou pronikat pod nornou stěnou bez ohledu na její ponoření. Ropné 

látky s vysokou měrnou hmotností, blížící se měrné hmotnosti vody, se obtížněji zachycují 

(mohou pod stěnou podplouvat) [4].  

4.3 Použití norných stěn 

Jejich použitelnost a efektivita účinku závisí zejména na rychlosti proudění vody a 

zvlnění hladiny. Při větší rychlosti proudění vody mohou být plovoucí látky strhávány pod 

nornou stěnu. Tím pádem dochází k málo efektivnímu zachycení ropné látky. V současnosti 

existují norné stěny, které jsou schopné účinně zachytit znečištění při maximální rychlosti 

proudění vody 1, 3 m.s
-1

. Při vyšších rychlostech proudění vody můžeme účinnost zachycení 

zvýšit zařazením několika stěn za sebou na jednom místě (vytvoření tzv. kaskády norných 

stěn). Dalším způsobem, pro zlepšení efektivity záchytu plovoucích látek, je jejich převedení  

na formu lépe zachytitelnou, kterou docílíme spojením znečišťující látky s jinou substancí.  

K tomuto účelu se používají materiály schopné na sebe navázat (sorbovat) tyto látky.  

V minulosti používané přírodní materiály, jako sláma a piliny, byly nahrazeny speciálními 

sorbenty plovoucími na hladině vody. Tyto materiá1y sorbují ropné i jiné plovoucí látky, 

které jsou následně ve formě pevné hmoty sbírány a odstraňovány [4,9,18]. 

4.4 Zásady aplikace norných stěn 

Norná stěna se osazuje na vodním toku v závislosti na rychlosti proudění vody v řece. 

V zásadě platí následující pravidla. U stěn, osazovaných téměř v kolmém směru na osu 

vodního toku, je ideální rychlost proudění vody do 0, 5 m.s
-1

. Je však nutné si uvědomit,  

že při tomto kolmém umístění dojde k zachycení a hromadění ropné látky po celé jejich délce. 

To znesnadňuje aplikaci sorbentu na znečištění a jeho následný sběr z  vodní hladiny. V tomto 
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případě hrozí také větší nebezpečí vzniku proudů a vírů, které může mít za následek strhávání 

ropných látek pod nornou stěnou, čímž by se snížila její zachycovací účinnost.  

Proto je nutné, především při vyšších rychlostech proudění vodního toku, osadit norné 

stěny pod menším úhlem vzhledem k ose vodního toku. Tím dojde ke snížení 

pravděpodobnosti vzniku vírů a nežádoucího proudění. V zásadě neexistují žádná konkrétní 

doporučení a pravidla závislosti úhlu osazované norné stěny na rychlosti proudění vody. 

Obecně však platí, že čím větší je rychlost, tím menší je úhel. Například, při šikmém osazení 

norné stěny v úhlu 60°, které je znázorněno na Obrázku 2, může být rychlost proudění vody 

až o 50 % vyšší než v kolmém směru. Samozřejmě vždy záleží na konkrétních podmínkách 

přímo v místě zásahu.  

Dalším důležitým aspektem pro výstavbu norných stěn je hloubka jejího ponoření, která 

nesmí být příliš velká. Maximálně by měla být v rozmezí 0, 1 až 0, 33 hloubky vodního toku. 

Při větších hodnotách dochází ke zvýšení rychlosti vody pod nornou stěnou, což může vést k 

jejímu podplouvání ropnými látkami (znečištění je strháváno víry, které se tvoří podél norné 

stěny).  

Při správném osazení norné stěny dojde k zachycení ropné látky v jednom místě, ze 

kterého je následně sbírána různými metodami. U větších vrstev nahromaděného znečištění je 

výhodné použít k jeho odstranění speciální prostředky, jako olejové sběrače a separátory. Při 

zachycení menšího množství ropných látek v tenkých vrstvách se používají sorbenty. Použité 

sorbenty jsou po ukončení sorbce odstraňovány z vodní hladiny mechanickým sběrem pomocí 

síťových lopat, případně jiných technických prostředků [3,4,9]. 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Osazení norné stěny [4] 
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5 Stanovení rychlosti šíření ropného znečištění v řece 

Diplomová práce se zaměřuje na plovoucí ropné látky, které představují většinu havárií  

na vodních tocích a umožňují provést aktivní zásah proti jejich dalšímu šíření. Vzhledem 

k tomu, že se drží na vodní hladině, je jejich rychlost šíření ve vodním toku přímo úměrná 

rychlosti proudění vody, která je v částech řeky různá. Její hodnotu určuje mnoho faktorů, 

například spád, šířka, charakter a hloubka koryta, překážky v řečišti atd. V mém případě bylo 

nutné zjistit rychlost proudění na řece Moravě a Bečvě, která je důležitá pro návrh a výběr 

vhodných míst pro zachycení ropného znečištění na obou řekách tzv. havarijních profilů. 

Proto jsem se obrátil na správce povodí, konkrétně Vodohospodářský dispečink Povodí 

Moravy, spravující oba toky. Zde mi bylo řečeno, že tento údaj není vhledem ke své velké 

proměnlivosti běžně měřen a evidován. Z tohoto důvodu bylo nutno provést vlastní měření,  

ze kterého jsem později vycházel. 

5.1 Měření rychlosti proudění 

Jednalo se o velice jednoduchý způsob stanovení rychlosti proudění při hladině za 

normálního průtočného stavu, jehož rozmezí hodnot (m
3
.s

-1
) je na Moravě i Bečvě přesně 

definováno v několika daných bodech řeky, přesněji vždy v místě dislokace monitorovací 

stanice (tyto údaje o průtocích eviduje a zpracovává Vodohospodářský dispečink Povodí 

Moravy,s.p. a jsou dostupné na [23]. Sucha a povodně nebyly uvažovány. Na náhodně 

vybraných částech řeky jsem vyměřil 30 metrů dlouhé úseky. Zde jsem do míst s největším 

prouděním vhodil plovoucí předmět (korkový špunt) a stopoval čas, za který tuto definovanou 

dráhu urazí. Z těchto údajů jsem pak získal relativně přesnou rychlost proudění při vodní 

hladině na měřených úsecích, která sloužila jako podklad pro stanovení průměrné rychlosti 

obou řek: Morava - 0, 82 m.s
-1

, Bečva - 0, 75 m.s
-1

. Jelikož byly oba údaje pouze orientační, 

provedl jsem uměle jejich navýšení na stranu bezpečnosti na hodnotu 1 m.s
-1

. Tato rychlost 

šíření případného ropného znečištění vytvořila dostatečnou rezervu pro případné odchylky  

od skutečnosti. 
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Tabulka 1 - Naměřené hodnoty rychlosti proudění řeka Morava 

Měření Rychlost (m.s
-1

) GPS měřeného místa 

1. 1,6 50°5'17.764"N, 16°55'10.607"E 

2. 0,3 50°4'40.653"N, 16°55'57.569"E 

3. 1,5 50°4'34.986"N, 16°56'4.373"E 

4. 0,8 50°2'27.252"N, 16°54'41.667"E 

5. 1,3 50°1'39.282"N, 16°53'59.060"E 

6. 1 50°1'24.962"N, 16°53'53.594"E 

7. 1,1 49°58'52.272"N, 16°53'18.017"E 

8. 0,9 49°54'14.152"N, 16°55'40.658"E 

9. 1 49°53'33.725"N, 16°55'42.455"E 

10. 0,8 49°53'21.070"N, 16°55'30.372"E 

11. 0,6 49°49'54.672"N, 16°55'22.123"E 

12. 0,4 49°49'40.678"N, 16°55'26.324"E 

13. 0,8 49°49'30.129"N, 16°55'34.133"E 

14. 0,7 49°49'1.924"N, 16°55'32.169"E 

15. 0,4 49°48'26.516"N, 16°56'21.026"E 

16. 0,3 49°42'22.614"N, 17°3'42.269"E 

17. 1 49°41'0.179"N, 17°9'0.156"E 

18. 0,4 49°29'47.948"N, 17°16'30.012"E 

19. 0,5 49°29'47.948"N, 17°16'30.012"E 

20. 1 49°25'31.782"N, 17°19'1.042"E 

Součet rychlostí 16,4 Počet měření 20 

Průměrná rychlost  16,4 / 20 = 0,82 

 

Tabulka 2 - Naměřené hodnoty rychlosti proudění řeka Bečva 

Měření Rychlost (m.s
-1

) GPS měřeného místa 

1. 1,1 49°31'24.771"N, 17°50'57.151"E 

2. 0,8 49°31'59.003"N, 17°48'46.279"E 

3. 1,4 49°31'33.881"N, 17°45'13.617"E 

4. 0,4 49°31'34.869"N, 17°45'2.727"E 

5. 0,5 49°31'45.343"N, 17°44'46.149"E 

6. 1 49°31'50.271"N, 17°44'46.948"E 

7. 0,9 49°31'50.271"N, 17°44'46.948"E 

8. 0,9 49°31'58.806"N, 17°44'48.633"E 

9. 0,3 49°32'44.190"N, 17°43'50.082"E 

10. 0,6 49°32'37.342"N, 17°43'10.828"E 

11. 0,4 49°31'57.928"N, 17°41'20.012"E 

12. 1 49°31'22.811"N, 17°35'34.100"E 

13. 0,9 49°31'18.342"N, 17°35'30.829"E 

14. 0,8 49°31'9.837"N, 17°35'21.810"E 

15. 0,7 49°30'45.469"N, 17°34'8.874"E 

16. 0,5 49°30'32.613"N, 17°32'15.164"E 

17. 0,8 49°29'8.954"N, 17°29'59.759"E 

18. 0,6 49°27'28.472"N, 17°27'47.145"E 

19. 0,6 49°27'24.821"N, 17°27'10.184"E 

20. 0,8 49°25'52.389"N, 17°19'57.714"E 

Součet rychlostí 15 Počet měření 20 

Průměrná rychlost  15 / 20= 0,75 
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6 Místa s předpokládaným únikem ropných látek 

K ropným haváriím dochází například při zpracování, výrobě, skladování nebo 

manipulaci s ropnými látkami. Jedná se tedy o stacionární zdroje rizik. Další příčiny havárií 

představují mobilní zdroje rizik, které jsou spojené s přepravou. Podle statistik dochází 

nejčastěji  

k únikům ropných látek právě při dopravních nehodách v podobě pohonných hmot  

a provozních náplní vozidel. V Olomouckém kraji jsou v blízkém okolí řek Moravy i Bečvy 

zastoupeny obě skupiny zdrojů rizik [4]. 

6.1 Stacionární zdroje rizik 

Průmyslových podniků, pracujících s ropnými látkami v těsné blízkosti Moravy a 

Bečvy, je v Olomouckém kraji několik, uvedeny jsou v Tabulce 3. Vzhledem ke své poloze 

představují značné nebezpečí případného úniku ropných látek do řeky [15].  

Tabulka 3 - Stacionární zdroje znečištění v Olomouckém kraji 

Provozovatel Adresa Nebezpečná látka Ohrožený tok Břeh 

PRECHEZA, a.s. 
Přerov 

nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24 

lehký topný olej, 

benzin, nafta 
Bečva pravý 

Dalkia Česká 

republika, a.s. 

Přerov 

Tovačovská 2924/18 
těžký topný olej Bečva levý 

OP papírna, s.r.o. 
Olšany 

Olšany 18 
oleje Morava pravý 

Dalkia Česká 

republika, a.s. 

Olomouc 

Pavelkova 1081/20 
těžký topný olej Morava levý 

6.2 Mobilní zdroje rizik 

Četnější a zároveň rizikovější skupinou jsou v Olomouckém kraji mobilní rizika. 

Představují je ropné látky přepravované po silnicích nebo železnicích, které vedou v určitých 

částech podél řeky Moravy a Bečvy. Právě minimální odstupové vzdálenosti dopravních 

komunikací od vodního toku, nebo jeho přemostění, jsou největším nebezpečím v souvislosti 

vzniku dopravní nehody s možným únikem přepravovaných látek nebo provozních náplní. 

6.2.1 Železniční přeprava 

Železniční přeprava je charakteristická zejména velkým množstvím přepravovaných 

látek. U ropy a jejich produktů, konkrétně PHM, může objem jedné železniční cisterny 
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dosahovat až hranice 100 000 litrů. V případě souprav (řazeno více cisteren) se objemy 

pohybují v řadech stovek tisíc litrů. Případný únik tak může mít za následek až fatální 

znečištění životního prostředí.  

Spalovací motorové jednotky jsou pak vybaveny palivovou nádrží o objemu kolem  

3000 litrů a olejovým zásobníkem na cca 1000 litrů. I jejich únik představuje určité ohrožení 

životního prostředí, zejména povrchových nebo podzemních vod. 

Riziko vzniku zaviněné železniční havárie je v porovnání se silniční přepravou patrně 

menší. Jde o značné omezení selhání lidského faktoru. To vyplývá z menšího  

a jednosměrného provozu na jednotlivých kolejích, který je navíc chráněn železničními 

zabezpečovacími systémy. Většina tratí je navíc elektrifikována, tudíž je značně omezeno 

nebezpečí úniku pohonných hmot. Největší riziko z hlediska možného vzniku úniku ropných 

látek do vodního toku představují vlakové přejezdy, kde dochází ke křížení železnic  

a silničních komunikací. Tato místa jsou charakteristická běžným vznikem dopravních nehod, 

které jsou skoro vždy zaviněny silničním dopravním prostředkem. Jistou míru nebezpečí 

představují také nečekané překážky na trati v podobě spadlých stromů, sesuvů, nebo 

prasklých kolejnic, které mohou mít za následek vykolejení vlaku. Další možné příčiny úniku 

ropných látek mohou být spojeny s odstavením vlakových souprav v železničních stanicích  

a depech, které se v některých případech nachází v těsné blízkosti obou vodních toků nebo 

jejich přítoků. Riziko zde představují například krádeže pohonných hmot přímo 

z železničních cisteren [25,22]. 

6.2.2 Silniční přeprava 

Silniční přeprava je v dnešní době charakteristická velkým provozem na pozemních 

komunikacích všech typů, od místních až po dálnice.  Jedna silniční cisterna může 

přepravovat ropné látky, konkrétně například PHM, o objemu až téměř 50 000 litrů.  

Nebezpečí představují také palivové nádrže, především nákladních vozidel, dosahujících 

objemu až 1 500 litrů.  

Vznik zaviněné dopravní nehody s následným únikem ropných látek do vodního toku se 

jeví, v porovnání s železniční přepravou, jako rizikovější. Důvodem je časté selhání lidského 

faktoru, které může mít několik podob. Například nedodržování dopravních předpisů, což je 

nejčastější příčinou dopravních nehod, nebo zanedbání technického stavu používaných 

přepravních zařízení a prostředků [6,24]. 
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6.3 Reálné mimořádné události  

V následujícím bodě jsou uvedeny reálné události úniku ropných látek do vody, ke 

kterým došlo na řece Moravě, Bečvě ale i jiných tocích. Jejich příčinami vzniku byly 

například dopravní (železniční) nehody nebo nedbalost. Cílem tohoto bodu je nastínit  

a potvrdit případné zdroje rizik úniku ropných látek do řeky Moravy nebo Bečvy. 

6.3.1 Dopravní nehoda Bohdíkov 

Dne 13. 4. 2012 došlo v obci Bohdíkov na Šumpersku k dopravní nehodě s následným 

únikem pohonných hmot do řeky Moravy (Obrázek 3). Jednalo se o střet nákladního 

automobilu Tatra T- 815, převážejícího klády a motorového nákladního vlaku, ke kterému 

došlo na železničním přejezdu v těsné blízkosti řeky. Při něm došlo k poškození palivové 

nádrže lokomotivy o objemu asi 2000 litrů. Vytékající nafta následně kontaminovala řeku 

Moravu. Znečištění vodního toku bylo zachycováno pomocí norných stěn na několika místech 

řeky. Bohužel nebylo moc úspěšné. Vzhledem k velkému proudu na vybraných místech byla 

účinnost norných stěn minimální [13]. 

 

Obrázek 3 - Dopravní nehoda Bohdíkov [13] 

6.3.2 Železniční nehoda a nedbalost Ústí u Vsetína 

Dne 18. 3. 1979 došlo k úniku 33, 5 tun leteckého petroleje (kerosin) u Ústí u Vsetína  

ze dvou  převržených železničních cisteren do potoka Senice a dále do Vsetínské Bečvy  

(zhruba 4 km nad prameništěm Vsetín Ohrada). V důsledku této události byly zastaveny 

vodárenské odběry Vsetín, Jablůnka, Valašské Meziříčí a krátkodobě i Hranice a Přerov. 
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Sanace prameniště Vsetín byla prováděna vypuštěním závlahových rybníků a příkopů  

a proplachem čistou vodou z nekontaminovaného přítoku Bečvy. Vysoká rychlost proudění 

vody znemožnila jakékoliv účinné zachycení (v Senici byl v době havárie průtok vody asi 15 

m3/s) plovoucích ropných látek (kerosinu). Velký průtočný stav způsobil dostatečné naředění. 

Příčinou úniku (cisterny zůstaly nepoškozeny) byla netěsná uzavírací víka v horní části 

cisteren, která nebyla po naplnění správně uzavřena [20]. 

6.3.3 Krádež pohonných hmot Havlíčkův Brod 

Dne 15. 7. 1998 došlo ve večerních hodinách na vlakovém nádraží ČD v Havlíčkově 

Brodě  

k úniku asi 45 000 litrů
 
motorové nafty z železniční cisterny. Příčinou úniku byl otevřený 

výtokový ventil cisterny, který byl násilím otevřen při krádeži. Následkem byla kontaminace 

řeky Šlapanky a Sázavy motorovou naftou. Následně bylo vybudováno 5 norných stěn  

a odtěženo  cca 1 000 m
3 
 kontaminovaných zemin [20,11].  

6.3.4 Únik Lehkých topných olejů Březno 

Dne 8. 9. 2000 došlo v Sukoradech k úniku LTO z areálu bývalé sušičky. Příčinou 

úniku byly demontované výpustné ventily skladovacích nádrží na LTO. Unikly asi 2 tuny 

LTO, který kontaminoval okolní terén a potok v úseku asi 10 km. Při šetření byly zjištěny 

hrubé nedostatky ve skladovém hospodářství jako např. nezabezpečené skladovací nádrže  

a rozvody LTO. Při havárii došlo k silnému znečištění Sukoradské stoky (Klenice, Jizera), 

která spadá do vodohospodářsky exponovaného území. Z tohoto důvodu uložily orgány státní 

správy ve správním řízení provedení opatření  bez odkladného účinku. Prvotní sanační zásah 

proti rozšíření havárie provedl HZS Středočeského kraje JPO Mladá Boleslav (norné stěny), 

následnou sanaci toku a horninového prostředí provedla firma DEKONTA Kladno, a. s [20].  

Závěrem lze dodat, že podobných opuštěných zařízení je v naší republice značné 

množství ve všech oborech činností, přičemž skladovací nádrže nejsou vyprázdněny  

a zařízení řádně odstavena z provozu. To je možnou příčinou obdobných havárií [20]. 

6.4 Místa s předpokládaným únikem ropných látek na řece Moravě  

a Bečvě 

Při provádění analýzy za účelem odhalit riziková místa s předpokládaným únikem 

ropných látek do těchto řek, jsem zjistil, že nebezpečí ropného znečištění nelze nikde zcela 

vyloučit. Příčinou je především hustá a nepravidelná dopravní infrastruktura protkaná oběma 
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toky po celé jejich délce ve spojení s relativně nebezpečným rozmístěním výše uvedených 

průmyslových podniků. Tato rizika se nevztahují pouze na řeku Moravu nebo Bečvu,  

ale i na jejich přítoky. V případě ropné havárie na některém z nich může dojít ke znečištění 

hlavního toku, do kterého se vlévá.  Na základě těchto skutečností existuje na Moravě a Bečvě 

jen zanedbatelné množství říčních úseků, které by se daly označit za zcela bezrizikové [22]. 

V některých částech obou toků se dá hovořit spíše o riziku zvýšeném nebo sníženém. 

Menší nebezpečí představují například pozemní komunikace se zákazem přepravy látek 

ohrožujících vody, které vedou v určitých úsecích souběžně s řekami v jejich těsné blízkosti. 

Přesto, jak už bylo zmíněno, i provozní náplně a kapaliny vozidel představují určité riziko. 

Tento zákaz se navíc vztahuje pouze na silniční komunikace, a proto zde přetrvává nebezpečí 

spojené s železnicemi [22]. 

Na základě těchto skutečností je zvolen následující postup. Možný únik ropných látek  

se předpokládá po celé délce obou vodních toků. Z toho důvodu jsou nejprve vybrány 

havarijní profily na řece Moravě i Bečvě, podle předem stanovených a vymezených kritérií. 

Následně bude celková délka obou toků na území Olomouckého kraje rozdělena na několik 

úseků. Každý z nich bude spadat pod jednotlivé havarijní profily. To znamená, že v případě 

úniku ropných látek do řeky v jakékoli její části, bude možnost znečištění účinně  

a kontrolovatelně zachytit a zabránit jeho dalšímu šíření. 
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7 Havarijní profily 

Havarijní profil je místo, které je díky svým vlastnostem a charakteru předurčeno 

k provedení aktivního zásahu, jenž umožňuje zabránit dalšímu šíření ropného znečištění 

řekou. Tento předem vybraný a připravený bod říčního toku poskytuje možnost účinného  

a rychlého použití norných stěn, případně dalších speciálních technických prostředků. 

Celkově lze rozdělit havarijní profily na dvě skupiny.  

První jsou místa se stálým zabezpečením, což znamená, že je zde stále umístěna jedna 

nebo více norných stěn tzv. “ kaskáda norných stěn “. Tato varianta je umisťována do oblastí 

s velice pravděpodobným místem úniku ropných látek, jako jsou například petrochemické 

továrny nebo sklady. 

Další skupinou havarijních profilů jsou předem vybrané body říčního toku, které jsou  

pro použití norných stěn, v případě skutečného znečištění, vhodné svým průtokem, hloubkou, 

přístupností nebo polohou. Tato místa mohou, však bohužel ve většině případů neposkytují, 

stálé technické vybavení pro ukotvení norných stěn k zachycení ropné kontaminace. Jedná  

se především o kotevní body v podobě zabetonovaných svislých prvků (trubky, profily)  

a pacholat. Dále mohou být tato místa vybavena prvky usnadňujícími aplikace norných stěn, 

jako jsou například lávky přemosťující vodní tok nebo přístupové břehové schůdky či rampy.  

Již v minulosti bylo Povodím Moravy, spravující řeku Moravu i Bečvu, vytipováno 

několik havarijních profilů. Tato místa byla většinou situována pod čističkami odpadních vod 

nacházejících se v těsné blízkosti toku. Na některých profilech bylo dokonce vybudováno 

technické vybavení v podobě kotvících prvků nebo panelových sjezdů k vodě. Jelikož  

se skutečně jedná o relativně starou záležitost, vlivem neudržování došlo v některých 

případech k jejich zmizení nebo zanesení. Přesto byla většina z nich, vzhledem  

ke své strategické poloze, znovu vybrána havarijními profily řeky Moravy nebo Bečvy. 

Bohužel počet a rozložení těchto, v minulosti vybraných bodů, nepostačoval k bezpečnému 

pokrytí případného úniku ropných látek uvažovaného v celé délce obou řek na území 

Olomouckého kraje. Proto k nim bylo přidáno několik nových. Výběr nových havarijních 

profilů spočíval ve splnění následujících stanovených kritérií [9]. 

7.1 Kritéria pro výběr havarijního profilu 

Při výběru havarijních profilů je nutné vzít v úvahu to, že mají ulehčit a především 

urychlit dobu aplikace norných stěn a dalších technických prostředků. Také jejich charakter 
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by měl do jisté míry zaručovat správnou funkčnost a účinnost tohoto vybavení. Výběr 

havarijních profilů na řece Moravě a Bečvě se řídil následujícími kritérii. 

7.1.1 Poloha na vodním toku 

Poloha hrála při výběru havarijních profilů velmi významnou roli. Snahou bylo vybrat 

místo, kde je řeka ucelena do jednoho hlavního toku. Případné rozčlenění do více ramen  

by znamenalo vynaložení několikanásobného množství sil a prostředků a došlo by tak 

k výraznému prodloužení doby výstavby norných stěn. Následkem by bylo snížení celkové 

akceschopnosti, což může značně ohrozit úspěšné zachycení ropného znečištění. Tato 

skutečnost eliminovala, především na velmi rozvětvené a členité řece Moravě, značné 

množství potencionálně vhodných míst. Dalším aspektem, při výběru vhodných míst, bylo 

zvolení přiměřených odstupů mezi jednotlivými profily, které byly určeny na základě 

posouzení nebezpečí úniku ropných látek, priority chráněného území a také rozmístění 

jednotek požární ochrany [22]. 

7.1.2 Charakter vodní hladiny 

Tento bod byl dalším důležitým kritériem při výběru vhodného místa, především 

z hlediska možnosti použití norných stěn a dalších speciálních prostředků. Jedná se hlavně  

o vhodnost místa z hlediska rychlosti a klidnosti vodní hladiny. Moderní norné stěny, kterými 

disponují některé JPO HZS Olomouckého kraje, lze spolehlivě a účinně použít do maximální 

rychlosti proudění 1, 2 m.s
-1 

[18]. Tato limitující skutečnost byla u všech vybraných profilů 

zohledněna a splněna. Dále byl brán zřetel na vhodnost místa z hlediska vodní hladiny. Šlo  

o to, eliminovat její zvlnění, které vede ke snížení účinnosti zachycení ropné látky. V tomto 

případě se osvědčila na obou řekách nadjezí. Tato místa, která tvoří velkou část havarijních 

profilů, zaručují klidnou a zároveň pomalou vodní hladinu. 

7.1.3 Přístupnost 

Toto kritérium zahrnuje několik aspektů. Při zásahu na únik ropných látek do vody je 

zapotřebí poměrně velké množství techniky a technických prostředků. Kromě klasických 

cisteren, které zde hrají roli především při převozu sil, jsou to čluny nebo speciální kontejnery 

nesoucí speciální vybavení. Proto bylo prvním aspektem zajistit k potencionálním havarijním 

profilům příjezdové cesty a manipulační prostor pro tuto techniku. Dále byl brán zřetel  

na charakter břehů v místě případného kladení norných stěn z hlediska přístupu nebo 

možnosti ukotvení. Třetím aspektem bylo urychlit stavění norných stěn při skutečné události. 
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Proto byla upřednostňována místa s malou hloubkou nebo blízkost mostů. Tím pádem není 

nutné na některých místech použít člun, ale například jen obleky pro práci ve vodě. 

7.2 Havarijní profily – řeka Morava 

Celkem bylo na řece Moravě na území Olomouckého kraje navrhnuto dvanáct 

havarijních profilů, které splnily kombinaci požadovaných kritérií. Bližší informace o každém 

z nich budou rozepsány v následujících bodech. Šířky obou vodních toků,  

v místě jednotlivých havarijních profilů, jsou uvedeny v Tabulce 6 a 7. Všechny níže uvedené 

obrázky a informace jsou zpracovány z [22]. 

7.2.1 Havarijní profil č. 1 – Hanušovice, nadjezí 

Místo se nachází v samém centru Hanušovic pod železničním mostem u křižovatky 

ulic Hlavní a Pražská. Řeka Morava je v této horní části svého toku charakteristická svojí 

mělkostí a velkou rychlostí proudění. Proto bylo pro výběr havarijního profilu zvoleno 

nadjezí, které omezuje rychlost vodní hladiny na hodnotu 0, 3 m.s
-1 

a přitom zaručuje 

dostatečnou hloubku pro použití norných stěn. K jejich aplikaci stačí použít holiny nebo 

brodící kalhoty (SUNIT). Příjezdové cesty a nástupní plochy pro techniku jsou 

bezproblémové. Zde lze využít pozemní komunikaci na ulici Pražská včetně zpevněného 

prostoru vedle ní. Havarijní profil nemá žádné stálé technické vybavení (Obrázek 4).  

 

Obrázek 4 – Havarijní profil Hanušovice, nadjezí 

7.2.2 Havarijní profil č. 2 – Bohdíkov, nadjezí  

Profil se nachází mezi obcemi Raškov a Bohdíkov u místního jezu. Jeho nadjezí 

disponuje klidnou hladinou a rychlostí proudění do 1 m.s
-1

. K aplikaci norných stěn lze použít 

pouze brodící kalhoty (SUNIT) nebo obleky pro práci ve vodě. Za nástupní plochu pro 
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techniku lze použít příjezdovou cestu, která vede přímo k jezu. Profil není osazen žádným 

stálým technickým vybavením (Obrázek 5).  

 

Obrázek 5 - Havarijní profil Bohdíkov, nadjezí 

 

7.2.3 Havarijní profil č. 3 – Postřelmov, nadjezí 

Toto místo se nachází mezi obcemi Postřelmov a Nový dvůr. Příjezdová cesta 

k profilu vede po zpevněné koruně protipovodňové hráze. Na ni lze najet z obou obcí. 

Veškerou techniku je nutné nechat na hrázi, která je v daném místě vzdálena asi 20 metrů od 

vody. Jedná se zde o velmi mírný jez bez zjevného vodního přepadu, ale i tak se zde voda 

pohybuje relativně klidně do rychlosti 1 m.s
-1

. Pro výstavbu norných stěn lze použít pouze 

brodící kalhoty (SUNIT) nebo obleky pro práci ve vodě. Profil není osazen žádným stálým 

technickým vybavením (Obrázek 6).  

 

Obrázek 6 - Havarijní profil Postřelmov, nadjezí 
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7.2.4 Havarijní profil č. 4 – Lukavice, nadjezí 

Poloha profilu se nachází mezi obcemi Lukavice a Zvole. Příjezdová cesta vedoucí 

k nadjezí přes louku vychází ze zpevněné účelové pozemní komunikace mezi obcemi Zvole  

a Lukavice a končí asi 20 metrů od samotného jezu, kde je zároveň nástupní plocha. Voda je 

zde klidná s rychlostí proudění asi 0, 6 m.s
-1

.Většina nadjezí je relativně mělká, především od 

vodního přepadu směrem proti proudu řeky. Proto je možné použít k výstavbě norných stěn 

obleky pro práci ve vodě, popřípadě je možné použít člun. Profil není osazen žádným stálým 

technickým vybavením (Obrázek 7).  

 

Obrázek 7 - Havarijní profil Lukavice, nadjezí 

7.2.5 Havarijní profil č. 5 – Třeština, nadjezí 

Místo se nachází asi 200 metrů od pozemní komunikace mezi obcemi Bohuslavice  

a Třeština, nedaleko komplexu budov nazývané Háj. Příjezdová cesta vede po štěrkové polní 

cestě až na korunu hráze, která vede kolem řeky. Nájezd sem je opatřen zábranou, kterou je 

možné odemknout po dohodě se správcem jezu. Poté lze použít cestu na koruně hráze, jako 

nástupní plochu. V opačném případě je nutné nechat techniku před zábranou. Voda je zde 

klidná s rychlostí asi 0, 4 m.s
-1

. Vzhledem k větší hloubce vyžaduje případná aplikace 

norných stěn použití člunu. Profil není osazen žádným stálým technickým vybavením 

(Obrázek 8). 
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Obrázek 8 - Havarijní profil Lukavice, nadjezí 

7.2.6 Havarijní profil č. 6 – Litovel, nadjezí 

Profil, umístěný v nadjezí, se nachází přímo v Litovli nedaleko místního 

koupaliště. Příjezd na asfaltovou komunikaci, vedoucí kolem řeky Moravy až k samotnému 

jezu, je možný pro těžkou techniku pouze z ulice Zahradní. Přímá cesta z Dukelské ulice je 

limitována podjezdem mostu s výškou 3 m. Nástupní plocha je přímo v místě. Voda v nadjezí 

je velice klidná s rychlostí proudění asi 0, 3 m.s
-1

. Případná výstavba norných stěn vyžaduje 

použití člunu. Profil není osazen žádným stálým technickým vybavením (Obrázek 9).  

 

Obrázek 9 - Havarijní profil Litovel, nadjezí 

7.2.7 Havarijní profil č. 7 – Střeň, most 

Havarijní profil se nachází vedle silničního mostu přes řeku Moravu mezi obcemi 

Střeň a Lhota nad Moravou. Přímo u mostu se nachází sjezd z hlavní cesty, který vede přímo 

k profilu. Nástupní plocha pro techniku je přímo v místě. Vodní hladina je zde relativně 



 

 

25 

 

klidná s rychlostí proudění asi 1 m.s
-1

. Stavbu norných stěn lze provádět pouze ze člunu. 

Havarijní profil není osazen žádným stálým technickým vybavením (Obrázek 10). 

 

Obrázek 10 - Havarijní profil Střeň, most 

7.2.8 Havarijní profil č. 8 – Olomouc, teplárna 

Olomoucký havarijní profil se nachází vedle areálu městské teplárny v blízkosti 

přemostění řeky Moravy ulicí Wittgensteinova. Z této ulice vede i příjezd na místo přes 

travnatou plochu, kterou je možné použít pro ustavení techniky. Řeka Morava zde protéká 

velice klidně s rychlostí proudění asi 0, 2 m.s
-1

. Na místě je vybudované molo, které 

umožňuje dobrý přístup k vodě a zároveň lze jeho konstrukci využít jako kotevní bod. 

K roztažení norných stěn je nutné použít člun. Havarijní profil není kromě mola osazen 

žádným stálým technickým vybavením (Obrázek 11). 

 

Obrázek 11 -Havarijní profil Olomouc, most k PMO 
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7.2.9 Havarijní profil č. 9 – Kožušany, nadjezí 

Havarijní profil v nadjezí je umístěn mezi obcemi Kožušan – Tážaly a Grygovem. 

Příjezdová cesta vede od silnice mezi těmito obcemi až k malovodní elektrárně, která je 

vybudována přímo na jezu. Jedná se o zpevněnou účelovou cestu. Nástupní plocha pro 

techniku je ve vzdálenosti asi 30 metrů od vody. Voda je v tomto místě velice klidná a její 

rychlost nepřevyšuje 0, 3 m.s
-1

. Případný zásah vyžaduje bezpodmínečné použití člunu. Profil 

není osazen žádným stálým technickým vybavením. Vzhledem k velké ploše a členitosti 

tohoto nadjezí je nejvýhodnější postup při stavění norných stěn následující: člun spustit na 

vodu před ústím náhonu elektrárny, přenést norné stěny po stavidlové lávce na levý břeh řeky  

a provést jejich ukotvení. Pomocí člunu roztáhnout stěnu na druhý břeh a ukotvit ji, sběr 

ropné látky provádět z levého břehu řeky (Obrázek 12). 

 

Obrázek 12 - Havarijní profil Kožušany, nadjezí 

7.2.10 Havarijní profil č. 10 – Bolelouc, nadjezí 

Tento profil se nachází v blízkosti mostu u obce Bolelouc, odkud vede zároveň 

příjezdová cesta. Nástupní plocha se nachází přímo v místě. Podle klimatických podmínek lze 

použít přímo pozemní komunikaci vedoucí přes most nebo travnatou plochu u řeky. Voda je 

v tomto úseku klidná s rychlostí proudění asi 0, 4 m.s
-1

. K aplikaci norných stěn je nutné 

použít člun nebo most, který se v daném místě nachází. Profil není osazen žádným stálým 

technickým vybavením (Obrázek 13). 
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Obrázek 13 - Havarijní profil Bolelouc, nadjezí 

7.2.11 Havarijní profil č. 11 – Tovačov, silniční most 

Toto místo se nalézá v blízkosti silničního mostu mezi obcemi Tovačov a Troubky. 

Pozemní komunikace, která tu vede, je poměrně frekventovaná. Proto je výhodné zřídit 

nástupní plochu na polní cestě, která na ni vyúsťuje. Její vzdálenost od vody bude asi 25 

metrů. Vodní tok je v tomto místě celkem klidný s rychlostí proudění asi 1 m.s
-1

. Samotnou 

výstavbu norných stěn lze nejrychleji provést vzhledem k malé hloubce řeky přímo pod 

mostem za pomoci obleků pro práci ve vodě. Případně lze využít i samotné přemostění. Profil 

není osazen žádným stálým technickým vybavením (Obrázek 14). 

 

Obrázek 14 - Havarijní profil Tovačov, silniční most 

7.2.12 Havarijní profil č. 12 – Kojetín, loděnice 

Havarijní profil se nachází na okraji Kojetína u bývalého kynologického cvičiště mezi 

mostem a místní loděnicí. Příjezdová cesta vede přímo k místu a lze ji použít k ustavení 

techniky. Tekoucí voda je zde klidná s rychlostí 0, 6 m.s
-1

. Výstavbu norných stěn je nutné 
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provádět pomocí člunu. Oba břehy jsou opatřeny panelovými sjezdy, které vedou k vodě.  

To umožňuje rychlejší použití člunu, tím pádem i zkrácení doby výstavby norných stěn. Další 

stálé technické vybavení se zde nenachází (Obrázek 15). 

 

Obrázek 15 - Havarijní profil Kojetín, loděnice 

7.2.13 Přehled havarijních profilů - Morava 

Celkový přehled havarijních profilů na řece Moravě, včetně přesné polohy (GPS 

souřadnice) a rychlosti proudění, je uveden v Tabulce 3. Zelená barva označuje původní 

profily vytipované Povodím Moravy, s.p. , které oba toky spravuje. 

Tabulka 4 - Havarijní profily Morava 

Číslo 

profilu Název profilu Obec GPS souřadnice 

Rychlost 

proudění 

(m.s
-1

) 

1 Hanušovice, nadjezí Hanušovice 50°4'40.486"N, 16°55'58.317"E 0,3 

2 Bohdíkov, nadjezí Bohdíkov 50°1'24.674"N, 16°53'53.633"E 1 

3 Postřelmov, nadjezí Postřelmov 49°53'32.683"N, 16°55'42.827"E 1 

4 Lukavice, nadjezí Lukavice 49°49'55.026"N, 16°55'22.237"E 0,6 

5 Třeština, nadjezí Třeština 49°48'26.772"N, 16°56'21.224"E 0,4 

6 Litovel, nadjezí Litovel 49°42'21.986"N, 17°3'43.678"E 0,3 

7 Střeň, most Střeň 49°40'59.908"N, 17°8'59.533"E 1 

8 Olomouc, teplárna Olomouc 49°35'16.316"N, 17°15'50.920"E 0,2 

9 Kožušany, nadjezí Kožušany 49°32'7.216"N, 17°16'9.284"E 0,3 

10 Bolelouc, nadjezí Bolelouc 49°29'49.198"N, 17°16'29.026"E 0,4 

11 Tovačov, silniční most Tovačov 49°25'31.615"N, 17°19'1.115"E 1 

12 Kojetín, loděnice Kojetín 49°21'19.854"N, 17°19'0.512"E 0,6 
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7.3 Havarijní profily – řeka Bečva  

Celkem byly na této řece navrhnuty čtyři havarijní profily, které splňují výběrová 

kritéria. Bližší informace o každém z nich budou rozepsány v jednotlivých bodech. Všechny 

níže uvedené obrázky jsou zpracovány z [22]. 

7.3.1 Havarijní profil č. 1 – Hranice, nadjezí 

Havarijní profil se nachází v nadjezí Hranického jezu. Příjezd sem je možný z obou 

břehů. Nástupní plocha je na břehové hrázi. Přejezd těžké techniky je možný i po komunikaci  

na jezu. Tato cesta je opatřena závorami, které je možné po dohodě s jeho správci odemknout. 

Voda je zde klidná, téměř bezproudá s rychlostí do 0, 1 m.s
-1

. K aplikaci norných stěn je nutné 

použít člun.  

Havarijní profil má následující stálé technické vybavení. Na levém břehu řeky je asi 

170 metrů od jezu panelový sjezd, který je 3 metry široký a asi 32 metrů dlouhý. Zde je 

možné bezpečně zacouvat s člunem a následně ho spustit na vodu v nadjezí. Na konci tohoto 

sjezdu je zabetonované pachole (kotevní prvek). Druhé je umístěno na opačném (pravém) 

břehu v úhlu 45 °. Zde je nutné provést uchycení norných stěn. Vzhledem k tomu, že jsou oba 

břehy zpevněny těžkým kamenným záhozem, bylo by velice obtížné vytvořit jiné kotevní 

body (Obrázek 16). 

 

Obrázek 16 - Havarijní profil Hranice, nadjezí 

7.3.2 Havarijní profil č. 2 – Osek nad Bečvou, nadjezí 

Profil se nachází v nadjezí Oseckého jezu. Příjezd je možný po nábřežních 

komunikacích na obou březích, na kterých je také možné ustavit techniku. Voda v nadjezí je 

velmi klidná s rychlostí kolem 0, 1 m.s
-1

. Aplikace norných stěn vyžaduje použití člunu. 
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Havarijní profil má následující stálé technické vybavení. Na pravém břehu je ve vzdálenosti 

asi 100 metrů od jezu umístěn panelový sjezd k vodě. Zde je možné rychlé a bezpečné 

spuštění člunu na vodu. Vedle něj je na konci zabetonované pachole k uchycení norných stěn. 

Na levém břehu se žádný kotevní bod nenachází (Obrázek 17). 

 

Obrázek 17 -Havarijní profil Osek nad Bečvou, nadjezí 

7.3.3 Havarijní profil č. 3 – Přerov, nadjezí 

Tento profil se nachází v nadjezí, v průmyslové zóně Přerova, na úrovni chemické 

továrny PRECHEZA a teplárny Dalkia. Příjezd na pravý břeh nadjezí po nábřeží Edvarda 

Beneše není pro těžkou techniku možný, podjezd pod železničním mostem je limitován 

výškou 3 metry. Je nutné využít příjezd přes areál chemičky PRECHEZA. Na levý břeh je 

možný příjezd po panelové cestě z ulice Kojetínská. Ustavení techniky je možné přímo na 

nábřeží. Voda v nadjezí je klidná s rychlostí asi 0, 1 m.s
-1

. Výstavba norných stěn je možná 

pouze za pomoci člunu. Havarijní profil má následující stále technické vybavení. Asi 60 

metrů od jezu je na pravém břehu vybudován panelový sjezd, který umožňuje bezproblémové 

spuštění člunu na vodní hladinu. Kotvící prvek zde chybí. Na levém břehu je pod železničním 

mostem přivařeno na zábradlí lávky žlutě natřené pachole pro upevnění norných stěn 

(Obrázek 18). 
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Obrázek 18 -Havarijní profil Přerov, nadjezí 

7.3.4 Havarijní profil č. 4 – Troubky, nadjezí 

Havarijní profil je umístěn asi 400 metrů od hlavního jezu v Troubkách. Příjezdová 

cesta vede z ulice K Zavadilce kolem fotbalového hřiště až k vodě. Techniku lze ustavit na 

travnaté ploše u vody. Vodní hladina je zde klidná s rychlostí asi 0, 5 m.s
-1

. Aplikaci norných 

stěn je nutné provádět ze člunu. Profil není osazen žádným stálým technickým vybavením 

(Obrázek 19). 

 

Obrázek 19 - Havarijní profil Troubky, nadjezí 

7.3.5 Přehled havarijních profilů – Bečva 

Celkový přehled havarijních profilů na řece Bečvě, včetně přesné polohy GPS  

a rychlosti proudění, je uveden v následující Tabulce 5. Zelená barva označuje původní 

profily vytipované Povodím Moravy. 
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Tabulka 5 - Havarijní profily Bečva 

Číslo 

profilu Název profilu Obec GPS souřadnice 

Rychlost 

proudění 

(m.s
-1

) 

1 Hranice, nadjezí Hranice 49°32'44.281"N, 17°43'27.371"E 0,1 

2 Osek n. Beč., nadjezí Osek n. Beč. 49°30'36.540"N, 17°33'52.042"E 0,1 

3 Přerov, nadjezí Přerov 49°26'58.472"N, 17°26'21.121"E 0,1 

4 Troubky, nadjezí Troubky 49°26'0.228"N, 17°20'19.687"E 0,5 

 

Kompletní přehled havarijních profilů na řece Moravě a Bečvě zakreslených do 

digitální mapy je uveden na webu: http://www.mapy.cz/s/6KC4 

7.4 Norné stěny na řece Moravě a Bečvě 

Potřebná délka norné stěny je závislá na šířce vodního toku v daném místě a úhlu, 

v jakém je osazena. Tyto hodnoty jsou určeny a vypsány pro každý havarijní profil na řece 

Moravě a Bečvě v Tabulce 6 a 7. Zde jsou přibližně stanoveny minimální délky norných stěn 

osazených pod úhlem 90 ° (šířka vodního toku) a 60 °. V tabulkách je u každého havarijního 

profilu uvedena i nutnost použití člunu při výstavbě stěn [22]. 

Tabulka 6 - Délky norných stěn na řece Moravě 

    Délka norných stěn   

Číslo profilu Název profilu Úhel 90 ° Úhel 60 ° Člun 

1 Hanušovice, nadjezí 18 22 NE 

2 Bohdíkov, nadjezí 20 26 NE 

3 Postřelmov, nadjezí 24 28 NE 

4 Lukavice, nadjezí 18 22 ANO 

5 Třeština, nadjezí 14 18 ANO 

6 Litovel, nadjezí 30 37 ANO 

7 Střeň, most 26 32 ANO 

8 Olomouc, teplárna 43 44 ANO 

9 Kožušany, nadjezí 44 53 ANO 

10 Bolelouc, nadjezí 56 64 ANO 

11 Tovačov, silniční most 22 26 NE 

12 Kojetín, loděnice 55 60 ANO 
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Tabulka 7 - Délky norných stěn na řece Bečvě 

    Délka norných stěn (m)   

Číslo profilu Název profilu Úhel 90° Úhel 60° Člun 

1 Hranice, nadjezí 57 68 ANO 

2 Osek nad Bečvou, nadjezí 90 102 ANO 

3 Přerov, nadjezí 72 89 ANO 

4 Troubky, nadjezí 45 50 ANO 

 

7.5 Návrh stálého technického vybavení havarijních profilů 

Všechny vybrané profily jsou navrhnuty v místech, které nevyžadují žádné úpravy 

z pohledu stavebního zásahu do vodního toku (např. hloubení nebo rozšiřovaní koryta).  

Z výše uvedeného popisu vyplývá, že na většině z nich chybí stálé technické vybavení pro 

ukotvení norných stěn nebo spuštění člunu na vodní hladinu. U některých je vybudované 

pouze částečně.  

Havarijní profily byly vybírány v místech s dobrým přístupem k vodě. Proto je možné 

čluny snést a spustit na vodní hladinu ručně. Absence zpevněných sjezdů tedy představuje 

menší problém.  

Na druhou stranu při případném zásahu, na únik ropných látek do vodního toku, je 

důležitější vytvoření stálých kotevních bodů na všech vybraných profilech. Praktické 

zkušenosti totiž potvrzují, že při aplikaci norných stěn je největším problémem jejich 

uchycení. Důvodem jsou vlastnosti některých břehů (kamenný zához, betonové zpevnění, 

absence dřevin, měkká půda atd.). To znesnadňuje nebo znemožňuje vytvoření provizorních 

kotevních bodů (zatlučená tyč, uvázání za strom nebo kořen, atd.). Ty pak nemají šanci odolat 

odporové síle, kterou norná stěna, především u širších a rychlejších toků, klade. Tento fakt 

může následně prodloužit dobu aplikace těchto speciálních prostředků k zachycení ropného 

znečištění nebo ohrozit účinnost celého zásahu.  

Proto navrhuji, aby byly všechny havarijní profily osazeny alespoň jedním kotevním 

bodem na každém z břehů. Jejich podoba a způsob připevnění pak závisí na konkrétních 

podmínkách jednotlivých míst. 
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8 Návrh předurčenosti JPO HZS Olomouckého kraje pro zásah 

na jednotlivých havarijních profilech 

Předurčenost k zásahu a dojezdové časy (Tabulka 8 a 9) požárních stanic na vytipované 

havarijní profily, vychází (podle katastrálního území obce, kam havarijní profil spadá)  

ze základní tabulky plošného pokrytí území Olomouckého kraje JPO. Úniky ropných látek  

do vodních toků jsou při jejich likvidaci charakteristické použitím velkého množství sil  

i prostředků. Proto je nutné počítat se zapojením dalších JPO, i těch dobrovolných, které 

budou na místo vyslány operačním střediskem podle Požárního poplachového plánu 

Olomouckého kraje (dále jen poplachový plán).   

U každého havarijního profilu je uvedena i opěrná jednotka HZS, předurčená na zásah  

na nebezpečné látky typu „S“ nebo „O“, která disponuje potřebnou technikou (chemický 

kontejner, kontejner na ropné havárie, technický automobil na nebezpečné látky).  

Ta by vyjela dle poplachového plánu na místo události a poskytla tak dostatek technických 

prostředků (norné stěny, sorbenty, atd.), například při vytvoření kaskády norných stěn při 

použití více havarijních profilů [7,8,27].  

8.1 Zastoupení JPO 

Některé z požárních stanic HZS Olomouckého kraje, s předurčeností na daný havarijní 

profil, nedisponují žádnými nornými stěnami. V tomto případě dojde k jejímu zastoupení 

sousedící JPO HZS (především ve smyslu poskytnutí technických prostředků), která 

disponuje potřebným vybavením na likvidaci úniku ropných látek z vodního toku (Tabulka 8 

a 9). Při reálné události pak vyjedou obě JPO zároveň a společně provedou zásah. Tento 

systém zastoupení je umožněn pouze na základě stejných dojezdových časů obou požárních 

stanic k danému havarijnímu profilu a poplachovým plánem. Tím nedojde k ovlivnění reakční 

doby JPO na provedení zásahu. Vzhledem k tomu, že se ve všech případech zastoupení jedná  

o požární stanice typu P1, kde je plný početní stav 5 hasičů na směně, je toto řešení výhodné  

i z hlediska počtu sil. Provedení zásahu tak není přímo závislé na dobrovolných jednotkách.  

V jednom případě se jedná o JPO HZS Zlínského kraje z požární stanice Kroměříž 

(v Tabulce 9 označena fialově) [7,8]. 
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Tabulka 8 – JPO HZS Olomouckého kraje předurčené na havarijní profily na řece Moravě 

Číslo 

profilu Název profilu JPO HZS / zastoupení 
Typ 

stanice 

Čas 

dojezdu 

(min) 
Opěrná 

jednotka HZS 

1 Hanušovice, nadjezí PS Šumperk C 1 25 PS Šumperk 

2 Bohdíkov, nadjezí PS Šumperk C 1 15 PS Šumperk 

3 Postřelmov, nadjezí PS Zábřeh P 2 10 PS Šumperk 

4 Lukavice, nadjezí PS Zábřeh P 2 15 PS Šumperk 

5 Třeština, nadjezí PS Uničov / PS Zábřeh P 1 20 PS Šumperk 

6 Litovel, nadjezí PS Litovel P 1 10 PS Olomouc 

7 Střeň, most PS Litovel P 1 15 PS Olomouc 

8 Olomouc, teplárna PS Olomouc C 3 7 PS Olomouc 

9 Kožušany, nadjezí PS Olomouc C 3 15 PS Olomouc 

10 Bolelouc, nadjezí PS Olomouc C 3 10 PS Olomouc 

11 Tovačov, silniční most PS Přerov C 2 15 PS Přerov 

12 Kojetín, loděnice PS Kojetín /PS Kroměříž P 1 10 PS Přerov 
 

Tabulka 9 – JPO HZS Olomouckého kraje předurčené na havarijní profily na řece Bečvě 

Číslo 

profilu Název profilu JPO HZS / zastoupení  
Typ 

stanice 

Čas 

dojezdu 

(min) 
Opěrná 

jednotka HZS 

1 Hranice, nadjezí PS Hranice P 2 10 PS Přerov 

2 Osek nad B., nadjezí PS Lipník n.B./ PS Přerov P 1 15 PS Přerov 

3 Přerov, nadjezí PS Přerov C 2 10 PS Přerov 

4 Troubky, nadjezí PS Přerov C 2 15 PS Přerov 
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9 Stanovení říčních úseků k jednotlivým havarijním profilům 

Únik ropných látek na řece Moravě i Bečvě se předpokládá na území Olomouckého kraje  

po celé délce obou toků. Důvodem je nepravidelné a husté rozmístění možných rizik. Proto 

byly nejdříve navrhnuty havarijní profily. Tato vybraná místa budou sloužit k provedení 

zásahu s cílem šíření úniku ropných látek vodním tokem, ke kterému dojde v konkrétní části 

řeky. Proto jsou obě řeky rozděleny do několika úseků s ohledem na rychlost šíření 

případného ropného znečištění, které vyjadřuje určená rychlost proudění vody v řece  

při hladině a reakční doby JPO (bojového rozvinutí – tudíž až po ukončení aplikace norné 

stěny). Tyto dvě hodnoty jsou důležité pro stanovení odstupových vzdáleností od jednotlivých 

havarijních profilů. Jejich úkolem je poskytnout JPO dostatek času na úspěšné ohrazení  

a zastavení postupujícího ropného znečištění. 

9.1 Odstupové vzdálenosti havarijních profilů 

Předpokládaná rychlost šíření ropného znečištění (rychlost proudění vody při hladině) 

je určena v kapitole 5.1. Jedná se o hodnotu 1 m.s
-1

, která se uvažuje po celé délce obou toků 

Moravy i Bečvy.  

Reakční doba JPO se skládá ze dvou hlavních složek, doby dojezdu jednotky na místo  

a doby výstavby norných stěn. Čas dojezdu vychází z plošného pokrytí území Olomouckého 

kraje JPO podle rozmístění jednotlivých havarijních profilů (Tabulka 8 a 9). Doba výstavby 

norných stěn je závislá na konkrétních aspektech jednotlivých havarijních profilů, především 

nutnost použití člunu, šířka koryta atd. Skutečný a přesný čas, potřebný v případné reálné 

situaci, lze jen těžko určit. Z toho důvodu se vycházelo z taktického cvičení, které proběhlo 

v roce 2012 na řece Moravě. Zde se pohybovala doba výstavby norných stěn do 20 ti minut. 

Proto byla tato časová hranice uvažována na všech havarijních profilech [8].  

Na základě rychlosti šíření ropného znečištění a reakční doby JPO, je tedy možné určit 

odstupové vzdálenosti od jednotlivých havarijních profilů (Tabulka 10 a 11). Jejich cílem, jak 

už bylo výše uvedeno, je poskytnout jednotkám dostatek času na úspěšné ohrazení a zastavení 

postupujícího ropného znečištění a jeho následnou likvidaci z vodní hladiny. 
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Tabulka 10 – Odstupové vzdálenosti Morava 

Číslo 

profilu Název profilu 

Rychlost 

šíření 

(m.s
-1

) 

Doba 

dojezdu 

(min) 
Výstavba 

stěn (min) 

Reakční 

doba 

(min) 

Odstupová 

vzdálenost 

(m) 

1 Hanušovice, nadjezí 1 25 20 45 2700 

2 Bohdíkov, nadjezí 1 15 20 35 2100 

3 Postřelmov, nadjezí 1 10 20 30 1800 

4 Lukavice, nadjezí 1 15 20 35 2100 

5 Třeština, nadjezí 1 20 20 40 2400 

6 Litovel, nadjezí 1 10 20 30 1800 

7 Střeň, most 1 15 20 30 2100 

8 Olomouc, teplárna 1 7 20 27 1620 

9 Kožušany, nadjezí 1 15 20 35 2100 

10 Bolelouc, nadjezí 1 10 20 30 1800 

11 Tovačov, silniční most 1 15 20 35 2100 

12 Kojetín, loděnice 1 10 20 30 1800 

 

Tabulka 11 – Odstupové vzdálenosti Bečva 

Číslo 

profilu Název profilu 

Rychlost 

šíření 

(m.s
-1

) 

Doba 

dojezdu 

(min) 
Výstavba 

stěn (min) 

Reakční 

doba 

(min) 

Odstupová 

vzdálenost 

(m) 

1 Hranice, nadjezí 1 10 20 30 1800 

2 Osek nad Bečvou, nadjezí 1 15 20 35 2100 

3 Přerov, nadjezí 1 10 20 30 1800 

4 Troubky, nadjezí 1 15 20 35 2100 

 

9.2 Říční úseky 

Na základě odstupových vzdáleností lze přesně vymezit říční úseky, které budou spadat 

pod jednotlivé havarijní profily. Místo na řece, kde dojde ke zpozorování ropného úniku, 

případně, kde k němu dojde přímo, je rozhodujícím faktorem pro provedení zásahu. Podle 

toho, do jakého říčního úseku Moravy či Bečvy dané místo spadá, určíme konkrétní havarijní 

profil, na kterém budou provedena potřebná opatření k zachycení ropného znečištění.  

Stanovená délka odstupových vzdáleností se vymezuje proti proudu řeky od příslušných 

havarijních profilů. Tím vzniknou spodní hranice říčních úseků, které představují jejich 

nejníže položená místa. Tudíž až po tato místa může být ropný únik (znečištění) spatřen. 

V případě, že se tak stane, bude hlavní zásah (ohrazení, aplikace sorbentu, atd.) prováděn  

na havarijním profilu, pod který daný říční úsek spadá. To zaručuje dostatek času na výstavbu 

norných stěn a jiných prostředků před postupujícím čelem ropného znečištění.  
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V případě, že dojde k jeho zpozorování za touto spodní hranicí, bude zásah prováděn  

na dalším, níže položeném, havarijním profilu.  

Celkový přehled je uveden v Tabulce 12 a 13. Zde jsou uvedeny jednotlivé říční úseky 

(vedené pod číslem úseku), náležící k příslušným havarijním profilům na řece Moravě  

a Bečvě. Jejich počátek i konec (konkrétní bod) je určen přesnou GPS polohou na vodním 

toku a názvem obce podle katastru, kam bod spadá. Každý je vždy vymezen ze dvou po sobě 

následujících spodních hranic jednotlivých říčních úseků [22].  
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Tabulka 12 -  Celkový přehled říčních úseků řeky Moravy 

    Počátek úseku Konec úseku 

 Číslo 

profilu 

Název 

profilu Obec 

GPS 

souřadnice Obec GPS souřadnice 

Číslo 

úseku 

1 

Hanušovice, 

nadjezí 

Horní 

Hedeč 

50°5'8.067"N, 

16°49'27.220"E Vlaské 

50°5'18.369"N, 

16°54'4.335"E 1 

2 

Bohdíkov, 

nadjezí Vlaské 

50°5'18.369"N, 

16°54'4.335"E 

Dvůr 

Raškov 

50°2'23.680"N, 

16°54'34.424"E 2 

3 

Postřelmov, 

nadjezí 

Dvůr 

Raškov 

50°2'23.680"N, 

16°54'34.424"E Postřelmov 

49°54'28.522"N, 

16°55'47.900"E 3 

4 

Lukavice, 

nadjezí Postřelmov 

49°54'28.522"N, 

16°55'47.900"E Zvole 

49°50'54.762"N, 

16°55'36.477"E 4 

5 

Třeština, 

nadjezí Zvole 

49°50'54.762"N, 

16°55'36.477"E Lukavice 

49°48'58.674"N, 

16°55'38.220"E 5 

6 

Litovel, 

nadjezí Lukavice 

49°48'58.674"N, 

16°55'38.220"E Mladeč 

49°42'48.027"N, 

17°2'25.961"E 6 

7 Střeň, most Mladeč 

49°42'48.027"N, 

17°2'25.961"E Střeň 

49°41'37.293"N, 

17°8'0.540"E 7 

8 

Olomouc, 

teplárna Střeň 

49°41'37.293"N, 

17°8'0.540"E Olomouc 

49°36'4.334"N, 

17°15'56.720"E 8 

9 

Kožušany, 

nadjezí Olomouc 

49°36'4.334"N, 

17°15'56.720"E Olomouc 

49°32'51.896"N, 

17°16'13.569"E 9 

10 

Bolelouc, 

nadjezí Olomouc 

49°32'51.896"N, 

17°16'13.569"E Charváty 

49°30'33.610"N, 

17°15'52.144"E 10 

11 

Tovačov, 

silniční most Charváty 

49°30'33.610"N, 

17°15'52.144"E Tovačov 

49°26'16.742"N, 

17°18'28.671"E 11 

12 

Kojetín, 

loděnice Tovačov 

49°26'16.742"N, 

17°18'28.671"E Kojetín 

49°22'7.640"N, 

17°18'24.870"E 12 
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Tabulka 13 – Celkový přehled říčních úseků řeky Bečvy 

    Počátek úseku Konec úseku   

Číslo 

profilu 

Název 

profilu Obec 

GPS 

souřadnice Obec GPS souřadnice 

Číslo 

úseku 

1 

Hranice, 

nadjezí 

Hustopeče 

nad Beč. 

49°31'5.286"N, 

17°51'36.014"E Hranice 

49°32'15.934"N, 

17°44'37.227"E 1 

2 

Osek nad  

Beč.,nadjezí Hranice 

49°32'15.934"N, 

17°44'37.227"E 

Lipník nad 

Bečvou 

49°31'7.276"N, 

17°35'18.118"E 2 

3 

Přerov, 

nadjezí 

Lipník nad 

Bečvou 

49°31'7.276"N, 

17°35'18.118"E Přerov 

49°27'24.837"N, 

17°27'30.430"E 3 

4 

Troubky, 

nadjezí Přerov 

49°27'24.837"N, 

17°27'30.430"E Troubky 

49°27'1.395"N, 

17°20'55.309"E 4 

Následně se řeka Bečva vlévá do Moravy. 

9.3 Určení polohy havarijních profilů a říčních úseků v praxi 

Přesnou polohu havarijních profilů a říčních úseků v současné době určují souřadnice 

GPS, které jsou zaznačeny v daných tabulkách. Vzhledem k tomu, že v reálné praxi je nutné 

co nejrychleji na základě místa, kde došlo ke zpozorování ropného úniku nebo znečištění, 

určit říční úsek a podle něj následně havarijní profil, na kterém bude prováděn zásah, je tento 

stav, vzhledem ke své zdlouhavosti, poněkud nepraktický. Pro lepší využitelnost v praxi by 

mohly být tyto polohy zaznačeny jako samostatná vrstva v geografickém informačním 

systému (GIS), který používá operační středisko HZS Olomouckého kraje. Všechny potřebné 

informace by zde byly přehledně zakresleny a ihned k dispozici. Tím by vznikl systém, který 

by byl v praxi reálně využitelný [22]. 
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10 Optimalizace technických prostředků a techniky 

K zásahu na jednotlivých havarijních profilech byly předurčeny JPO HZS Olomouckého 

kraje, které disponují v současné době určitým stavem vybavenosti speciálními technickými 

prostředky a technikou pro likvidaci úniků ropných látek do vodních toků. Počet a kvalita 

tohoto vybavení je pak přímo závislá na typu (velikosti) stanice a jejího druhu předurčenosti 

(k zásahu na nebezpečné látky). Tím dochází ke značným rozdílům. Pobočné požární stanice 

disponují oproti tzv. centrálám zpravidla základnějším a početně redukovanějším vybavením. 

Tato skutečnost by pak mohla v případě reálné události ohrozit úspěšné zvládnutí zásahu.  

Předurčené požární stanice pro likvidaci ropných úniků na jednotlivých havarijních 

profilech vyžadují jistý dostačující stav vybavenosti speciálními prostředky, případně 

technikou, která je určena pro tento druh událostí. Tím pádem musí být zajištěn určitý 

standard. Proto je nutné posoudit a zhodnotit současný stav zmiňované vybavenosti  

u předurčených JPO pro zásah na jednotlivých havarijních profilech řeky Moravy a Bečvy  

a případně provést jeho optimalizaci, která zajistí úspěšné zvládnutí zásahu po technické 

stránce. 

10.1 Norné stěny 

Jsou stěžejními technickými prostředky pro ohrazení a zachycení uniklých ropných 

látek na vodní hladině. Jejich možnosti nasazení a použití jsou limitovány technickými 

parametry (například maximální rychlost proudění vody) konkrétního typu norné stěny, které 

nám předepisuje a garantuje výrobce. Různorodost těchto údajů pak vyplývá především 

z použité konstrukce (nafukovací, pevná nebo sorbční norná stěna) Každá z předurčených 

jednotek HZS Olomouckého kraje pro likvidaci ropných úniků na jednotlivých havarijních 

profilech disponuje ve své výbavě různým typem norných stěn. Důvodem je jejich postupné 

nakupování v minulých letech až po současnost. Na některých požárních stanicích jsou tedy 

umístěny starší typy norných stěn a někde již byly nahrazeny modernějšími. Především 

dochází k nahrazování nafukovacích za pevné, které lze použít do větších rychlostí proudění 

vody, a také mají téměř neomezenou životnost.     

Z konkrétních vlastností, každého z havarijních profilů, vyplývají následující 

požadavky na nornou stěnu, která zde bude použita k zachycování případného ropného 

znečištění. 
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10.1.1  Délka norné stěny 

Bude uvažována při osazení na havarijním profilu řeky Moravy nebo Bečvy pod 

úhlem 60 °. Tudíž se jedná o delší variantu ve srovnání s kolmým umístěním. Tímto 

způsobem získáme přibližnou požadovanou minimální délku norné stěny na daném 

havarijním profilu, jenž umožní provést ohrazení ropného znečištění v celé šířce řeky. 

Požadované hodnoty jsou získány z Tabulky 6 a 7. Na každou předurčenou JPO HZS 

Olomouckého kraje se uvažuje vytvoření jedné řady. Případná výstavba více norných stěn za 

sebou bude probíhat na základě vybavenosti opěrné, případně nejbližší předurčené JPO HZS, 

která by na místo vyjela podle poplachového plánu [21]. 

10.1.2 Rychlost proudění vody 

V každém havarijním profilu řeky Moravy i Bečvy byla změřena rychlost proudění 

vody při vodní hladině. Požadované hodnoty jsou získány z Tabulky 4 a 5. 

U každé předurčené JPO je následně určena minimální požadovaná délka norné stěny  

a rychlost proudění vody, která je vždy vyhodnocena z nejnáročnějšího havarijního profilu 

(tudíž bereme největší délku stěny a největší rychlost proudění ze všech havarijních profilů, 

které pod předurčenou JPO spadají). Tím zajistíme jejich univerzálnost použití. Jednotlivé 

požadované hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 14. 

Tabulka 14 - Požadavky na nornou stěnu předurčené JPO 

JPO HZS 
Požadovaná 

délka NS (m) 
Rychlost 

proudění (m.s
-1

) 

PS Olomouc 64 0,8 

PS Litovel 37 0,9 

PS Zábřeh 28 1 

PS Šumperk 26 1 

PS Přerov 102 1 

PS Hranice 68 0,1 

PS Kroměříž 60 0,6 

 

Zjištěné hodnoty jsou následně porovnány s technickými parametry norných stěn, které 

jsou v současné době ve výbavě předurčených JPO HZS Olomouckého kraje. Tento přehled 

najdeme v Tabulce 15 [17,18]. 
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Tabulka 15 - Současná vybavenost předurčených a zastupujících JPO nornými stěnami 

JPO HZS Druh NS Typové označení NS 

Max. rychlost 

(m.s
-1

) 

Délka NS 

(m) 

PS Olomouc nafukovací ÖKO-TEC 0,2 150 

PS Olomouc pevná REO756 1,2 143 

PS Litovel nafukovací Technolen 0,2 40 

PS Zábřeh nafukovací Technolen 0,2 35 

PS Šumperk nafukovací Technolen 0,2 50 

PS Přerov pevná  REO 756 1,2 150 

PS Hranice nafukovací REO Maxx 0,2 130 

PS Kroměříž pevná REO 756 1,2 125 

 

Pokud oba požadavky splňují, jsou vyhodnoceny jako vyhovující pro možné reálné použití. 

V opačném případě je navrhnuta optimalizace ve formě jejich nahrazení za jiný vyhovující 

typ norné stěny splňující obě podmínky. 

Tabulka 16 - Porovnání vybavenosti předurčených JPO nornými stěnami 

  Požadavky na NS Současná vybavenost NS   

JPO HZS 
Požadovaná 

délka NS (m) 
Rychlost 

proudění (m.s
-1

) 
Délka 

NS (m) 
Max. rychlost 

proudění (m.s
-1

) Splněno 

PS Olomouc 64 0,8 143 1,2 ANO 

PS Litovel 37 0,9 40 0,2 NE 

PS Zábřeh 28 1 35 0,2 NE 

PS Šumperk 26 1 50 0,2 NE 

PS Přerov 102 1 150 1,2 ANO 

PS Hranice 68 0,1 130 0,2 ANO 

PS Kroměříž 60 0,6 125 1,2 ANO 

 

V Tabulce 16 jsou názorně zobrazeny JPO HZS Olomouckého kraje s předurčeností pro 

zásah na daných havarijních profilech, které nesplňují požadovanou vybavenost nornými 

stěnami. Ve všech případech se jedná o nedodržení jednoho z požadavků. Konkrétně se jedná  

o nedodržení maximální rychlosti proudění vody, při kterém norná stěna garantuje úspěšné 

zachycení případného ropného znečištění. Požadavek na minimální délku byl u všech 

předurčených JPO splněn.  

10.2 Optimalizace vybavenosti nornými stěnami 

U třech předurčených jednotek HZS Olomouckého kraje pro likvidaci ropných látek 

z vodní hladiny na daných havarijních profilech, konkrétně PS Litovel, PS Zábřeh a PS 

Šumperk, které nesplňují požadovanou vybavenost nornými stěnami, je nutné provést její 
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optimalizaci do stavu, jenž bude dostačující k úspěšnému zvládnutí případné skutečné 

události. Tu lze realizovat jejich výměnou. Především se jedná o nahrazení zastaralého 

systému nafukovacích norných stěn (typ Technolen) za modernější. Současný trh, konkrétně 

výrobce REO AMOS, nabízí speciální norné stěny (pevné – lehké s typovým označením 

REO756), které jsou určeny pro vysoké rychlosti proudění vodního toku až do hodnoty 1, 2 

m.s
-1

. Navrhované dovybavení tímto typem je uvedeno v Tabulce 17. V případě, že dojde 

k této obnově vybavenosti, budou staré norné stěny sloužit jako rezerva, například pro 

vytvoření víceřadého ohrazení za sebou [18]. 

 

Tabulka 17 - Návrh na dovybavení předurčených JPO nornými stěnami typu REO 756 

JPO HZS 

Min. 

požadovaná 

délka NS 

Dovybavení NS 

v délce 

Počet 

segmentů 

Cena bez 

DPH (Kč) 

PS Litovel 37 38,5 7 115 430 

PS Zábřeh 28 33 6 98 940 

PS Šumperk 26 27,5 5 82 450 

 

10.3 Sorbenty 

Likvidace ropných úniků z vodní hladiny vyžaduje použití speciálních tzv. 

hydrofobních sorbentů. Obecně existují v sypkém nebo textilním provedení. Vyznačují se 

velkou sorpční schopností pro veškeré ropné látky. Nenavazují na sebe však vodu ani vodní 

roztoky. Tato vlastnost je předurčuje ke sběru ropných látek z vodní hladiny. Na každé stanici 

HZS Olomouckého kraje je udržováno v závislosti na její velikosti určité množství těchto 

sorbentů, které vždy postačuje k provedení prvotního zásahu (minimálně 3 pytle sorbentu na 

každé stanici). Další sorbenty poskytnou v případě potřeby opěrné jednotky z centrálních 

požárních stanic, kde jsou skladovány hlavní zásoby. Celkový stav vybavenosti sorpčními 

prostředky (určených na sběr ropných látek z vodní hladiny) je z hlediska množství u všech 

předurčených JPO vyhovující. 

Předurčené JPO HZS Olomouckého kraje používají v současnosti následující typy 

sypkých a textilních hydrofobních sorbentů. Jsou zde uvedeny i speciální materiály  

a přípravky (ve formě rohoží, koberců, hadů, norných stěn, polštářků, sorpčních pásků a 

sorpční drti) vyráběné z textilních sorbentů, které jsou také udržovány v určité zásobě na 

těchto požárních stanicích [1,5].  
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10.3.1 Sypké sorbenty 

Vapex 

Jedná se o hydrofobizovaný perlit. Je charakteristický těmito vlastnostmi: sypký, 

zrnitý, pórovitý materiál bílé barvy. Při kontaktu směsi vody a ropných produktů, tedy 

nepolárních kapalin, váže na svém povrchu v otevřených pórech přednostně nepolární látky. 

Tato vlastnost se s velkým úspěchem využívá při čištění odpadních vod a znečištěných 

povrchů. Složení Vapexu je následující: minimálně 67% SiO2, maximálně 19% Al2O3 a 

maximálně 2,8% Fe2O3. 

Na 1000 1 Vapexu se absorbuje minimálně (podle údajů výrobců): 

 250 l ropy nebo 

 130 l nafty nebo 

 80 l benzinu 

Z praxe lze k Vapexu říci, že je to látka, kterou v minulosti, kdy nebyly k dispozici jiné 

prostředky určené k likvidaci ropných havárií, používaly všechny JPO a nutno dodat,  

že s velkým úspěchem. Při jeho aplikaci na naftu reaguje Vapex poměrně rychle. U oleje je 

nasákavost výrazněji pomalejší. Při jeho aplikaci je třeba počítat s poměrně velkou prašností  

a při použití na vodní hladině i s částečnou sedimentací [14]. 

Cansorb 

Jedná se o sorbent s následujícími vlastnostmi: sypký, netoxický, přírodní, organický 

materiál hnědé barvy. Jeho původ je v Kanadě. Po speciálních úpravách se stává vodě 

odolným, schopným vázat oleje. Absorbuje poměrně účinně a rychle většinu uhlovodíků. 

Konkrétně u olejů je schopen absorbovat až 8 – 10 ti násobek své hmotnosti (v návaznosti na 

druh a teplotu oleje). Nasáklý se nevyluhuje a obsahuje látky, které vyvolávají biodegradaci 

stimulací mikrobiologického procesu. Testy, které proběhly s tímto sorbentem, prokázaly jeho 

schopnost, v rozmezí 6 až 18 měsíců, plně rozložit uhlovodíky obsažené v ropných látkách na 

oxid uhličitý a vodu. Tím dochází k naprostému biologickému odbourání absorbované látky. 

Teoreticky by se tedy použitý Cansorb mohl uložit na běžné skládky. Samotný výrobce 

sorbentu však doporučuje jeho likvidaci spálením. Absorpční schopnost Cansorbu je 95 l 

ropného produktu na jeden pytel sorbentu o váze 11, 4 kg. Má nízkou hmotnost a malé nároky 

na skladování. Materiál s podobnými vlastnostmi se vyskytuje pod názvem PEAT SORB 

[14].  
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10.3.2 Textilní sorbenty 

Reosorb 

Jedná o sorbční drť. Tento materiál je vyroben drcením hydrofobních sorpčních 

koberců. Je skladný a velmi lehký. Má neomezenou dobu skladování a velmi vysokou sorpční 

schopnost, například 5 kg sorpčního materiálu zachytí až 77, 5 l kapaliny. Výhodou je také 

velká rychlost nasakování. Velmi výhodné je použití této sorpční drtě v kombinaci  

se sorpčními hady [14]. 

10.3.3 Sorpční materiály a prostředky 

Sorb 

Jedná se o vysoce aktivní buničinu ze syntetických vláken, které odpuzují vodu. Je 

schopna pojmout až 22 krát více oleje, než je jeho vlastní hmotnost. Tento prostředek je 

použitelný ve vodě i na zemině a využívá se v oblastech pracovního lékařství. U JPO HZS 

Olomouckého kraje je používán ve formě rohoží [14]. 

Sorbční had 

Je hydrofobní sorpční textilie nastříhaná na proužky, zpevněná síťovým obalem tvaru 

válce. Oba konce jsou osazeny karabinkou a kroužkem, které slouží pro snadné napojování 

více hadů k sobě. Tím lze vytvořit sorbční nornou stěnu, využitelnou k dočišťování vodního 

toku. 

Sorbční had má následující použití: 

 sorpční norná stěna pro likvidaci olejových havárií, 

 prevence ropných havárií na výstupech z ČOV , 

 dočišťování vod za odlučovači typu lapol, 

 pro lokalizaci ropné havárie na vodní hladině i pevném povrchu.  

Sorpční had je dokonale hydrofobní, tedy skvěle odpuzuje vodu. Přitom účinně zachytává 

ropnou látku. Má pevný obal, který umožňuje vlečení po zemi a vodě. Vyrábí  

se v následujících parametrech. Délka 1, 2 - 6 m. Průměr 0, 08 - 0, 2 m. Hmotnost 0, 4 – 4, 2 

kg [14]. 
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10.4 Olejový separátor 

HZS Olomouckého kraje disponuje i olejovým separátorem (typové označení REO 100  

od výrobce REO AMOS), který je umístěn na požární stanici v Prostějově. Zde je připraven 

k výjezdu v rámci celého kraje. Toto přívěsné zařízení je určeno pro sběr ropných látek 

z vodní hladiny, kdy pomocí jednoduchých fyzikálních principů, doplněných technickými 

prostředky pro čerpání a pohon zařízení, vytéká v konečné fázi zpět čistá voda, zbavená 

nežádoucích ropných látek. Olejový separátor je výhodné použít v případech, kdy je nornou 

stěnou ohrazeno ropné znečištění ve větších vrstvách [19]. 

10.5 Doplňující technické prostředky 

Patří zde všechny technické prostředky, které souvisí s činností kolem použitého 

sorbentu, například jeho sběr nebo ukládání. Každá JPO HZS Olomouckého kraje disponuje 

určitým základním vybavením (pytle, sudy, atd.), které postačuje na prvotní zásah. Za zmínku 

stojí tzv. síťové lopaty, sloužící ke sběru použitého sorbentu z vodní hladiny, které nejsou 

výhradně ve výbavě každé předurčené JPO. Jsou umístěny na vyhrazené technice pro tento 

druh událostí (chemický kontejner, kontejner na olejové havárie, atd.) u opěrných JPO  

na centrálních stanicích, které, v případě potřeby, vyjedou dle poplachového plánu k místu 

události. Stav vybavenosti těmito technickými prostředky je tedy vyhovující. 

10.6 Čluny 

Tato technika patří k nedílné součásti případných zásahů na likvidaci ropných látek 

z vodní hladiny na poměrné většině vybraných havarijních profilů řeky Moravy a Bečvy. Jeho 

nasazení je nutné v místech s větší hloubkou vodního toku, kde nestačí použít například 

obleky pro práci ve vodě. Samotné možnosti využití plavidla při těchto druzích zásahů jsou 

velké. Slouží jako prostředek pro roztažení norné stěny z jednoho břehu na druhý. Dále má 

využití při aplikaci sorbentu na ohrazené ropné znečištění a jeho následnému sběru z vodní 

hladiny po ukončení sorbce. Konkrétní havarijní profily, vyžadující nasazení člunu, jsou 

uvedeny v Tabulce 5 a 6. V ostatních případech je jejich použití neúčelné a zbytečné. 

Všechny JPO HZS Olomouckého kraje, které jsou předurčeny pro zásah na daných 

havarijních profilech, disponují člunem (nejčastěji gumový člun se spalovacím lodním 

motorem). Tím pádem je tento stav vybavenosti považován za vyhovující. 
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11 Návrh operativních karet 

Navrhuji zpracování operativních karet daných havarijních profilů, které by poskytovaly 

informační podporu veliteli zásahu přímo v místě. Jejich obsahem by byly nejdůležitější 

poznatky z jednotlivých kapitol diplomové práce. Operativní karta by měla formát A4 

s potřebnými informacemi na obou stranách. Možná podoba navrhované operativní karty je 

uvedena v Příloze 1. 

První strana, grafická část, obsahuje letecký snímek havarijního profilu s určením GPS 

polohy, včetně vyznačení: případné výstavby norné stěny, kotevních bodů a nástupní plochy 

pro ustavení techniky, případně orientačních bodů (most, teplárna, atd.). Dále se zde nachází 

mapový podklad s určením konkrétního úseku řeky (graficky, GPS), který havarijní profil 

účinně pokrývá. 

Druhá strana, popisná část operativní karty, sděluje účelné a detailnější informace  

o havarijním profilu. Poskytuje například údaje o jeho vybavenosti stálým technickým 

vybavením (kotevní body, sjezd k vodě), rychlosti proudění vody, délce norné stěny nebo 

potřebných kontaktech. Ve spodní části je uveden přehled předurčených jednotek  

pro případný zásah na likvidaci ropných látek z vodní hladiny. Zde je uvedena i vybavenost 

nornými stěnami a také čluny (kromě opěrné jednotky). 
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Závěr 

 V diplomové práci jsem se zabýval možnostmi zásahu JPO v případě úniku ropných 

látek do vodních toků na území Olomouckého kraje, konkrétně řeky Moravy a Bečvy. Jejím 

hlavním cílem bylo poskytnout HZS Olomouckého kraje ucelený materiál, který by obsahoval 

přehled opatření a vhodných havarijních profilů pro instalaci norných stěn v případě úniku 

ropných látek do těchto vodních toků, včetně optimalizace souvisejících technických 

prostředků. 

V počátku diplomové práce jsem analyzoval a popsal zdroje rizik možného znečištění 

vodních toků. Cílem bylo odhalit místa předpokládaného úniku ropných látek do řeky Moravy 

nebo Bečvy. Výsledkem bylo zjištění, že vzhledem k velké hustotě a nepravidelnému 

rozmístění zdrojů rizik, podél obou vodních toků, nelze nebezpečí ropného úniku nikde zcela 

vyloučit. Tím pádem se předpokládá po celé délce obou vodních toků. 

Na základě této skutečnosti jsem na řece Moravě i Bečvě nejprve vytipoval umístění 

havarijních profilů pro výstavbu norných a dalších opatření zamezujících postup případného 

znečištění. Tato místa byla vybrána na základě několika specifických kritérií, které zaručují 

maximální účinnost a akceschopnost při jejich reálném použití. Každý z havarijních profilů je 

doplněn textovým i grafickým popisem daného místa, včetně předurčenosti konkrétních JPO 

HZS Olomouckého kraje, které zde budou v případě skutečné události provádět zásah. 

Řeka Morava i Bečva byla následně rozdělena do několika úseků, kde každý z nich spadá  

pod konkrétní havarijní profil. Velikost a podoba jednotlivých říčních úseků pak vychází  

z odstupových vzdáleností, které byly určeny ze stanovené rychlosti šíření ropného znečištění 

v řece a reakční doby předurčené JPO. Jejich cílem je poskytnout zasahujícím hasičům 

dostatek času na výstavbu norných stěn a jiných opatření před šířícím se ropným znečištěním. 

Jednotlivé vzdálenosti jsem vždy odečetl proti proudu řeky od příslušného havarijního profilu. 

Tím vznikla spodní hranice říčního úseku. Každý z úseků je pak vždy vymezen ze dvou  

po sobě jdoucích spodních hranic. 

Tím vznikl následující funkční systém. Na základě přesného místa na řece Moravě nebo 

Bečvě, kde je spatřeno ropné znečištění nebo přímo únik, jsme schopni určit podle říčního 

úseku, do kterého spadá, konkrétní havarijní profil, kde bude prováděn zásah. To nevylučuje 

použití norných stěn, například přímo v místě unikajících ropných látek do vody při prvotním 

zásahu. Hlavním úkolem těchto havarijních profilů je totiž plánovaně a pokud možno úplně 
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zamezit dalšímu šíření ropného znečištění kontaminovaným vodním tokem na předem 

vybraném místě. 

V poslední části jsem analyzoval stav vybavenosti všemi technickými prostředky pro 

likvidaci ropného znečištění u předurčených JPO pro zásah na jednotlivých profilech. Hlavní 

důraz byl přitom kladen na norné stěny. Provedl jsem porovnání parametrů norných stěn, 

mající tyto jednotky momentálně k dispozici, s požadavky, které vyžadují vlastnosti 

příslušných havarijních profilů. U některých JPO byly zjištěny patrné nedostatky. Proto jsem 

navrhl konkrétní optimalizaci vybavenosti, včetně vyčíslení pořizovacích nákladů. Ostatní 

technické prostředky byly vyhodnoceny jako plně vyhovující. 

Z veškerých informací jsem na závěr vybral ty nejdůležitější a z nich následně 

vypracoval návrh operativních karet jednotlivých havarijních profilů. Ty mají sloužit jako 

informativní a strategická podpora veliteli zásahu přímo v místě mimořádné události.  
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