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ANOTACE
MICHAL, T. Zdroje znečištění vody v okrese Šumperk a možnosti jejich likvidace. Bakalářská 

práce. Ostrava VŠB – TU, 2008, 55 s.

Klíčová slova: znečištění vody, zdroje znečištění, okres Šumperk, likvidace havárie, 

technické prostředky. 

Autor se v bakalářské práci zabývá problematikou znečištění vody, tzv. havárie, v okrese 

Šumperk. V práci jsou popsány největší možné zdroje znečištění vody v okrese Šumperk. 

Jsou navrženy postupy likvidace znečištění vody a specifikovány technické prostředky a 

požární technika, která je využívána pro likvidaci znečištění vody jednotkami požární ochrany 

v okrese Šumperk. U významných vodních toků je posouzena vhodnost správcem vodního 

toku navržených příčných profilů pro instalaci technických prostředků.   

ANNOTATION
MICHAL, T. Resources of water pollution in Šumperk region and processes of their

elimination. VŠB – TU of Ostrava, 2008, 55 p.

Key words: water pollution, resources of pollution, Šumperk region, elimination of accident, 

technical means.

Author of this bachelor thesis is dealing with problems of resources of water pollution in 

Šumperk region. The greatest resources of water pollution are described in this work. There 

are processes of elimination of water pollution proposed here and the technical means and fire 

engineering are specified, that Units of Fire prevention use to elimination of water pollution in 

Šumperk region. In case of significant water courses the applicability of stream cross –

section for location of technical means is reviewed. 
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1. Úvod
Nedílnou součástí našeho životního prostředí je voda – nejdůležitější kapalina, která 

umožňuje život na naší planetě. V průběhu staletí člověk rozvíjel své dovednosti a snažil se 

lépe využít zdroje, které mu příroda nabízí, ve svůj prospěch. S přibývajícími znalostmi o 

možném využití přírodních zdrojů se začal rozvíjet průmysl. S rozvojem průmyslu a 

s intenzifikací zemědělství jdou ruku v ruce i zvyšující se nároky na množství a kvalitu vody 

pro jednotlivé obory činnosti člověka. Neblahým důsledkem rozvoje průmyslu a zemědělství 

je zvyšování produkce vod znečištěných závadnými látkami, dále koncentrace závadných 

látek na určitém místě, přeprava závadných látek po silnících i železnicích a manipulace se 

závadnými látkami mezi jednotlivými procesy jejich využití. S tím souvisí možnost úniku 

závadných látek do přírodního prostředí, zejména jsou ohroženy vody, ať již povrchové, tak i 

podzemní. 

Z tohoto důvodu v rámci havarijního plánování začaly vznikat písemné materiály, tzv. 

havarijní plány, a postupy, které mají při znečištění vod závadnými látkami, tzv. havárii, jasně 

a konkrétně popsat využitelné prostředky a činnosti, kterými se řídí uživatelé závadných látek 

a jednotlivé složky zasahující při likvidaci havárie a jejich následků.  

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na problematiku havárií na vodách, na popis 

a charakteristiku možných významných zdrojů znečištění vod v okrese Šumperk. Dále jsem 

navrhnul postupy k řešení likvidace vzniklé havárie s ohledem na součinnost spolupracujících 

složek při likvidaci havárie a specifikoval jsem technické prostředky a požární techniku 

potřebnou k zabránění šíření havárie, odstranění příčin, omezení a odstranění následků 

havárie.

Práce je zaměřena především na problematiku úniku závadných látek do vod 

povrchových. Důvodem je skutečnost, že JPO jsou svým technickým vybavením zaměřeny 

především na prvotní zneškodnění zdrojů a následků znečištění vod a následnou likvidaci 

závadných látek, které proniknou až do vod podzemních, řeší specializované subjekty. 

Při sběru dat pro tuto práci jsem oslovil subjekty v okrese Šumperk, které při své 

činnosti využívají závadné látky ve větším množství. Většina subjektů mi poskytla základní 

informace o látkách závadných vodám, které jsou v jejich areálech využívány, nebo jsem 

využil zdroje informací dostupné veřejnosti – internet a literaturu.

Při zpracování bakalářské práce jsem využil i znalostí a praktických zkušeností, které 

jsem získal během svého působení u Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
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2. Literární rešerše
KVARČÁK, M., VAVREČKOVÁ, J., ŽEMLIČKA, Z. Likvidace ropných havárií. 1. vyd. 

Ostrava: Edice SPBI Spektrum 25., 2000, 106 s. ISBN: 80-86111-61-X.

Publikace je zaměřena na problematiku úniku nebezpečných kapalin ze zařízení, jejich 

čerpání, zachycování a likvidaci. Publikace předkládá základní příčiny úniku nebezpečných 

kapalin, charakterizuje jejich negativní vliv na okolí a zabývá se právními aspekty havárií. 

Dále předkládá postupy čerpání kapalin z nádrží a uvádí opatření ke snížení rizik vznikajících 

při těchto činnostech. Zabývá se i problematikou utěsňování míst úniku nebezpečných kapalin 

ze zařízení a zachycováním kapalin. Uvádí nejčastěji používané sorbenty a prostředky určené 

k zachycování kapalin, jejich vlastnosti a příklady použití. 

PROCHÁZKOVÁ, D., ŘÍHA, J. Krizové řízení. 1. vyd. Praha: MV – generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky, 2004, 226 s. ISBN: 80-86640-30-2.

Publikace shrnuje odborné poznatky, možné přístupy k problematice krizového řízení a 

zkušenosti z jejich aplikace v praxi. Popisuje přístupy k problematice krizového řízení ve 

světě a jejich odborné zázemí. Charakterizuje přírodní pohromy i technologické pohromy 

(havárie) a jiné zdroje rizik, které mají škodlivý dopad na životy a zdraví lidí, majetek, životní 

prostředí, lidskou společnost. Samostatnou kapitolu tvoří problematika legislativy vztahující 

se ke krizovému řízení. 

ŠENOVSKÝ, M. a kol. Nebezpečné látky II. 1. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum 36., 2004,

190 s. ISBN: 80-86634-47-7. 

Publikace se zabývá problematikou zásahu JPO v prostředí s nebezpečnými látkami. 

V úvodních kapitolách je pojednáno o vlastnostech nebezpečných látek, jejich označování a 

bezpečná manipulace s nimi. Jsou zde popsány systémy S vět, R vět a bezpečnostní značky 

používané jak pro přepravu, tak i na obalech nebezpečných látek. Dále jsou pospány 

informační a databázové systémy zabývající se informacemi o nebezpečných látkách. Závěr 

publikace je věnován zásahu JPO v prostředí s nebezpečnými látkami. 
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HANUŠKA, Z. Organizace jednotek požární ochrany I. 1. vyd. Ostrava: SPBI Spektrum 13., 

1998, 98 s. ISBN: 80-86111-26-1. 

Obsahem publikace je popis systému organizace JPO, který se v České republice začal 

budovat od roku 1994 pod názvem Plošné rozmístění sil a prostředků. Jsou zde popsány 

teoretické základy tohoto systému a důvody pro jeho vznik. Z hlediska systémové analýzy je 

věnována pozornost definici dvou podsystémů uvedeného Plošného rozmístění sil a 

prostředků a jsou zde podrobně rozpracovány charakteristiky vnitřní organizace základních 

druhů JPO v návaznosti na systém Plošného rozmístění sil a prostředků. 

KOLEKTIV AUTORŮ. Firefighter's Handbook: Essentials of Firefighting and Emergency 

Response. Second edition. New York: Thomson Delmar Learning, 2000, 980 s. ISBN 1-4018-

3575-9.

Tato kniha obsahuje vyčerpávající informace týkající se problematiky požární ochrany. 

V knize je popsána historie požární ochrany, vznik příslušné legislativy. Dále je uveden 

podrobný popis požárního vybavení (ochranné pracovní pomůcky a oblečení, hadice, žebříky, 

provazy, vodní proudy, atd.) a přístrojů (hasící přístroje, dýchací přístroje), jsou uvedeny 

praktické požární postupy, protipožární opatření, popis nebezpečných materiálů a 

problematika terorismu. Každá kapitola obsahuje k dané problematice hlavní zásady, bližší 

seznámení s danou problematikou, klíčové pojmy, opakovací otázky a seznam doplňkových 

zdrojů informací. Součástí knihy jsou i osobní zkušenosti ze zásahů požárních jednotek a 

návody na přežití v neočekávaných situacích.

3. Havárie – znečištění vody závadnými látkami
3. 1 Právní rámec

Definice „havárie“ z hlediska vodního hospodářství je zakotvena v české legislativě v 

§ 40 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Havárií se rozumí mimořádně závažné zhoršení nebo ohrožení jakosti 

povrchových a podzemních vod. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení 

nebo mimořádného ohrožení jakosti vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, 

popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo 

ohrožení jakosti vod v ochranných pásmech vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech 
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přirozené akumulace vod. Za havárii se dále považují případy technických poruch a závad 

zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání závadných látek [17, 8]. Obecně lze 

za havárii označit událost náhlou, nepředvídanou a neovladatelnou. 

Procesu zneškodňování havárií se podle vodního zákona účastní původce havárie

(právnická, podnikající fyzická nebo fyzická osoba), pokud je znám, HZS ČR, Policie České 

republiky, správce povodí, respektive správce dotčeného vodního toku, příslušný vodoprávní 

úřad obce s rozšířenou působností, popřípadě ČIŽP. 

Ten, kdo způsobí havárii (tzv. původce havárie), je povinen činit bezprostřední 

opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, 

popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a ČIŽP. 

 Ve vodním zákoně je zakotvena obecná povinnost pro každého, kdo způsobí nebo 

zjistí havárii, oznámit havárii HZS ČR nebo Policii České republiky nebo JPO, popřípadě 

správci povodí. 

HZS ČR, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni neprodleně 

informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností a 

ČIŽP, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a 

zdrojů přírodních minerálních vod, informovat též Ministerstvo zdravotnictví České 

republiky. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu.  

Účelem nahlášení havárie je zajištění rychlé, efektivní a koordinované činnosti 

k zabránění šíření havárie, odstranění příčin a omezení a odstranění následků havárie.

ČIŽP se účastní zneškodňování havárií většího rozsahu a ze zákona je povinna vést 

centrální evidenci havárií, které se vyskytnou v jejím v správním obvodu. 

Vodní zákon umožňuje v případech havárií mimořádného rozsahu, kdy mohou být 

závažným způsobem ohroženy životy nebo zdraví lidí nebo kdy může dojít ke značným 

majetkovým škodám, postupovat přiměřeně podle ustanovení o ochraně před povodněmi, 

zejména ve smyslu § 63 odst. 3 vodního zákona. V tomto ustanovení je založena povinnost 

vlastníkům nemovitostí umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky nebo stavby těm, kteří 

řídí, koordinují a provádějí opatření ke zdolávání havárie, a povinnosti na příkaz příslušných 

orgánů přispět osobní a věcnou pomocí při zdolávání havárie a řídit se příkazy příslušných 

orgánů. V takové situaci nastupuje režim podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 

změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů [17]. 

Obecné zásady provádění záchranných a likvidačních prací podle zákona č. 239/2000 

Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, stanovuje Metodika Ministerstva vnitra České republiky číslo jednací: PO –



7

1590/IZS-2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení 

preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených 

s předcházením a odstraněním následků mimořádné události.

Preventivní práce

Za preventivní práce se považují činnosti a opatření materiálního, plánovacího, 

organizačního a vzdělávacího charakteru, které mají za účel předejít možnosti vzniku 

mimořádné události, snížit pravděpodobnost jejího vzniku nebo snížit škodlivé působení 

mimořádné události po jejím případném vzniku. 

Preventivní práce provádějí právnické, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby ve 

svém zájmu nebo na základě povinností stanovených ve zvláštních zákonech z vlastních 

zdrojů. Orgány veřejné správy provádějí preventivní práce v rámci své působnosti a na 

základě povinností stanovených ve zvláštních právních předpisech a vyčleňují pro ně 

prostředky ve svých rozpočtech způsobem stanoveným rozpočtovými pravidly nebo mohou 

využívat prostředky z veřejných zdrojů (např. Státní fond životního prostředí, Státní fond 

dopravní infrastruktury).

Preventivní práce probíhají vždy před okamžikem vzniku mimořádné události nebo 

před okamžikem, kdy kompetentní orgány poprvé zveřejnily tísňovou informaci (varovnou 

relaci) o neodvratně se blížící mimořádné události v hromadných informačních prostředcích 

nebo technickými prostředky jednotného systému varování a vyrozumění [13].

Záchranné práce

Záchranné práce definované v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou činnosti, které při 

zásahu složek IZS po oznámení vzniku nebo neodvratně se blížící mimořádné události je 

nutné provést v místě nasazení složek IZS nebo v místě předpokládaných účinků mimořádné 

události bezprostředně a nejpozději v okamžiku, kdy je to možné, s ohledem na zdraví a 

životy zasahujících osob. Za záchranné práce se považují i činnosti, které umožňují vytvoření 

přiměřených bezpečnostních podmínek pro ochranu zasahujících osob [13]. 

Likvidační práce

Likvidační práce vymezené v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou činnosti k odstranění 
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následků způsobených mimořádnou událostí, přičemž následky se rozumí účinky (dopady) 

působící na osoby, zvířata, věci a životní prostředí. Jsou to činnosti, které je nutno vykonat 

bez zbytečného odkladu tak, aby složky IZS mohly:

 opustit místo zásahu a ukončit zásah, nebo

 předat místo zásahu k dalšímu užívání, případně k provedení obnovovacích prací a 

ukončit zásah [13] .

Za likvidační práce jsou považovány některé obnovovací práce, pokud jsou na základě 

rozhodnutí velitele zásahu, výjimečně z důvodů racionality nebo jiných závažných důvodů,

provedeny v rámci zásahu složek IZS [13].

Likvidační práce obvykle provádí:

 složky IZS, 

 právnické, podnikající fyzické nebo fyzické osoby, které byly oprávněným subjektem 

vyzvány k poskytnutí věcné nebo osobní pomoci,

 právnická, podnikající fyzická nebo fyzická osoba, která je vlastníkem, správcem nebo 

uživatelem poškozeného objektu, zařízení, provozu nebo pozemku,

 právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí likvidační práce na základě 

smluvního vztahu s poškozenou osobou, pokud je v dosahu nebo je veliteli zásahu 

známa a je možné ji v potřebném čase na místo mimořádné události povolat.

Jestliže je mimořádná událost havárií, požaduje obec, kraj nebo základní složky IZS na 

základě objektivní odpovědnosti od původce havárie úhradu nákladů vynaložených na 

provedení likvidačních prací a úhradu využité věcné nebo osobní pomoci [13]. 

Obnovovací práce (asanační)

Za obnovovací práce se považují činnosti spočívající v revitalizaci životního prostředí

a činnosti směřující k únosné obnově životního prostředí, společenského života a materiálních 

hodnot. Obecně jde o činnosti směřující k obnově území, které neodstraňují riziko ohrožení 

života a životního prostředí a nemají charakter záchranných a likvidačních prací 

(bezprostředních opatření).
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Havarijní plány

V souladu s § 39 vodního zákona je každý, kdo zachází se závadnými látkami, které 

mohou ohrozit jakost povrchových a podzemních vod, povinen učinit přiměřená opatření, aby 

nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Pokud uživatel 

závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno 

se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, je povinen vypracovat plán 

opatření pro případy havárie, tzv. havarijní plán pro případ jejich úniku, a provádět záznamy o 

provedených opatřeních [8]. 

Náležitosti havarijních plánů a způsob a rozsah hlášení havárií, jejich zneškodňování a 

odstraňování jejich škodlivých následků stanoví vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech 

nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení 

havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků (dále jen vyhláška č. 

450/2005 Sb.). 

Havarijní plán mimo jiné obsahuje: 

- vymezení uceleného provozního území, pro které je zpracován, 

- údaje o uživateli závadných látek, 

- seznam závadných látek, se kterými uživatel zachází, 

- identifikační údaje a vlastnosti těchto látek, množství závadných látek, se kterými se 

nakládá, 

- seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami,

- dokumentace odvodnění zahrnující cestu odtoku odpadní vody a srážkové vody od 

jejího vzniku v zařízení až po výpust do povrchových vod, nebo do kanalizace,

- výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek a odtoku vod 

použitých k hašení,

- výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření,

- výčet a popis organizačních preventivních opatření a technických prostředků 

využitelných při odstraňování příčin a následků havárie,

- popis postupu po vzniku havárie (odstraňování příčin havárie, hlášení havárie, 

odstraňování následků),

- personální zajištění činností, včetně telefonického spojení na tyto osoby,

- adresy a telefonická spojení na správní úřady, subjekty účastnící se zneškodňování 

havárie a další zainteresované právnické i fyzické osoby,

- údaje o umístění kopií havarijního plánu.  
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Havarijní plán, který zpracovává správce vodního toku v rámci povinnosti spolupracovat 

při zneškodňování havárií na vodních tocích, dále obsahuje: 

- organizaci havarijní služby správce vodního toku,

- seznam vodních toků a vodních nádrží, pro něž je plán zpracován, 

- označení nebezpečných míst a míst nejvíce ohrožených možným únikem závadných 

látek, seznam a popis míst na březích vodních toků technicky vhodných ke 

zneškodnění havárie,

- postup při instalaci norných stěn a pro používání sorpčních prostředků a odlučovačů,

- seznam míst s uloženými protihavarijními prostředky [18]. 

3. 2 Způsob a rozsah hlášení havárií

Hlášení havárie subjektům uvedeným v § 41 vodního zákona se provádí jakýmikoliv 

dostupnými spojovacími prostředky nebo osobně. Hlášení havárie operačnímu a 

informačnímu středisku HZS ČR se provádí na linku tísňového volání. 

Příjemce hlášení požaduje od osoby, která havárii hlásí, tyto údaje:

- jméno a příjmení hlásící osoby a její vztah k havárii,

- místo, datum a čas zjištění havárie, čas vzniku havárie a příčinu havárie, jsou-li 

známy, označení původce havárie, je-li znám,

- místo zasažené havárií (např. vodní tok, vodní nádrž, pozemek),

- projevy havárie (např. olej, pěna na vodě, uhynulé ryby, zápach, neobvyklý výtok 

z kanalizace), pokud je známo i druh a pravděpodobné množství uniklé závadné 

látky, 

- subjekt, kterému již byla havárie hlášena, bezprostřední opatření, která již byla 

k odstranění příčin a následků havárie učiněna [18]. 

3. 3 Bezprostřední odstraňování příčin havárie

Opatření, která vedou k bezprostřednímu odstranění příčin havárie a k zamezení šíření 

závadných látek do horninového prostředí a povrchových nebo podzemních vod, spočívají 

zejména v uzavření a zajištění uzavíracích ventilů, zaslepení havarovaných potrubí, opravě 

nádrží, odčerpání zbytků závadných látek z porušených obalů, cisteren, skladovacích a 

přepravních nádrží nebo z přeložení zbytků závadných látek z dopravních prostředků a 

kontejnerů, je-li to technicky možné. Dále se jedná o opatření k zamezení výbuchu, požáru a 

zamoření závadnými látkami [18].
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3. 4 Zneškodňování havárie

Zneškodněním havárie se rozumí zásah směřující k odstranění závadných látek 

z nesaturované a saturované zóny, zemin a z povrchových a podzemních vod za účelem 

dosažení jakosti vody na úroveň obvyklou před havárií nebo na úroveň stanovenou 

vodoprávním úřadem, popřípadě ČIŽP v rámci řízení prací při zneškodňování havárie. 

 Opatřeními ke zneškodňování havárie jsou především ohrázování a odstranění 

závadných látek ze zemského povrchu (horninového prostředí a zpevněných ploch), utěsnění 

a zaslepení kanalizačních výpustí, zaslepení (uzavření) kanalizací, použití zvláštních 

záchytných systémů, odtěžení kontaminované zeminy, bezpečné uskladnění odpadů vzniklých 

zneškodňováním havárie a vyčištění kanalizací, zachycení plovoucích, především ropných 

látek pomocí norných stěn a sorpčních prostředků z povrchových vod, odstranění 

znečištěných sedimentů z koryt vodních toků, sanační čerpání a jiné metody u vod

podzemních.

Dále se havárie zneškodňuje těmito postupy:

- nadlepšováním průtoků ve vodních tocích, dávkováním chemických činidel a

provzdušňováním,

- použitím pevných sorbentů při zneškodňování havárie v blízkosti vodních toků, v 

ochranných pásmech vodních zdrojů, na nezpevněných plochách a pozemních 

komunikacích odvodněných kanalizací nebo odvodněných na nezpevněný terén či do 

povrchových vod, zejména v oblastech s možným ohrožením jakosti povrchových 

nebo podzemních vod; odmašťovací kapaliny, emulgační přípravky a biodegradanty 

nelze v těchto případech použít. V ostatních případech, včetně případů, kdy je na 

pozemních komunikacích nezbytný urychlený zásah a kdy jsou učiněna opatření proti 

dalšímu úniku závadných látek i emulzí závadných látek s látkami sloužícími k jejich 

odstranění, lze odmašťovací kapaliny, emulgační přípravky nebo biodegradanty použít 

v závislosti na ekotoxicitě jejich emulze s odstraňovanou závadnou látkou a na 

posouzení, zda jejím průnikem přes záchytné bariéry nedojde ke zhoršení následků

havárie.

Tyto a obdobné postupy se použijí pouze podle pokynů vodoprávního úřadu, 

udělených jím v rámci řízení prací při zneškodňování havárie; vodoprávní úřad použití těchto 

postupů předem projedná se správcem vodního toku, popřípadě i se správcem povodí.

Postup zneškodňování havárie a jejích následků a konečné výsledky zneškodňovacích 

prací se pro ověření účinnosti a úplnosti zásahu sledují účelovým monitoringem jakosti 
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povrchových a podzemních vod nebo horninového prostředí v dotčeném území po celou dobu 

prací. Podrobnosti tohoto monitoringu určí podle potřeby vodoprávní úřad v rámci řízení prací 

při zneškodňování havárie [18].

3. 5 Odstraňování následků havárie

Odstraňováním následků havárie se rozumí především:

- odstranění zachycených závadných látek, zemin, případně jiných hmot jimi 

kontaminovaných, včetně použitých sorpčních prostředků, obalů, pomocných nástrojů 

a zařízení,

- zachycení a následné odstranění uhynulých ryb, případně jiných vodních živočichů,

- odstranění následků provedených opatření na pracovních plochách, budovách a

zařízeních.

Podkladem pro ukončení prací na odstraňování následků havárie jsou poznatky a 

výsledky šetření vodoprávního úřadu, ČIŽP, správce vodního toku, jde-li o havárii na vodním 

toku nebo v jeho blízkosti, dále subjektů spolupracujících při havarijních a likvidačních 

pracích a další zjištění původce havárie. Potřebné údaje vyžaduje ČIŽP a HZS ČR podle § 41 

odst. 6 vodního zákona od osob, které se zúčastnily zneškodňování havárie [18].

3. 6 Rozdělení havárií podle různých charakteristik

Havárie lze rozlišovat podle řady hledisek. Mezi základní charakteristiky, podle 

kterých je možno provést dělení havárií, patří:

1. prostředí postižené havárií,

2. typ závadné látky a její škodlivost,

3. příčina vzniku havárie [4].

3. 6. 1 Charakteristika prostředí postiženého havárií

Podle charakteristiky prostředí, které je havárií postiženo, rozlišujeme:

 havárie na povrchových vodách,

 havárie na podzemních vodách.

Nečastěji dochází k haváriím na povrchových vodách. Tento typ havárií je vizuálně 

velmi dobře postřehnutelný (zakalení, zabarvení, zápach, úhyn ryb a vodních organismů, 

poškození vegetace). U havárií způsobených znečišťující látkou lze poznat některé typické 
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projevy, které jsou pro danou látku charakteristické. Součastně však záleží na různých 

vnějších vlivech. Průběh havárie je vždy ovlivněn momentálními klimatickými podmínkami, 

zejména teplotou, sněhem, stupněm nasycení zeminy vodou a okamžitým průtokem vody.

Havárie na podzemních vodách mají zcela odlišný charakter, a to v důsledku odlišného 

režimu pohybu podzemních vod. Častou komplikací bývá složitě prokazatelný původ 

znečištění. Navíc se ve většině případů jedná o dlouhodobé působení znečišťujících látek 

s tendencí pomalého růstu až k nepřijatelné úrovni. Nejčastějším primárním zdrojem 

znečišťování podzemních vod bývají nedostatečně zabezpečené prostory skladování, dopravy 

a jiné manipulace s ropou, ropnými látkami, pesticidy, silážními šťávami a močůvkou, 

různými chemikáliemi apod. Zvláštní postavení mezi kontaminanty pak mají chlorované 

uhlovodíky. Jejich závažnost je dána především v důsledku vysoké biochemické stability 

(persistence). Tyto látky nepodléhají významnému záchytu v horninovém prostředí, ani 

biodegradaci. Riziko úniku kontaminantů do podzemní vody je podstatně zvýšeno u objektů 

umístěných pod úrovní terénu, nezřídka založených až pod hladinou podzemní vody.

Znečištění podzemních vod je častým důsledkem znečištění nadložních zemin. 

Kontaminanty za určitých podmínek, např. v důsledku vymývání srážkovou vodou, tání 

sněhu, mohou postoupit (migrovat) až do podzemní vody a jejím prostřednictvím se pak šíří 

ve směru proudění podzemní vody do okolí. Přitom dochází k diferenciaci jednotlivých 

nebezpečných látek na základě jejich hmotnosti, viskozity, rozpustnosti ve vodě a schopnosti 

zachycovat se na horninovém prostředí [4].

3. 6. 2 Typ závadné látky

Havárie můžeme dělit podle druhu uniklé závadné látky a skupiny látek:

 ropa a ropné látky,

 toxické látky,

 organické hnilobné látky (způsobující deficit kyslíku),

 kyseliny a louhy,

 látky měnící senzorické vlastnosti vody,

 nerozpustné látky,

 radioaktivní látky,

 nadměrně teplé odpadní vody,

 ostatní látky.
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Ze statistik jasně vyplývá, že nejčastěji uniká při haváriích ropa a ropné látky, přičemž 

k haváriím dochází jak při výrobě, zpracování, skladování, přepravě a použití. Mezi ropné 

látky patří produkty zpracování ropy, jako jsou benzíny, petrolej, motorová nafta a minerální 

oleje. Ropné uhlovodíky se mohou vyskytovat ve vodách jako rozpuštěné nebo nerozpuštěné 

(volné, emulgované).

Přítomnost ropných uhlovodíků ve vodách je často patrná podle skvrn nebo olejového 

filmu na hladině. V závislosti na tloušťce olejové vrstvy se zpomaluje přestup kyslíku 

z atmosféry do vody, čímž je nepříznivě ovlivněn průběh samočištění. Přibližně 50 l oleje 

stačí pokrýt 1 km2 vodní plochy souvislou vrstvou o tloušťce cca 0,05 μm. Z toho je jasně 

patrné, že v součastné době s prudkým rozvojem v silniční dopravě, kdy nádrže osobních 

automobilů obsahují až 60 l a u nákladních vozidel až 800 l, o jak značné nebezpečí 

z hlediska výskytu těchto havárií se jedná. Jasně barevné pruhy, způsobené interferencí, se 

tvoří na hladině při množství cca 300 l oleje na 1 km2 vodní plochy při tloušťce cca 0,3 μm. 

Další významnou negativní vlastností ropy a ropných látek je jejich velmi malá 

biodegradovatelnost. To znamená, že přirozený samočisticí proces, zvláště v podzemních 

vodách, probíhá velmi pomalu.

Jejich škodlivost a nebezpečí pro vodu je dána jak toxicitou, přesněji ekotoxicitou, tak 

především tím, že významně ovlivňují její senzorické vlastnosti - chuť a zápach. Tyto 

vlastnosti mohou být ovlivněny již při koncentracích od 0,01 mg.l-1. V koncentracích asi 0,1 

mg.1-1 může být voda již zcela senzoricky znehodnocena, což odpovídá např. 1 kg benzínu v

10 000 m3 vody. Prahová koncentrace pachu závisí na chemickém složení ropné látky. Zvlášť 

senzoricky účinné jsou isoalkany a aromatické uhlovodíky.

Toxické látky jsou často definovány jako látky, jejichž nadbytečné množství v těle 

organismů působí chemicky, jsou škodlivé pro stav žijících tvorů nebo rostliny, nepříznivě 

ovlivňují samostatné fyziologické procesy nebo jejich souhrn a nebo mají za následek 

přechodné nebo trvalé poškození živého organismu nebo dokonce jejich smrt.

Nejobvyklejším projevem toxických účinků látek ve vodě je bezesporu úhyn ryb. 

Toxicky působí ve vodách různé látky, mezi nejvýznamnější patří především kyanidy a 

některé sloučeniny kovů (chromu, mědi).

Organické látky s biologickou spotřebou kyslíku (hnilobné), které mají vysoké nároky 

na spotřebu kyslíku, způsobí při nárazovém a nadměrném vypouštění nedostatek kyslíku ve 

vodě. Nejčastěji to bývají splaškové vody, odpadní vody převážně z potravinářského 

průmyslu nebo odpadní látky ze zemědělství (silážní šťávy, močůvka, kejda apod.).
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Kyseliny a louhy mohou unikat do prostředí v místě výroby, spotřeby a při dopravě 

především v prostředí chemického průmyslu. Výrazným vychýlením pH do plusových nebo 

minusových hodnot trpí především vodní živočichové a vodní organizmy.

Látky měnící senzorické vlastnosti vody. Z těchto látek se jedná hlavně o fenoly, které 

způsobují pachuť a zápach vody. Výskyt samotných fenolů má význam při úpravě surové 

vody na vodu pitnou, protože při hygienickém zabezpečování vody chlorací se z fenolů tvoří 

páchnoucí chlorfenoly.

Nerozpustné látky způsobují havárie hlavně lokálního významu, neboť tyto látky se ve 

většině případů usadí na dně toků. Způsobit však mohou rozsáhlý úhyn ryb v důsledku 

zalepení žáber nebo ucpání jejich tělních průduchů.

Radioaktivní látky. Měřítkem havárie v důsledku úniku radioaktivních látek je 

zvýšená radioaktivita vody, kterou je možné zjistit jen speciální technikou. Její nebezpečí 

nespočívá v okamžitém úhynu či poškození organismů. Tímto nebezpečím je trvalá zvýšená 

zátěž těchto organismů.

Zvýšená teplota vody způsobená buď klimatickými poměry, nebo vypouštěním 

horkých vod může být rovněž příčinou poklesu obsahu kyslíku ve vodě s následným úhynem 

živých organismů [4].

3. 6. 3 Příčiny vzniku havárií

Dělení havárií podle příčin vzniku, průběhu a následků má svůj význam z pohledu 

preventivních opatření v místě vzniku havárie. Mezi některé z příčin havárií patří např.:

 Dopravní nehody s únikem závadných látek do terénu nebo povrchových vod.

 Vsakování závadných látek do terénu a do podzemních vod (následně např. po 

dopravní nehodě).

 Spláchnutí závadných látek do vody (následně např. po dopravní nehodě).

 Vypouštění nadměrně znečištěných odpadních vod při selhání funkce ČOV.

 Vypouštění jiných látek, než jsou odpadní vody, prostřednictvím veřejných nebo 

průmyslových kanalizací.

 Technická závada na technologiích při výrobě, zpracování nebo uskladnění (často se 

jedná o selhaní lidského faktoru – nedbalost, neznalost nebo porušení předpisů).
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Při havarijní situaci hrozí únik látky do volného horninového prostředí (a tudy do 

podzemních a následně i povrchových vod) nebo je možnost vniknutí látek do kanalizace a 

následně do povrchových, případně i podzemních vod.

Negativní následky působení závadných látek na kvalitu povrchových a podzemních 

vod jsou zejména:

 změna fyzikálních vlastností,

 zhoršení organoleptických vlastností vody (chuť, zápach),

 změna chemického složení vody a vytvoření olejového filmu na hladině,

 toxicita na vodní organismy.

Ze statistik publikovaných ČIŽP vyplývá, že hlavními závadnými látkami, které 

unikly do životního prostředí a byly příčinou havárií, jsou jednoznačně ropné látky, to jsou 

především pohonné hmoty a dále oleje, tuky apod. Tyto látky se podílí cca 50%  na celkovém 

počtu havárií. U havárií, kde se na likvidaci podílí složky IZS, se tento podíl zvětšuje 

přibližně na 90 %. K nim se pak dále řadí podle jednotlivých resortů výroby zemědělské 

produkty a prostředky ochrany rostlin (silážní šťávy, pesticidy apod.), chemikálie a 

rozpouštědla, těžké kovy, fenoly a také radioaktivní látky [4]. 

4. Charakteristika okresu Šumperk
4. 1 Lokalizace

Okres Šumperk se sídelním městem Šumperk se nachází v severovýchodní části České 

republiky v Olomouckém kraji. Rozloha okresu činí 1 313,06 km2, počet obyvatel je 124 745 

osob (hustota zalidnění 95 obyvatel na 1 km2). V rámci Olomouckého kraje sousedí okres 

Šumperk na severu s okresem Jeseník, na jihovýchodě s okresem Olomouc a na východě 

s okresem Bruntál (Moravskoslezský kraj). Na západě a jihozápadě sousedí s  Pardubickým 

krajem, a to s okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy. Ze severozápadu je okres Šumperk vymezen 

státní hranicí s Polskem.

V okresu Šumperk se nachází celkem 77 obcí, z toho 8 obcí má statut města 

(Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Hanušovice, Loštice, Staré Město, Štíty, Úsov).
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4. 2 Vodopis území okresu Šumperk

4. 2. 1 Vodní toky

Převážná část šumperského okresu patří k úmoří Černého moře, k povodí Dunaje. 

Nejvýznamnější vodní toky jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1: Nejvýznamnější vodní toky v okrese Šumperk [5].

Tok Délka toku na 

území okresu

Začátek toku Konec toku

Morava 76 km Pramen - Králický Sněžník Řimice

Moravská Sázava 15,5 km Hoštejn Zábřeh na Moravě

Desná 23,5 km Loučná nad Desnou Postřelmov

Březná 24 km Moravský Karlov Hoštějn

Branná 21 km Petříkov Hanušovice

Krupá 13 km Nový Rumburk Hanušovice

Merta 9,5 km Vernířovice Petrov nad Desnou

Hučivá Desná 8 km Petrov nad Desnou Loučná nad Desnou

Mírovka 19 km Maletín Mohelnice

Třebůvka 8 km Vlčice Doubravice

Nemilka 8,5 km Jedlí Lupěné

Hlavním vodním tokem, který protéká napříč celým okresem a který odvádí převážnou 

většinu povrchové vody z území, je řeka Morava. Morava pramení pod vrcholem Králického 

Sněžníku v nadmořské výšce 1 380 m n.m. V obci Malá Morava přibírá zleva první větší 

přítok, vodní tok Malou Moravu. Před Hanušovicemi se do Moravy vlévá zleva vodní tok 

Krupá. O dva kilometry níže po toku do Moravy zleva ústí říčka Branná. Na vodočtu v obci 

Raškov má Morava průměrný průtok 5,89 m3/s. Až po ústí říčky Desné u obce Postřelmov má 

Morava bystřinný charakter s velkým spádem. Vodní tok Desná, další levostranný přítok, 

významně posiluje řeku Moravu. 

Vodní tok Desná vzniká v Koutech nad Desnou spojením delší a vodnatější Divoké 

Desné, která pramení pod Kamzičníkem v nadmořské výšce 1310 m n.m., a Hučivé Desné, 

přitékající od Keprníku, pramenící v nadmořské výšce 1325 m n.m. Největším přítokem 

Desné je říčka Merta, pramenící na svahu Vřesníku v nadmořské výšce 1240 m n.m. 

Pod obcí Leština přibírá Morava svůj první větší pravostranný přítok, řeku Moravskou 

Sázavu. Moravská Sázava protéká okresem jen v dolní části svého toku. Pramení v Orlických 

horách pod vrcholem Bukové hory a odvodňuje Podorlickou pahorkatinu a Zábřežskou 
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vrchovinu. Největším přítokem Moravské Sázavy je říčka Březná, pramenící na svazích 

Jeřábu. U Mohelnice přibírá Morava vodní tok Mírovku, tekoucí od obce Maletín. Mírovka 

má vzhledem ke své délce nepatrný průtok. 

Na vodočtu u obce Moravičany nad ústím Třebůvky má Morava průměrný průtok 16,9 

m3/s. Třebůvka do šumperského okresu vtéká až v dolní části svého toku. Asi tři kilometry 

pod ústím Třebůvky do Moravy opouští Morava území šumperského okresu s průměrným 

průtokem  19 m3/s [5]. 

4. 2. 2 Vodní nádrže

Vodní nádrže můžeme rozdělit na přirozené (tj. jezera) a uměle vzniklé lidskou 

činnosti. Jezírka, ať už rašeliniště, krasová nebo jiného původu, mají v šumperském okrese 

vesměs jen nepatrné rozměry. Podstatně významnější jsou rybníky, i když ani ty nedosahují 

větších rozměrů.

Největšími rybníky jsou:  

 Polický rybník u obce Police (rozloha 13 ha)

 Dolnolibinský rybník u obce Libina (rozloha 11 ha)

 Sudkovský rybník u obce Sudkov (rozloha 7,7 ha)

 Brassův rybník v Zábřehu ( rozloha 7,4 ha).

Na území okresu jsou vybudovány dvě vodní nádrže přehradního typu - Nemilka u 

obce Nemile o rozloze 20,7 ha a vodní nádrž Dlouhé Stráně, kterou tvoří dvě vodní nádrže u 

přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně u obce Kouty nad Desnou. Horní nádrž má 

rozlohu 15,4 ha a dolní nádrž 16,1 ha.

Největších rozměrů na území okresu dosahují vodní nádrže v nivě řeky Moravy 

vzniklé těžbou štěrku a štěrkopísku. Tři jezera u města Mohelnice jsou svou celkovou plochou 

přibližně 100 ha největšími vodními plochami v okrese. Jezera jsou hluboká 15 až 24 m a jsou 

napájená poříční vodou z Moravy [5].

4. 2. 3 Podzemní vody

Podzemní vody jsou limitovaným a těžko obnovitelným přírodním zdrojem. Pokud 

havárie postihne podzemní vody, dochází k znehodnocení těchto vod i ve velmi vzdálených 

místech od místa havárie a obnovení původního přirozeného stavu je často nereálné nebo se 

jedná o dlouhodobý a finančně náročný proces.
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Dostatečné zdroje podzemních vod jsou v Mohelnické brázdě [5]. Jedná se například o 

prameniště Lesnice, Bohuslavice, Moravičany nebo Postřelmov. Tyto zdroje podzemní vody 

jsou přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

V okrese Šumperk se nachází dvě ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů –

Bludov a Velké Losiny.

5. Možné zdroje znečištění vody v okrese Šumperk
Možné zdroje znečištění vody vycházejí z polohy samotného okresu, kdy na jeho 

území dochází ke kumulaci průmyslu v blízkosti sídel, vodních toků, inženýrských a 

dopravních sítí. Důležité postavení zaujímá papírenský průmysl - papírna Olšany (společnost 

OP papírna, s. r. o., Olšany), a papírny Aloisov, Jindřichov, Lukavice (společnost Olšanské 

papírny a. s.). Dále se v okrese rozvinul elektrotechnický průmysl (společnosti MEP 

Galvanovna, a. s. Postřelmov), potravinářský průmysl (společnost OLMA, a. s., Zábřeh, 

Pivovar HOLBA, a. s., Hanušovice), strojírenský průmysl (Pars Nova a. s., Šumperk). V 

uvedených průmyslových areálech jsou používány závadné látky ve větším množství. 

Okresem prochází hlavní železniční koridor mezi Ostravou a Prahou, který je 

využíván k transportu mimo jiné i látek, které mohou ohrozit jakost vod. Silniční síť je 

v součastné době přehuštěná. Oproti devadesátých letům minulého století došlo k několika 

násobnému nárůstu silniční dopravy. Z tohoto důvodu jsou často řešeny i havárie zapříčiněné 

silniční dopravou. 

Na území okresu se nachází několik velkých městských ČOV – ČOV Šumperk, 

Zábřeh, Hanušovice a Mohelnice. A několik vetších průmyslových ČOV – ČOV papírny 

v Olšanech, Jindřichově a Lukavici. 

5. 1 Papírenský průmysl

Na území okresu se vyskytují 4 papírny, které mají zpracovány havarijní plány podle 

požadavků vodního zákona a vyhlášky č. 450/2005 Sb.

5. 1. 1 Papírna Olšany

Výrobní areál společnosti Olšanské papírny a. s. se nachází v rovinatém terénu poblíž 

hlavní silniční komunikace Šumperk – Hradec Králové v nivě řeky Moravy. Hlavním 

předmětem podnikání je výroba a zpracování papíru a výroba pololátky. 
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Areálové komunikace jsou odkanalizovány kanalizačními vpustěmi do dešťové 

kanalizace, která je zaústěna do řeky Moravy, protékající podél východní části areálu. 

Jednotlivé provozní celky jsou odkanalizovány do technologické a splaškové 

kanalizace, které odvádějí produkované odpadní vody k čištění na vlastní průmyslovou ČOV

[20, 22]. 

Druhy závadných látek [22]:

název množství

Chloritan sodný       35 m3

Kyselina chlorovodíková       35 m3

Hydroxid sodný     105 m3

Peroxid vodíku          35 m3

Motorová nafta 25 000 l

Odpadní vody z výroby pololátek        45 m3

Flokulanty (např. VTA F 92 HMW, VTA FA 01) 4 x 2,5 m3

Síran hlinitý technický        50 m3

Převodové a mazací oleje                 10 t

Chloritan sodný /NaClO2/. Je klasifikován jako látka zdraví škodlivá (Xn), velmi toxická pro 

vodní organismy.

Kyselina chlorovodíková /HCl/. Je klasifikována jako látka žíravá (C), škodlivá pro životní 

prostředí.

Hydroxid sodný /NaOH/. Koncentrace je 50 %. Je klasifikován jako látka žíravá (C), škodlivá 

pro životní prostředí.

Peroxid vodíku /H2O2/. Koncentrace je 35 %. Je klasifikován jako látka žíravá, případně 

oxidující.

Možné cesty havarijního odtoku:

 vniknutí do technologické nebo splaškové kanalizace a odtok na firemní ČOV,

 vniknutí do dešťové kanalizace a dále do vodního toku Morava,

 průsak zasaženou zeminou do podzemních vod,

 únik z ČOV do vodního toku Morava.
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Bezprostřední odstraňování příčin havárie:

 uzavřít a zajistit uzavírací ventily,

 utěsnit a zaslepit havarované rozvody závadných látek,

 zamezit pomocí těsnících materiálů nebo vytvořených hrázek šíření uniklého množství 

chemikálií,

 přečerpat zbytky závadných látek z porušených nádrží a obalů do náhradních obalů,

 zamezit úniku závadných látek z ČOV do vodního toku Morava,

 provést opatření proti vzniku požáru.

A souběžně ohlásit vznik havárie na tísňovou linku HZS ČR.

Na zakladě druhu a rozmanitosti výroby a současně používaných zavadných a 

nebezpečných látkách je v podniku zřízena jednotka SDHP, což při havarijní situaci značně 

usnadňuje zásah a následnou rychlost nasazení všech technických prostředků [22].

Čerpací technika mobilní:

Čerpací technika mobilní je trvale umístěna v požární zbrojnici závodu a v případě 

potřeby je obsluhována pracovníkem obsluhy elektronické požární signalizace (EPS) nebo 

členy SDHP. Specifikace techniky:

 1x  požární automobil TATRA CAS - 32

 1x agregát PPS 8

 1x agregát PPS 12

 1x plovoucí čerpadlo Kawasaki

Čerpací technika provozní:

Čerpací technika provozní je trvale instalována nebo umístěna v jednotlivých 

provozech závodu s možností okamžitého použití (včetně rezerv). Specifikace techniky:

 papírna PS 1 - 1 ks kalové čerpadlo NDMU 30

 papírna PS 4 - 1 ks kalové čerpadlo KDMU 80

 papírna PS 5 - 2 ks kalové čerpadlo GFMU 100

 ČOV - 3 ks kalové čerpadlo GFMU 100

 Energetika - 2 ks kalové čerpadlo KDMU 80 

- 2 ks kalové čerpadlo NDMU 30
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Technické prostředky:

 těsnící materiály (kanalizační ucpávky, plastové fólie, sorpční látka - písek, Vapex),

 lopata, koště, kbelík, náhradní obaly, obaly na nebezpečný odpad,

 norná stěna (jednotka SDHP),

 ochranné masky, chemicky odolné oděvy, obuv a rukavice [22].

5. 1. 2 Papírna Aloisov

Papírna je situována podél silniční komunikace mezi obcemi Ruda nad Moravou a 

Hanušovice v nivě řeky Moravy. Ve společnosti Olšanské papírny a. s., závod Aloisov, se 

vyrábí papíry a kartony. Papíry se vyrábí z bělené a nebělené sulfátové buničiny, dřevoviny, 

sběrového papíru, a z potřebného množství klížidel, plnidel, barviv a jiných pomocných 

prostředků. Jednotlivé provozní celky jsou odkanalizovány do technologické a splaškové 

kanalizace, které odvádějí produkované odpadní vody k čištění na vlastní ČOV [20] . 

Druhy závadných látek:

Rozvlákněná buničina, papírenské klížidlo, ropné produkty.

Možné cesty havarijního odtoku:

 vniknutí do technologické nebo splaškové kanalizace a odtok na firemní ČOV,

 vniknutí do dešťové kanalizace a dále do vodního toku Morava,

 průsak zasaženou zeminou do podzemních vod,

 únik z ČOV do vodního toku Morava.

Bezprostřední odstraňování příčin havárie:

 utěsnit a zaslepit havarované rozvody závadných látek,

 zamezit pomocí těsnících materiálů nebo vytvořených hrázek šíření uniklého množství 

chemikálií,

 přečerpat zbytky závadných látek z porušených nádrží a obalů do náhradních obalů,

 zamezit úniku závadných látek z ČOV do vodního toku Morava,

 provést opatření proti vzniku požáru.

A souběžně ohlásit vznik havárie na tísňovou linku HZS ČR. 
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5. 1. 3 Papírna Lukavice 

Papírna se nachází v okrajové části obce Lukavice na pravém břehu řeky Moravy. Ve 

společnosti Olšanské papírny a. s., závod Lukavice, se vyrábí sulfátový a sulfitový papír 

bělený i nebělený, balicí papíry, potištěné papíry, recyklované papíry atd. [20]. 

Druhy závadných látek:

Oleje, klížidla, motorová nafta.

Místa možného vzniku havarijních situací:

 komunikace, po kterých se dopravují závadné látky,

 místa přečerpávání závadných látek z autocisteren do nádrží,

 skladovací nádrže,

 výrobní haly.

Možné cesty havarijního odtoku:

 vniknutí do technologické kanalizace a odtok na firemní ČOV,

 vniknutí do dešťové kanalizace a dále do vodního toku Morava,

 průsak zasaženou zeminou do podzemních vod,

 únik z ČOV do vodního toku Morava.

Bezprostřední odstraňování příčin havárie:

 uzavřít a zajistit uzavírací ventily,

 utěsnit a zaslepit havarované rozvody závadných látek,

 zamezit pomocí těsnících materiálů nebo vytvořených hrázek šíření uniklého množství 

chemikálií,

 přečerpat zbytky závadných látek z porušených nádrží a obalů do náhradních obalů,

 zamezit úniku závadných látek z ČOV do vodního toku Morava,

 provést opatření proti vzniku požáru.

A souběžně ohlásit vznik havárie na tísňovou linku HZS ČR. 

5. 1. 4 Papírna Jindřichov

Papírna se nachází v obci Jindřichov podél silniční komunikace Hanušovice – Jeseník, 

poblíž vodního toku Branná. Ve společnosti Olšanské papírny a. s., závod Jindřichov, se 

vyrábí papíry psací, grafické, obálkové, kartony, papír na nekonečné tiskopisy atd. [20].
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Druhy závadných látek:

Oleje, klížidla, motorová nafta, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný.

Možné cesty havarijního odtoku:

 vniknutí do technologické kanalizace a odtok na firemní ČOV,

 vniknutí do dešťové kanalizace a dále do vodního toku Branná,

 průsak zasaženou zeminou do podzemních vod,

 únik z ČOV do vodního toku Branná.

Bezprostřední odstraňování příčin havárie:

 uzavřít a zajistit uzavírací ventily,

 utěsnit a zaslepit havarované rozvody závadných látek,

 zamezit pomocí těsnících materiálů nebo vytvořených hrázek šíření uniklého množství 

chemikálií,

 přečerpat zbytky závadných látek z porušených nádrží a obalů do náhradních obalů,

 zamezit úniku závadných látek z ČOV do vodního toku Branná,

 provést opatření proti vzniku požáru.

A souběžně ohlásit vznik havárie na tísňovou linku HZS ČR. 

5. 2 MEP Galvanovna, a. s., Postřelmov

Společnost MEP Galvanovna, a. s. je situována v areálu společnosti MEP Postřelmov, 

a. s. v obci Postřelmov. Areál se nachází na východním okraji obce Postřelmov. Jedná se o 

prostor pravobřežní části údolní nivy řeky Moravy, poblíž soutoku Moravy s řekou Desnou.

V rámci objektu MEP Galvanovna, a. s. jsou prováděny níže uvedené základní 

činnosti, při nichž vzniká riziko závažné havárie:

 Galvanizování.

 Skladování chemických látek ve skladu chemických látek.

 Úprava odpadních vod.

Objekt společnosti MEP Galvanovna, a. s. je zařazen do skupiny ,,A,, podle zákona 

č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, který umožňuje zpracování jednoho havarijního 

plánu podle tohoto zákona a vodního zákona, včetně příslušných vyhlášek. 

Výrobní hala galvanovny je postavena na izolované vaně, jejíž vnitřní povrch je 

izolován proti průniku škodlivých látek vhodnou asfaltovou izolací, která je chráněna 
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chemicky odolným obkladem. Izolační vana je umístěna v hloubce 2,5 m pod úrovní terénu. 

Obsah vany je dimenzován k zachycení případného úniku všech galvanických lázní [23]. 

Neutralizační a Deemulgační stanice:

V tomto prostoru se provádí likvidace a čištění vlastních odpadních vod a koncentrátů. 

Všechny druhy odpadních vod jsou přečerpávány z přečerpávací stanice. Technologie je 

rozdělena na několik částí:

 detoxikace kyanidových vod,

 detoxikace alkalických vod,

 reakční nádrže – mísení vod,

 usazovací nádrže  - oddělení pevné a kapalné fáze,

 ionexová stanice – dočištění zbytkových koncentrací těžkých kovů,

 deemulgační stanice – likvidace zamaštěných vod,

 kalolis – odvodnění kalů.

Druhy závadných látek [23]:

název množství

Kyselina chlorovodíková 23 500 kg

Kyselina dusičná 13 200 kg

Chlornan sodný 10 000 kg

Hydroxid sodný   5 000 kg

Kyselina sírová   4 500 kg

Kyselina fosforečná   1 000 kg

Kyselina chlorovodíková /HCl/ – je klasifikována jako látka žíravá (C), škodlivá pro životní 

prostředí (toxická). 

Kyselina dusičná /HNO3/ - je klasifikována jako látka žíravá (C), škodlivá pro životní 

prostředí (toxická). Tvoří výbušné směsi.

Chlornan sodný /NaClO/ - je klasifikována jako látka žíravá (C), škodlivá pro životní 

prostředí (toxická). Vytváří při požáru leptavé toxické plyny.

Hydroxid sodný /NaOH/ - je klasifikována jako látka žíravá (C), škodlivá pro životní 

prostředí (toxická).
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Kyselina sírová /H2SO4/ - je klasifikována jako látka žíravá (C), škodlivá pro životní prostředí 

(toxická). Látka reaguje s vodou, vyvíjí agresivní toxické plyny.

Kyselina fosforečná - /H3PO4/ - je klasifikována jako látka žíravá (C), škodlivá pro životní 

prostředí (toxická). Při zahřátí vytváří výbušné směsi, např. v kanalizacích.

Místa možného vzniku havarijních situací: 

 Galvanické haly.

 Neutralizační stanice.

 Sklad chemických látek.

 Při převozu chemikálií ze skladu chemických látek do galvanovny nebo 

neutralizačního skladu.

S ohledem na charakter látek, a z toho plynoucího nebezpečí, lze očekávat následující 

druhy havárií [23]:

 únik kyselin a látek kyselé povahy,

 únik louhů a látek alkalické povahy,

 vysypání kyanidů,

 smíchání jímek podlahových vod,

 únik neupravených odpadních vod do vodního toku Morava,

 požár.

Při vzniku havárie ohlásit havárii na tísňovou linku HZS ČR. Jednotka HZS 

Olomouckého kraje, stanice Zábřeh je seznámena s charakterem skladovaných závadných 

látek a nakládání s nimi v provozu. Při likvidaci havárie vzhledem ke specifičnosti závadných 

látek je nutno vycházet z havarijního plánu, který stanoví konkrétní postupy likvidace havárie 

podle typu závadné látky. 

5. 3 OLMA a. s., provoz Zábřeh

Společnost se nachází na jižním okraji města Zábřeh v průmyslové zóně na pravém 

břehu vodního toku Moravská Sázava. V areálu se nachází sušárna mléka a mlékárna. Tento 

objekt je zařazen v havarijním plánu Olomouckého kraje. Pro výrobu a skladování je použita 

chladící technologie s využitím čpavku.

V případě vzniku mimořádné události s únikem čpavku je nutné provést okamžitou 

evakuaci obyvatel v okruhu 200 m a evakuaci zaměstnanců z ohrožených prostorů. Evakuační 
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zóna je vymezené území, ze kterého je nutné provést plošnou evakuaci obyvatelstva.

Z evakuační zóny je potřebné evakuovat  přibližně 200 osob [21].

Druhy závadných látek:

název množství

Amoniak 8 850 kg  [21] 

Kyselina dusičná                                                

Hydroxid sodný

Amoniak /NH3/ - je klasifikována jako jedovatá látka, škodlivá pro životní prostředí. Vytváří 

výbušné směsi. Výpary jsou velice žíravé a leptavé.

Kyselina dusičná /HNO3/ - je klasifikována jako látka žíravá (C), škodlivá pro životní 

prostředí (toxická). Tvoří výbušné směsi. 

Hydroxid sodný /NaOH/ - je klasifikována jako látka žíravá (C), škodlivá pro životní 

prostředí (toxická). 

Možné cesty havarijního odtoku:

 vniknutí do technologické kanalizace a odtok na ČOV Zábřeh,

 vniknutí do dešťové kanalizace a dále do vodního toku Moravská Sázava,

 průsak zasaženou zeminou do podzemních vod.

Bezprostřední odstraňování příčin havárie:

 ohlásit vznik havárie na tísňovou linku HZS ČR,

 opuštění zasaženého prostoru, uzavřít místo nehody, vnější zóna minimálně 60 m, 

nebezpečná zóna 50 m, uzávěru přizpůsobit směru větru, 

 provést opatření proti vzniku požáru,

 uzavřít a zajistit uzavírací ventily,

 utěsnit a zaslepit havarované rozvody závadných látek,

 zamezit pomocí těsnících materiálů dalšímu úniku čpavku,

 vytvoření omezujících a ochranných vodních clon, 

 utěsnit všechny vpusti do kanálů,

 přečerpat zbytky závadných látek z porušených nádrží a obalů do náhradních obalů,

 zamezit úniku závadných látek na ČOV Zábřeh,
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 budovy a venkovní zařízení omývat tříštěným proudem vody, vnitřky budov 

intenzivně větrat,  terén lze asanovat nejlépe 3% roztokem kyseliny octové.

5. 4 Pars Nova a. s., Šumperk

Areál společnosti Pars Nova a. s. se nachází na okraji průmyslové zóny města 

Šumperk. Asi 500 metrů jižně od areálu protéká řeka Desná a severozápadně ve vzdálenosti 

300 metrů vede koryto Bratrušovského potoka. Jihozápadním směrem se nachází pásmo 

hygienické ochrany vodárenských zdrojů.

Firma se zabývá opravami kolejových vozidel a v součastné době výrobou tramvají a 

vlakových motorových souprav Region Nova [24].

Druhy závadných látek [24]:

název množství

Motorová nafta        12 m3

Oleje 11 300 l

Kyselina sírová 38 %   1 000 kg

Kyselina sírová 95 – 97 %   2 000 kg

Karbid vápníku   1 000 kg

Barvy a rozpouštědla   5 550 kg

Kaly z čištění   7 000 l

Možné cesty havarijního odtoku:

 vniknutí do technologické kanalizace a odtok na ČOV Šumperk,

 vniknutí do dešťové kanalizace a dále do vodního toku Bratrušovský potok,

 průsak zasaženou zeminou do podzemních vod. 

Bezprostřední odstraňování příčin havárie [24]:

 uzavřít a zajistit uzavírací ventily,

 utěsnit a zaslepit havarované rozvody závadných látek,

 zamezit pomocí těsnících materiálů nebo vytvořených hrázek šíření uniklého množství 

závadné látky,

 přečerpat zbytky závadných látek z porušených nádrží a obalů do náhradních obalů,

 zamezit úniku závadných látek do kanalizace a dále na ČOV Šumperk,
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 provést opatření proti vzniku požáru,

 a souběžně ohlásit vznik havárie na tísňovou linku HZS ČR. 

5. 5 Zimní stadión Šumperk 

Zimní stadión se nachází v jihovýchodní části Šumperku na okraji průmyslové zóny.  

Zdrojem ohrožení je celý chladící systém objektu s obsahem čpavku. Tento objekt je zařazen 

v Havarijním plánu Olomouckého kraje [21]. 

Evakuační zónou zimního stadiónu je předběžně stanoven kruh o poloměru 200 metrů. 

Je důležité evakuovat veškeré civilní obyvatelstvo, jedná se o přibližně 3 150 osob, a chránit 

vlastní jednotky před účinky unikajících látek.

Zásoba čpavku je v průběhu roku stejná. Čpavek je za provozu rozdělen do samostatně 

uzavíratelných technologických částí. Jsou to:

 expanzní nádoba,

 kondenzátor, 

 sběrač kapalného čpavku

 výparník (potrubní rošt ledové plochy).

Čpavek je možno při manipulaci přepustit, a to z každé jednotlivé části do části 

zbývající. Je tedy možné příslušnou část v případě poruchy vyprázdnit. Ostatní části je možno 

samostatně odstavit či uzavřít. Okamžitý únik maximálního objemu čpavku je 

nepravděpodobný [21].

Druhy závadných látek [21]:

název množství

Amoniak 6 000 kg

Amoniak /NH3/ - je klasifikována jako jedovatá látka, škodlivá pro životní prostředí. Vytváří 

výbušné směsi. Výpary jsou velice žíravé a leptavé.

Možné cesty havarijního odtoku:

 vniknutí do kanalizace a odtok na ČOV Šumperk,

 průsak zasaženou zeminou do podzemních vod. 
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Bezprostřední odstraňování příčin havárie:

 ohlásit vznik havárie na tísňovou linku HZS ČR,

 opuštění zasaženého prostoru, uzavřít místo nehody, vnější zóna minimálně 60 m, 

nebezpečná zóna 50 m, uzávěru přizpůsobit směru větru, 

 provést opatření proti vzniku požáru,

 uzavřít a zajistit uzavírací ventily,

 utěsnit a zaslepit havarované rozvody závadných látek,

 zamezit pomocí těsnících materiálů dalšímu úniku čpavku,

 vytvoření omezujících a ochranných vodních clon, 

 utěsnit všechny vpusti do kanálů,

 přečerpat zbytky závadných látek z porušených nádrží a obalů do náhradních obalů,

 budovy a venkovní zařízení omývat tříštěným proudem vody, vnitřky budov 

intenzivně větrat,  terén lze asanovat nejlépe 3% roztokem kyseliny octové.

5. 6 Pivovar HOLBA, a. s., Hanušovice 

Pivovar HOLBA, a. s., Hanušovice se nachází na pravém břehu řeky Moravy 

v bezprostřední blízkosti komunikace II/369 Zábřeh – Jeseník. V blízkosti pivovaru se 

nachází obytná zástavba města Hanušovice. Objekt pivovaru je zařazen v Havarijním plánu 

Olomouckého kraje. Firma se zabývá výrobou a stáčením piva do tanků, sudů a následnou 

distribucí. Pro výrobu a skladování je použita chladící technologie s využitím čpavku.

V případě vzniku mimořádné události v objektu pivovaru je nutné provést okamžitou 

evakuaci osob v okruhu 200 m. Evakuaci zaměstnanců z ohrožených prostorů řídí sládek 

pivovaru. Je důležité evakuovat veškeré civilní obyvatelstvo a chránit vlastní jednotky před 

účinky unikajících látek. Z evakuační zóny je potřebné evakuovat  přibližně 1 100 osob [21].

Druhy závadných látek [21]:

název množství

Amoniak 4 500 kg

Amoniak /NH3/ - je klasifikována jako jedovatá látka, škodlivá pro životní prostředí. Vytváří 

výbušné směsi. Výpary jsou velice žíravé a leptavé.



31

Možné cesty havarijního odtoku:

 vniknutí do technologické kanalizace a odtok na ČOV Hanušovice,

 vniknutí do dešťové kanalizace a dále do vodního toku Morava,

 průsak zasaženou zeminou do podzemních vod. 

Bezprostřední odstraňování příčin havárie:

 ohlásit vznik havárie na tísňovou linku HZS ČR,

 opuštění zasaženého prostoru, uzavřít místo nehody, vnější zóna minimálně 60 m, 

nebezpečná zóna 50 m, uzávěru přizpůsobit směru větru, 

 provést opatření proti vzniku požáru,

 uzavřít a zajistit uzavírací ventily,

 utěsnit a zaslepit havarované rozvody závadných látek,

 zamezit pomocí těsnících materiálů dalšímu úniku čpavku,

 vytvoření omezujících a ochranných vodních clon, 

 utěsnit všechny vpusti do kanálů,

 přečerpat zbytky závadných látek z porušených nádrží a obalů do náhradních obalů,

 budovy a venkovní zařízení omývat tříštěným proudem vody, vnitřky budov 

intenzivně větrat,  terén lze asanovat nejlépe 3% roztokem kyseliny octové.

5. 7 Čistírny odpadních vod

Na území okresu se nachází větší městské ČOV Šumperk, Zábřeh, Hanušovice a 

Mohelnice. A několik větších průmyslových ČOV – ČOV papírny v Olšanech, Jindřichově a 

Lukavici. Z areálů ČOV mohou uniknout závadné látky výústními objekty přímo do vodních 

toků. 

Z ČOV Šumperk jsou odpadní vody vypouštěny do vodního toku Desná, z ČOV 

Zábřeh do vodního toku Moravská Sázava, z ČOV Hanušovice, Olšany a Lukavice do 

vodního toku Morava, z ČOV Mohelnice do vodního toku Mírovka a z ČOV Jindřichov do 

vodního toku Branná. V areálech ČOV nejsou skladována významnější množství závadných 

látek, která by mohla způsobit havárii. Havárii mohou způsobit především odpadní vody 

vytékající z technologie ČOV, pokud by byly znečištěny nad míru danou příslušnými 

právními předpisy. Ve vypouštěných odpadních vodách se může objevit zejména zvýšené 

množství organických látek, které pokud se ve vodním prostředí nacházejí ve vyšší 
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koncentraci, zhoršují kvalitu povrchové vody ve vodních tocích, zejména snižují obsah 

rozpuštěného kyslíku, a tím negativně působí na vodní organismy. Z pohledu likvidace 

havárie jsou prostředky značně omezené. Pouze na vodním toku Moravská Sázava přichází 

v úvahu využití vodní nádrže Nemilka, ze které může být řízeně odpouštěna voda k naředění 

závadné látky ve vodním toku. 

V případě, že by se kanalizací do technologie ČOV dostala závadná látka, bylo by 

možno pozdržet znečištěnou vodu v areálu ČOV, např. v dešťové zdrži, pokud možno 

znemožnit odtoku znečištěné vody výústním objektem do vodního toku a ohlásit havárii HZS 

ČR, který provede likvidaci havárie přímo v objektu ČOV.  

5. 8 Silniční doprava

S nárůstem silniční dopravy narůstá i počet havárií, které jsou způsobeny provozem 

dopravních prostředků a při kterých dochází k úniku především látek ropného původu. 

V období od  1. 1. 2006 do 29. 2. 2008 došlo na území okresu celkem ke 177 haváriím, z toho 

157 havárií bylo zapříčiněno provozem na pozemních komunikacích a závadná látka byla 

zlikvidována přímo na komunikaci. Ze zbylých 20 havárií byly některé havárie buď 

důsledkem havárie na pozemních komunikacích (např. únik závadné látky z komunikace do 

vodního toku do půdy), nebo příčina havárie neměla spojitost s provozem na pozemních 

komunikacích [25].  

157

4

8
8

Na pozemních komunikacích S únikem do půd 
S únikem do vody S únikem do ovzduší

Graf č. 1: Počet havárií s únikem závadné látky a místem jejího úniku v okrese Šumperk 

               od 1. 1. 2006 do 29. 2. 2008. 
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Mezi lokality nejvíce ohrožené dopravní nehodou patří: 

 Silnice I/35 Olomouc – Praha: sjezd ze Studené Loučky do Mohelnice.

 Silnice I/44 Mohelnice – Jeseník: úseky Mohelnice – Zábřeh, Bludovský kopec, 

Červenohorské sedlo.

 Silnice I/11 Praha – Ostrava: úsek Bludov – Klášterec.

 Silnice II/369 Zábřeh – Jeseník: sjezd z Ramzovského sedla.

5. 9 Železniční doprava

Okresem Šumperk prochází hlavní železniční koridor Praha – Ostrava a regionální 

železniční koridory Zábřeh – Šumperk, Šumperk – Kouty nad Desnou, Zábřeh – Jeseník a 

Šumperk - Olomouc. Z pohledu rizika možnosti výskytu havárie jsou nejohroženější lokalitou 

překladová nádraží, ve kterých dochází k přeřazování nákladních vlakových souprav, např. 

nádraží Zábřeh, Šumperk a dále místa, ve kterých dochází v současné době k rekonstrukci 

železničního koridoru. V období let 2006 až 2007 došlo k úniku závadných látek na železnici 

ve 2 případech. V obou případech se jednalo o únik závadné látky, konkrétně nafty, při 

rekonstrukci železničního koridoru v železniční stanici Lukavice a Mohelnice. Havárií byl 

zasažen pouze svršek železničního náspu a havárie byla zlikvidována v místě úniku [25].   

5. 10 Čerpací stanice pohonných hmot

Na území okresu je vybudováno množství ČS PHM, ať již se jedná o komerčně 

provozované ČS PHM, nebo ČS PHM v areálech průmyslových nebo zemědělských podniků. 

V případě komerčně provozovaných ČS PHM jsou závadné látky skladovány v podzemních 

vodohospodářsky zabezpečených zásobnících s kontrolním systémem těsnosti nádrží. Ve 

většině případů se jedná o stavby vybudované po roce 1990, které splňují platné normy na 

úseku vodního hospodářství z hlediska zabezpečení proti únikům skladovaných látek a jsou 

obsluhovány odborně způsobilými osobami. Tyto ČS PHM jsou situovány v blízkosti 

hlavních silničních tahů. V objektech ČS PHM jsou uloženy technické a sorpční prostředky 

pro zachycení možného úniku závadných látek (písek, Vapex, lopata, koště atd). 

ČS PHM v průmyslových a zemědělských areálech jsou provozovány v souladu s v 

současnosti platnou legislativou, ale z pohledu jejich stáří je větší pravděpodobnost výskytu 

havárie z důvodu jejich stáří, popřípadě z důvodu neodborné obsluhy. I tyto ČS PHM by měly 

být zabezpečeny základními prostředky pro likvidaci případného úniku závadných látek, např. 

lopata, koště, písek, Vapex, piliny, apod.  
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Obsluha ČS PHM je v případě úniku závadných látek povinna provést prvotní zásah, 

např. použití sorbentu, a souběžně nahlásit únik závadné látky na linku HZS ČR. 

6. Postupy řešení likvidace havárie
Odstraňování následků havárií, spojených s únikem závadných látek do životního 

prostředí, je proces velmi složitý, technicky, časově a finančně náročný. Na likvidaci a 

samotné realizaci opatření pro navracení prostředí do stavu před havárií se podílí celé 

spektrum složek. Hlavními kritérii pro efektivní provedení samotného zásahu jsou:

 rychlost a efektivita přímých opatření pro eliminaci škod na životním prostředí,

 zhodnocení rizika proveditelnosti zvoleného sanačního zásahu,

 technická připravenost a odbornost zasahujících složek,

 dosažitelnost vhodných zařízení a technologií ke zneškodnění znečištění [4].

Vliv na okolní prostředí lze značně eliminovat, rychlým a odborným zásahem, pokud 

jsou navržená opatření správná a vyhodnocení rizik je realistickým v souvztažnosti na 

vzniklou situaci.

Prvním nepřímým opatřením je správné vyhodnocení situace operačním důstojníkem 

na Krajském operačním středisku HZS Olomouckého kraje při převzetí zprávy o vzniku 

mimořádné události. Správné vyhodnocení potřebných sil a prostředků pro samotné provedení 

zásahu a jejich vyslání na místo zásahu, je jedno z nejdůležitějších opatření pro snížení a 

eliminaci samotných škod.

Samotné zjišťování zdroje znečištění provádějí průzkumem zasahující složky IZS a   

je poměrně jednoduché v případech, kdy znečištění dosud trvá. V opačném případě jde o 

záležitost zcela individuální a používají se různé metody indikace v závislosti na vybavenosti 

zasahujících složek. Pokud tedy znečištění stále trvá (např. pozvolný únik ropné látky ze 

zásobníku nebo dopravního prostředku), je nutné co nejrychleji a životnímu prostředí co 

nejšetrněji odstranit zdroj tohoto znečištění, tj. ucpání netěsnosti, přečerpání kapaliny do 

náhradních obalů apod.

Rizika spojená se vzniklou mimořádnou situací závisí především na typu uniklé 

závadné látky a na její reaktivitě a mobilitě, na hydrologických a hydrogeologických 

podmínkách lokality. Při výběru vhodného způsobu likvidace havárie a omezení rozsahu musí 

být respektováno:

 zvolený zásah musí být v daných podmínkách realizovatelný,
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 vysoká pravděpodobnost odstranění znečištění,

 dostatečné ověření použitých technologií,

 dostatečně krátká doba realizace opatření,

 minimální omezení budoucího využití území,

 maximální zohlednění přírodních podmínek lokality [4, 9].

6. 1 Likvidace úniku závadných látek před vniknutím do vodotečí

V součastné době se na území okresu Šumperk nachází několik subjektů, které 

nakládají s větším množstvím zvláště nebezpečných látek žíravého, hořlavého nebo

jedovatého charakteru. Tyto subjekty jsou vyhodnoceny v kapitole 5. „Možné zdroje 

znečištění vody v okrese Šumperk“ a podle posouzení možnosti úniku těchto látek se jeví 

nejrizikověji pro zasahující složky únik do kanalizačních sítí. Významným faktorem 

snižujícím rizikovost je vypracovaný havarijní plán podle vodního zákona a vyhlášky č. 

450/2005 Sb. nebo havarijní plán ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných 

havárií.

K únikům závadných látek a následnému vzniku havárie, může dojít při výrobě, 

skladování, zpracování závadných látek, silniční a železniční přepravě a přečerpávaní těchto 

látek. Následné ohrožení může působit na rozsáhlý prostor a může vytvářet i skrytá nebezpečí, 

např. únik do kanalizační sítě a tvorbu žíravých, toxických a výbušných směsí, které se 

mohou šířit do přilehlých objektů. S tímto aspektem souvisí zásahová činnost prováděná JPO

na místě zásahu, kdy musí být primárně vytyčena nebezpečná a vnější zóna a je nutno stanovit 

zónu ohrožení, která zahrnuje všechny prostory možných účinků nebezpečné látky. V případě 

vzniku havárie je nutná spolupráce všech dotčených subjektů, a to zástupců vlastníků nebo 

správců kanalizací, správců povodí, orgánu ochrany veřejného zdraví, vodoprávního úřadu, 

dotčené obce, ČIŽP, a v neposlední řadě zasahujících JPO.

6. 1. 1 Postupy likvidace zdrojů znečištění před vniknutím do vodotečí

 Ustavit techniku zasahujících složek s ohledem na směr větru, spád kanalizační sítě a 

nutno zvážit další šíření z pohledu ohrožení zasahujících složek IZS.

 Průzkumem zjistit, o jakou látku se jedná, pokud to je možné, případně provést její 

detekci. Určit množství, jaké uniklo nebo vniklo do okolí, a do jaké vzdálenosti se 

látka rozšířila a následně jakým objektům hrozí nebezpečí. Možnosti k zastavení nebo 

omezení úniku a rozšiřování nebezpečné látky.
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 Zjistit možnosti ohrožení povrchových a podzemních vod.

 Zajistit opatření k záchraně osob, zvířat a uzavření místa zásahu.

 Zajistit dostatečné množství technických prostředků podle konkrétní závadné látky, a 

to např. povoláním Střední nebo Opěrné jednotky na místo vzniku havárie. V případě 

nutnosti zajistit potřebné množství neutralizačních prostředků u žíravých látek nebo 

dostatečné množství sorpčních materiálů u látek ropných a pěnidel u látek hořlavých.

 Uvědomit o havárii zástupce vodoprávního úřadu, zástupce kanalizací, vodáren, 

orgánu ochrany veřejného zdraví, dispečink Povodí Moravy, s. p., ČIŽP. Dále 

informovat další subjekty, které by havárie mohla zasáhnout.

 Vyloučit všechny iniciační zdroje z místa zásahu, a to i v podzemních prostorech , kde 

je možnost předpokládat vznik výbušných koncentrací. Používat technické prostředky 

v nevýbušném provedení.

 Stanovit a vytyčit nebezpečnou zónu, vnější zónu a zónu ohrožení.  

 Posoudit, zda je nutná evakuace osob z objektů nacházejících se v ohrožené zóně.

 Zabránit dalšímu šíření havárie a rozšiřování závadné látky, pokud je to možné 

zachytit, přečerpat do náhradního obalu, utěsnit místo úniku, zamezit vnikaní do okolí 

pomocí kanalizačních ucpávek, sorpčních hadů, sorbentu, balíků slámy, vzdouvacích 

přepážek, různých hradících konstrukcí nebo norných stěn.

 Při úniku závadné látky do kanalizačních sítí, v případě hořlavých kapalin, provést,

pokud to možnosti a technické prostředky umožňují, vyplnění sítě těžkou pěnou. 

Provádět vyplnění přes vstupy do šachet na více místech, nutno zvážit vzdálenost 

úniku látky a spád kanalizační sítě k ČOV. 

 Následně nechat odtéci až na ČOV a ve spolupráci s pracovníky ČOV provést 

likvidaci látky na volném prostranství.

 V případě žíravých látek použít prostředek pro neutralizaci na více místech.

 Po neutralizaci proplachovat kanalizační síť velkým množstvím vody.

 Stejné postupy JPO provedou při likvidaci látek na volném prostranství, kdy u 

žíravých látek provedou neutralizaci (u HZS Šumperk pomocí hydroxidu sodného) a 

ropných látek pomocí sorbentu (v současnosti HZS Šumperk využívá sorbent typu 

Cansorb nebo Absodan).

 Po celou dobu zásahu nutno provádět měření výbušných koncentrací, případně 

toxicity.
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 Provést prognózu dalšího vývoje havárie s ohledem na další možnost rozvoje [3, 9, 

10].

6. 1. 2 Očekávané zvláštnosti

 Při úniku hořlavých kapalin se mohou tvořit výbušné koncentrace všude tam, kudy 

látka protéká.

 K iniciaci může dojít v místě havárie i ve velké vzdálenosti od tohoto místa. Znamená 

to velké ohrožení zasahujících složek.

 Pokud bude nutná evakuace, je zapotřebí velké množství osob pro její zabezpečení 

(například Zimní stadión Šumperk ohroženo 3 300 osob, MEP Galvanovna, a. s., 

Postřelmov ohroženo 800 osob).

 Při vniknutí žíravých látek do kanalizace a při neutralizaci mohou vzniknout toxické 

výpary, které se dále budou hromadit a šířit v kanalizacích a odpadech objektů.

 Při dešti budou závadné látky odváděny přes odlehčovací komory přímo do vodních 

toků, nutno instalovat norné stěny [3, 9, 10].

6. 2 Likvidace závadných látek v povrchových vodách

V případě zásahu na povrchových vodách se postup volí s ohledem na charakter 

znečišťující závadné látky.

 Sedimentující látky zpravidla klesají na dno, a to tím rychleji, čím je větší jejich 

měrná hmotnost a pomalejší rychlost proudění v toku [4]. Látky se mohou odstranit 

vybagrováním. Z pohledu zasahujících složek by v rámci okresu Šumperk bylo toto opatření 

realizováno, a jak již v minulosti několikrát proběhlo, příslušným správcem vodního toku, 

který je vybaven na tento druh zásahu technickými prostředky. 

Látky plovoucí na hladině je nutné co nejrychleji plošně ohraničit a následně odstranit. 

K ohraničení a omezení šíření se používají různé typy přepážek, konstruovaných na principu 

norných stěn. Rychlost vody v korytech v horních částech vodních toků Moravy, Desné, 

Moravské Sázavy a Branné dosahuje okolo 2 m.s-1. Měření rychlosti proudění vody bylo 

provedeno dne 12. 3. 2008. Rychlost vody byla změřena pomocí plastové láhve. Na břehu byl 

vytyčen úsek 10 m. Láhev byla vhozena do proudu na počátku úseku a byl měřen čas, během 

kterého láhev doplula ke konci měřeného úseku. 
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Na základě zjištěných hodnot byla vypočítána rychlost proudění vody:

v (rychlost) v m.s-1, 

s (vzdálenost) v m, 

t (čas) v s                                

                                                                              s

v = ------------

     t

Na vodním toku Morava pod Postřelmovem, kde by mělo případně dojít k aplikaci 

norných stěn při úniku závadných látek z areálu společnosti MEP Galvanovna, a. s., 

Postřelmov byla naměřena rychlost proudu 2,5 m.s-1. Na vodním toku Moravská Sázava u 

Rájce byla naměřena rychlost proudu 2 m.s-1. Z těchto měření je patrné, že efektivita umístění 

norných stěn by byla značně omezena vlivem velké rychlosti proudu a docházelo by 

ke strhávání závadných látek pod norné stěny.

Z tohoto důvodu správce vodního toku, společnost Povodí Moravy, s. p. vytipoval 

konkrétní příčné profily na vodních tocích Morava, Desná a Moravská Sázava, v místě 

kterých dochází ke zpomalení proudění nebo kde lze manipulovat s výškou vodní hladiny, a 

tím zajistit zpomalení proudu vody.  

Tyto profily se nacházejí:

 Vodní tok Morava – Mohelnice nad jezem. 

 Vodní tok Morava – Třeština náhon do malé vodní elektrárny Háj (obrázek č. 1), 

využití profilu je uvažováno při úniku závadné látky z areálu Olšanské papírny a. s., 

závod Lukavice.

Zde jsem provedl orientační měření rychlosti proudu vodního toku s výsledkem 

měření 1 m.s-1. Tento profil se jeví jako velmi výhodný, kdy lze veškerou vodu svést do 

náhonu k vodní elektrárně, čímž by se snížila rychlost vodního toku a značně zjednodušila 

instalace norných stěn a provádění dalších technických opatření. Na obě strany náhonu je 

velmi dobrý přístup i možnost příjezdu těžké techniky. 
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Obrázek č. 1: Náhon na malou vodní elektrárnu Háj u Třeštiny

 Vodní tok Morava – Lukavice náhon do papírny, v současnosti není tento profil 

vhodný, byl poškozen při povodni.

 Vodní tok Morava – Chromeč náhon k malé vodní elektrárně.

Zde jsem provedl orientační měření rychlosti proudu vodního toku s výsledkem 

měření 2 m.s-1. Měření bylo provedeno dne 11. 3. 2008. Tento profil lze využít jen v obdobích 

s nižším průtokem a nižší rychlostí prouděnívody. S využitím tohoto profilu je uvažováno 

při úniku závadné látky z areálu společnosti OP papírna, s. r. o. Olšany nebo z areálu 

společnosti Olšanské papírny a. s., závod Aloisov.

 Vodní tok Morava – Aloisov nad jezem.

 Vodní tok Morava – Bohdíkov nad jezem, využití profilu je uvažováno při úniku 

závadné látky z areálu Pivovaru HOLBA, a. s., Hanušovice.

 Vodní tok Desná – Sudkov protipovodňové opatření - automatická zábrana (obrázek č.

2), využití profilu je uvažováno při úniku závadných látek z areálu Pars Nova a. s., 

Šumperk nebo dalších menších společností v Šumperku.



40

Obrázek č. 2: Protipovodňové opatření (automatická zábrana) u obce Sudkov

 Vodní tok Moravská Sázava – Rájec nad jezem, využití profilu je uvažováno při úniku 

závadných látek z areálu OLMA a. s., Zábřeh.

V minulosti došlo již několikrát k úniku závadných látek, a to jak z ČOV Zábřeh, tak 

areálu již neexistující společnosti Nová Huť a. s., Zábřeh do Moravské Sázavy, proto jsou nad 

jezem u obce Rájec v obou březích zabudovány tři páry pevných železných profilů. 

K profilům je možno při zjištění úniku závadné látky instalovat norné stěny. Každý pár 

profilů je určen pro jinou výšku hladiny vody ve vodním toku. 

Zákres rozmístění možných zdrojů znečištění vod a správcem povodí navržených 

příčných profilů na vodních tocích (jezy) pro instalaci technických prostředků je umístěn 

v příloze č. 1. 

6. 2. 1 Postupy likvidace znečištění v povrchových vodách

Pokud není zřejmé, o jakou závadnou látku se jedná, je nutno dodržovat při příjezdu 

k místu havárie základní taktické zásady:

 Příjezd z návětrné strany, pokud to podmínky umožňují. 

 Odstavení techniky v bezpečené vzdálenosti, a to i s ohledem na možnost šíření 

havárie. 

 Vyloučení iniciačních zdrojů.

 Uzavření místa havárie nebo nehody.
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 Při průzkumu je třeba zjistit kromě základních informací i další údaje: jaký je rozsah 

ohrožení životního prostředí, případně osob, zvířat, majetku, aktuální rozsah havárie, 

případně to, jak se může situace dále vyvíjet a rozšiřovat, meteorologické podmínky a 

jejich předpokládaný vývoj (teplota, směr a síla větru, průtok a jeho změna apod.).

 Identifikovat uniklou látku, pokud je to možné, nebo provést její detekci.

 V závislosti na druhu a množství uniklé látky vymezit zóny s charakteristickým 

nebezpečím.

 Zjistit zdroj úniku závadné látky. Podle nebezpečí na místě zásahu stanovit opatření 

k ochraně zdraví a životu nasazených JPO, určení příslušných ochranných prostředků.

 Zjištění nebezpečí výbuchu a následně mu předcházet.

 Zajištění místa havárie proti vzniku požáru. Zhodnotit rozsah ohrožení osob, provést 

záchranu bezprostředně ohrožených osob a v případě ohrožení dalších osob přijmout 

okamžitá opatření na jejich vyrozumění a případně následnou evakuaci. V závislosti 

na druhu havárie provést příslušná opatření ke snížení rizik a k omezení rozsahu 

havárie.

 Omezit rozsah havárie utěsněním místa úniku pomocí dřevěných nebo plastových 

klínů, speciálních tmelů, těsnících vaků, bandáží, tlakových bandáží apod.

 Ohraničit místo úniku použitím kanálových ucpávek, nepropustných fólií, různých 

druhů sorbentů (u HZS Šumperk Absodan a Cansorb) nebo jiných vhodných 

materiálů, které jsou na místě k dispozici.

 Jímat a zachycovat unikající látku pomocí vhodných záchytných nádob, sorbentů.

 Podle možností přečerpat nebo odčerpat látku použitím speciálních čerpadel a 

příslušenství.

 Zamezit dalšímu šíření uniklé látky, zejména vhodným nasazením norných stěn. 

Kromě norných stěn lze použít i jiných dostupných prostředků - hrázkování, desky, 

balíky slámy, apod. (v minulosti se již osvědčilo pro první použití využít balíky 

slamy) [9, 10].

 Sbírat zachycené ropné látky z vodní hladiny v závislosti na vybavení JPO a na 

rozsahu havárie. Při provádění těchto prací spolupracovat se správce vodního toku (u 

významných vodních toků Povodí Moravy, s. p., který je na tyto havárie vyškolen a 

má i potřebné vybavení). 



42

6. 3 Řešení úniku pohonných hmot z vozidel při dopravních nehodách

Únik závadných látek způsobený dopravní nehodou je v současné době nejčastěji 

řešenou havárií JPO (viz graf č. 1). Ve většině případů se jedná o ropné havárie malého 

rozsahu, kdy v důsledku poškození vozidla dochází k úniku omezeného množství provozních 

náplní nebo pohonných hmot, které ohrožují životní prostředí.

 Při úniku pohonných hmot dochází při vypařování ke vzniku výbušných směsí, proto 

je nutno vždy provést opatření k omezení iniciace výbuchu (např. odpojení 

akumulátorů, zamezení úniku nebezpečné látky, uzavření místa nehody), a připravit 

hasební zásah.

 V případě potřeby pokrýt uniklou látku vrstvou pěny nebo vysrážet unikající plynné 

látky pomocí vodní mlhy (omezení odparu).

 Pokud možno omezit rozsah havárie utěsněním místa úniku, ohraničením a sběrem 

uniklé látky, použitím vhodného sorbetu, případně sorpčních rohoží nebo hadů, jímat

unikající látky do náhradních obalů.

 Pokud hrozí následný únik látky, např. v důsledku manipulace s havarovaným 

vozidlem, je vhodné preventivně přečerpat pomocí vhodných technických prostředků 

obsah nádrže do náhradního obalu.

 Vyrozumět příslušné orgány (vodoprávní úřad, ČIŽP, Policii ČR), dotčené právnické 

osoby a podnikající fyzické osoby (např. správce komunikace, správce povodí). 

 Zajistit shromáždění použitého sorbetu a zajistit jeho likvidaci (v okrese Šumperk 

zajišťuje likvidaci použitého sorbentu Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.) [10].

6. 4 Součinnost JPO s ostatními složkami 

Tabulka č. 2: Prováděná opatření JPO v součinnosti ostatních zasahujících složek [21].

Opatření Spolupráce

Uzavření prostoru, vytýčení nebezpečné zóny a šetření příčiny 

vzniku nehody, odklon dopravy, případné vyrozumění přepravce

Policie ČR

Zajistit ošetření postižených osob a případný převoz do nemocnic Záchranná zdravotní 

služba 

Zajištění přítomnosti vodoprávního úřadu a ČIŽP Policie ČR, tísňová 

linka HZS ČR
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Zajištění rozboru vzorků půdy a vody, stanovení nebezpečnosti 

látky:

- kategorie látky

- její toxicita

- prahová koncentrace

- biologická odbouratelnost

hygienické stanice,

další laboratoře

Zabezpečení prostředků pro odvoz zachycené látky, její uložení.

Zajištění odvozu uhynulých zvířat a jejich likvidace.

příslušný krizový štáb

ORP, veterinární 

správa, smlouvy 

s organizacemi

Prověření případného znečištění zdrojů pitné a užitkové vody. hygienická stanice,

vodohospodářské 

společnosti

Zabezpečit těžkou mechanizaci pro odtěžení a odvoz 

kontaminované zeminy na úložiště.

vodoprávní úřad,

156. vojenský 

záchranný prapor

Olomouc, smlouvy 

s organizacemi.

7. Využitelné síly a prostředky
7. 1 Předurčenost jednotek

Předurčenost JPO k zásahu na havárie nebezpečných látek je dána:

 vybaveností JPO ochrannými prostředky,

 speciální přípravou hasičů v jednotce pro zásah na nebezpečné látky.

V návaznosti na systém Plošného rozmístění sil a prostředků v rámci Plošného pokrytí 

Olomouckého kraje pro provádění zásahu na nebezpečné látky se předurčují JPO podle 

předpokládané činnosti na místě zásahu, ochranných prostředků a technického vybavení do tří 

kategorií:

 Základní ,,Z“,  jedná se o jednotku pobočné stanice HZS ČR Zábřeh.

 Střední ,,S“, jednotka centrální stanice okresu HZS ČR Šumperk.

 Opěrné ,,O“, jednotka centrální stanice kraje HZS ČR Olomouc.

Každá jednotka má v tomto diferencovaném systému specifické vybavení, 

předpokládanou činnost a mezi jednotkami jsou vazby umožňující se doplňovat. 
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Tabulka č. 3: Předurčenost JPO a jejich základní činnosti pro zásah na nebezpečné látky 

v okrese Šumperk [3, 9].
Charakteristika Základní JPO – „Z“ Střední JPO – „S“ Opěrná JPO – „O“

Stanice Zábřeh Šumperk Olomouc

Předpokládaná 

maximální doba 

nasazení

40 minut 80 minut nad 60 minut

Dojezd JPO do 30 minut do 40 minut do 80 až 120 minut

Použití JPO - samotný zásah na malé 

havárie nebezpečné látky,

charakter nehoda

- prvotní opatření,

stabilizace situace do 

příjezdu jednotky vyššího 

typu,

- jako druhá a další pro 

střídání nasazených 

skupin 

- samotný zásah proti 

úniku nebo požáru 

nebezpečných látek,

charakter velká nehoda

- speciální práce,  pro

které nepostačuje 

jednotka kategorie ,,Z“,

- střídání nebo jištění 

hasičů v nebezpečné 

zóně, skupina pro 

dekontaminaci 

- speciální činnost u

velké havárie, na které 

nepostačuje jednotka 

kategorie „S“, odběr 

vzorků zeminy, vzduchu, 

vody, potravin, a pro 

další analýzu,

- práce s velkými objemy 

nebezpečných látek,

- monitorování šíření 

účinků do příjezdu 

chemické laboratoře

Technika - základní CAS 24 T 815 

doplněná o speciální 

prostředky

- základní CAS 24 Scania 

doplněná o speciální 

prostředky,

- Technický automobil 

MAN + chemický 

kontejner

Stejně jako u jednotky 

,,S“, +

- Technický automobil + 

chemický kontejner,

- Velký chemický 

kontejner + nosič 

kontejneru Scania

Organizace JPO na území okresu Šumperk vychází z plošného rozmístění sil a 

prostředků JPO [3, 15], to znamená, systému organizace JPO, který stanoví základní úroveň 

garantované pomoci poskytované zásahem JPO v závislosti na stupni a kategorii nebezpečí 

katastrálního území nebo objektu, předurčení působnosti JPO a stanovení principů jejich 

spolupráce na území okresu. JPO jsou pro účely plošného rozmístění sil a prostředků na 

území okresu následně zařazeny do kategorií s uzemní působností, zasahujících i mimo území 

svého zřizovatele takto:

 Seznam JPO zařazených do kategorie JPO I.

Centrální stanice HZS ČR Šumperk ,,S“,

Pobočná stanice HZS ČR Zábřeh ,,Z“,
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 Seznam JPO zařazených do kategorie JPO II.

JSDH Hanušovice, JSDH Mohelnice, JSDH Staré Město pod Sněžníkem, JSDH Štíty, 

JSDH Libina, JSDH Velké Losiny, JSDH Loštice, JSDH Šumperk.

 Seznam JPO zařazených do kategorie JPO III.

JSDH Úsov, JSDH Bludov, JSDH Branná, JSDH Bratrušov, JSDH Dlouhomilov, JSDH 

Hoštejn, JSDH Jedlí, JSDH Jindřichov, JSDH Loučná nad Desnou, JSDH Lukavice, 

JSDH Nový Malín, JSDH Oskava, JSDH Rohle, JSDH Ruda nad Moravou, JSDH 

Sobotín.

Vzhledem k technické vybavenosti jednotek a vycvičenosti příslušníků jednotek lze 

pro likvidaci havárie, uvažovat vždy jako řídící jednotku HZS ČR typu JPO I, z důvodu 

značných rizik vyplývajících z problematiky závadných látek, a spolupráce koordinujících

složek. JSDH lze dále použít při následných likvidačních, záchranných a sanačních pracích, 

ale je nutno brát v potaz jejich vybavenost [26] a vycvičenost.

7. 2 Informační systémy

Pro získání informací o nebezpečných vlastnostech a účincích chemických látek, 

informací pro bezpečné nakládání s nimi a informací pro provedení zásahu [1, 9], atd. lze 

využít několik informačních systémů. Prvotní identifikace závadné látky se provádí pomocí 

UN – kódu, Kemler kódu, S - věty, R – věty, pokud jsou známy. Nebo se využívá některého 

z informačních systémů typu HAZCHEM, DIAMANT, HAVÁRIE, TRINS a přes Krajské 

operační středisko HZS ČR lze z těchto informačních systémů zjistit, o jakou látku se jedná a 

jak dále postupovat při nakládaní s látkou, likvidaci, použití ochranných pomůcek atd.

7. 3 Technické prostředky

7. 3. 1 Technické prostředky jednotky typu základní

Pro samotný je v součastné době jednotka HZS Zábřeh vybavena cisternou CAS 24 T 

815 S3R s osádkou družstva 1 + 5. Jednotka je vybavena pro provedení zásahu při malé

havárii a u velkých havárií pro provedení prvořadých opatření na místě zásahu a stabilizaci

situace do příjezdu jednotky s vyšší prioritou.

Vybavení jednotky:

 6 kusů dýchací techniky typu AUER.

 4 kusy přetlakových obleků typu OPCH 90.
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 Detektor pro měření výbušných koncentrací - přístroj Oldham.

 pH papírky pro detekování pH látky.

 Radiometr DC – 3E – 98 a DC – 3A-72.

 Prostředky pro zachytávání závadných látek - úkapové vaničky.

 Prostředky pro utěsnění úniku závadné látky – havarijní tmely.

 Ucpávky kanalizačních vpustí.

 Souprava těsnících vaků.

 Sorpční hadi.

 Sorpční rohože.

 Sorbent typu Absodan.

 Sorbent typu Cansorb.

 Prostředky pro sběr sorbentu a následně jeho odvoz z místa havárie.

7. 3. 2 Technické prostředky jednotky typu střední

Pro samotný zásah je v součastné době jednotka HZS Šumperk vybavena cisternou 

CAS 24 Scania S3R s osádkou družstva 1 + 5 a technickým automobilem MAN a chemickým

kontejnerem. Jednotka je vybavena pro provedení zásahu při velké havárii a pro přečerpávaní 

hořlavých látek, neutralizaci uniklých kyselin a zásad a odčerpávání kyselin nebo hydroxidů 

ze sudů.

Vybavení jednotky:

 Stejné jako u základní jednotky viz 8.3.1 + technický automobil MAN a chemický 

kontejner, vybavení uvedeno v příloze č. 2 a fotodokumentace v příloze č. 3.

V součastné době dochází k obměně starého, dnes již nevyhovujícího kontejneru, za nový 

kontejner od firmy Rosenbaum. 

7. 3. 3 Technické prostředky jednotky typu opěrné

Na území okresu Šumperk je uvažováno, že při nutnosti zásahu opěrné jednotky by 

bylo použito kombinace zasahujících jednotek základní, střední, opěrné a na místo zásahu by 

se dostavil pouze velký chemický kontejner. Tento kontejner byl nově pořízen v roce 2006 a 

je vybaven prostředky pro přečerpávání, odčerpávání hořlavých látek, kyselin, hydroxidů ve 

velkém množství. Dále je vybaven větším množstvím sorbentů a neutralizačními prostředky.
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Vybavení velkého chemického kontejneru je uvedeno v příloze č. 4 a fotodokumentace

v příloze č. 5.

7. 4 Popis vybraných technických prostředků a materiálů

7. 4. 1 Sorpční materiál

V hasičské praxi se setkáváme zejména se sorbenty sypkými a textilními. V součastné 

době je na trhu dostatečné množství všech druhů sorbentů, proto je nutné pečlivě vážit jejich 

výběr a zařazení do výbavy JPO. Abychom sorbent zařadili do vlastní výbavy, musí splňovat 

následující vlastnosti: dostatečnou sorpční schopnost, univerzálnost, dostupnost, dobrou 

skladovatelnost, stálost a příznivou cenu, což je mnohdy rozhodujícím faktorem. 

V současnosti jsou využívány u HZS ČR v okresu Šumperk dva typy sorbentů, a to Cansorb a 

Absodan.

Cansorb: Jedná se o sypký, přírodní, organický materiál hnědé barvy, který má původ 

v Kanadě. Je netoxický. Při speciálních úpravách se stává vodě odolným, schopným vázat 

oleje. Absorbuje účinně a rychle uhlovodíky a jiné chemikálie. U olejů absorbuje 8 až 10 

násobek své hmotnosti v návaznosti na druhu a teplotě oleje. Nasáklý se nevyluhuje a 

obsahuje látky, které vyvolají biodegradaci. Absorpční schopnost Cansorbu je 95 litrů 

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

na skladování [6].

V několika posledních letech docházelo k obměně a uvádění do praxe nových typů 

sorbentů. Bohužel praktické zkušenosti se sorbetem Cansorb u zásahů při dopravních 

nehodách ukázaly, že tento sorbent je nevhodný při úniku malých množství ropných 

produktů.  Při jeho užití docházelo k nedostatečnému sorpčnímu efektu a na komunikacích 

zůstávaly zbytky ropných produktů. V součastné době je využíván sorbent Absodan.

Absodan: Jedná se o sypký, sorpční materiál, který obsahuje drobné granule z dánské 

suroviny Moler. Tato surovina je vysoce porézní, což zajišťuje dobré sorpční vlastnosti a 

rychlou sorpci. Lze ji velmi dobře použít především k čištění a úklidu kapalin na vozovkách. 

Betonové a asfaltové plochy zůstávají po sorpci čisté a suché. Sorpční kapacita je 13 l 

ropného produktu na jeden pytel sorbentu o váze 10 kg.

Absorpční had: Jedná se hydrofóbní, sorpční textilii nastříhanou na proužky, zpevněnou

síťovým obalem ve tvaru válce. Na obou koncích je osazena karabina a kroužek pro snadné 

napojování více hadů k sobě. Využití je různé, např. sorpční norná stěna pro likvidaci 
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olejových havárií, prevence ropných havárií na výstupech na ČOV, lokalizace ropné havárie 

na vodní hladině i na pevném povrchu (obrázek č. 3). Sorpční kapacita absorpčního hada o 

délce 3 m činí až 37 l [6].

Obrázek č. 3: Absorpční had

Absorpční koberce a rohože: Mají prakticky stejné vlastnosti, tvoří je 100% polypropylén, jež 

dokonale absorbuje kapaliny hydrofóbní povahy z vodní hladiny i pevných povrchů. 

Chemicky odolává vodě, roztokům anorganických solí, vybraným organickým látkám a 

ropným produktům. Umožňují sorpci z pevných materiálů i vodní hladiny, mechanické stírání 

nečistot z povrchů strojů, předmětů a podlah, trvalou sorpci malých množství ropných látek 

(např. úkapů). Sorpční kapacita je asi 2,4 l u běžného metru [6].

7. 4. 2 Těsnící prostředky

V součastné době je těmito prostředky na území okresu Šumperk vybaveno každé 

první výjezdové vozidlo HZS ČR, a to jak u jednotky typu základní tak i u typu střední.

Těsnící materiál: Souprava se skládá z 5 dřevěných plochých klínů různých velikostí, z 5 

dřevěných kuželových ucpávek, těsnící bandáže, těsnícího tmelu a pásky.

Souprava těsnících vaků: Jedná se o sestavu skládající se z tlakové láhve, redukčního ventilu, 

hadice k plnící armatuře s pojišťovacím a plnícím ventilem, hadice od plnícího ventilu 

k těsnící soupravě, fixačních popruhů s ráčnou, podkladní těsnící desky, z válcových ucpávek 
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pro průměr potrubí nebo kanalizačních vpustí 7 až 15 cm, 12 až 25 cm, 25 až 50 cm odolných 

proti kyselinám a olejům.

7. 4. 3 Norné stěny

V součastné době jsou používány u HZS ČR a JSDH okresu Šumperk norné stěny 

jednokomorové s plněnou horní komorou vzduchem (obrázek č. 4). Tyto norné stěny jsou 

vyrobeny z PVC, což částečně zabraňuje jejich protržení a usnadňuje jejich údržbu. Výhodou 

těchto norných stěn je jejich snadná manipulace a možnost jednoduchého napojování na sebe.

Obrázek č. 4: Použití norné stěny jednokomorové při taktickém cvičení 

s únikem ropné látky na toku Moravské Sázavy dne 27. 10. 2007.

7. 4. 4 Vzdouvací přepážky

U HZS ČR okresu Šumperk je na centrální stanici Šumperk umístěna 1 vzdouvací 

přepážka. Těchto přepážek lze využít na horských tocích a bystřinách k vzedmutí vodního 

toku, akumulaci vod a tím snížením rychlosti proudění a odstranění turbulencí na vodním 

toku. Následně lze na tomto toku lépe aplikovat další technické prostředky pro likvidaci 

uniklé závadné látky, jako jsou norné stěny apod.
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8. Závěr
Pro bakalářskou práci jsem si vybral problematiku havárií na vodách, které jsou 

způsobeny únikem závadné látky do vody. Zaměřil jsem se na popis největších možných 

zdrojů znečištění vod v okrese Šumperk. Menší možné zdroje znečištění vod, ať už se jedná o 

zemědělskou výrobu, obecní ČOV, průmyslové podniky, které nakládají s menším množstvím 

závadných látek, jsem v této práci blíže nerozebíral. 

Prvním krokem pro tuto práci byl sběr dat a informací. Při stanovování priorit, na které 

zdroje znečištění se zaměřit, jsem vycházel z Havarijního plánu Olomouckého kraje, následně 

z praktických zkušeností z mého zaměstnání u HZS ČR a z konzultací s odborníky od HZS 

ČR okresu Šumperk, správcem povodí - Povodí Moravy, s. p., pracoviště Šumperk a 

s pracovníky příslušných vodoprávních úřadů. 

V první části práce jsem provedl zjednodušený rozbor součastné legislativy na úseku 

vodního hospodářství, která se vztahuje k problematice znečištění vod, a legislativy, která řeší 

vznik mimořádných událostí s výskytem závadných látek. 

Nejdůležitější kapitolou této práce je popis samotných možných zdrojů znečištění vod 

v okrese Šumperk. Uvedená data jsou čerpána jak z veřejně dostupných informačních 

systémů, např. zveřejněná integrovaná povolení na webových stránkách Ministerstva 

životního prostředí České republiky, tak i z materiálů, které mi poskytli zástupci oslovených 

společností. Výčet závadných látek u jednotlivých subjektů není úplný. Jedná se pouze o 

látky, se kterými je nakládáno u daného subjektu ve větším množství. 

Dalším důležitým krokem při zpracovávání bakalářské práce byla práce v terénu. Po 

konzultaci se správcem povodí, společností Povodí Moravy, s. p., pracoviště Šumperk, jsem 

navštívil všechny správcem povodí vytipované příčné profily na vodních tocích, kde by bylo 

možno provádět vhodná technická opatření za účelem likvidace havárie. Na základě 

naměřených rychlostí proudění vody na vytipovaných profilech vodního toku jsem zjistil, že 

většina profilů je nevhodná pro umístění technických prostředků, např. norné stěny. Tato 

skutečnost je zapříčiněna velkým spádem vodních toků v okrese Šumperk (jedná se o 

podhorské vodní toky), a tím vysokou rychlostí proudu vody. Jako jediný vhodný profil pro 

umístění technických prostředků pro likvidaci havárie se jeví jez na vodním toku Morava u 

obce Třeština nedaleko malé vodní elektrárny Háj. U jezu je umístěn vtokový objekt do 

náhonu k vodní elektrárně Háj vzdálené přibližně 200 m od vodního toku Morava. V náhonu 

teče voda rovnoměrně. Vtokovými stavidly je možno ovlivnit průtok vody v náhonu. 
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K náhonu je přístup po obou březích a je možno v jakémkoli místě od vtokového objektu po 

vodní elektrárnu instalovat technické prostředky pro zachycení závadných látek. 

Dalším faktorem, který ovlivňuje možnost umístění technických prostředků na 

vybraných příčných profilech, jsou klimatické a geomorfologické podmínky okresu Šumperk. 

Zejména v jarních měsících nebo při vydatných srážkách dochází k velkému a rychlému 

rozkolísání průtoků ve vodních tocích. Rozkolísanost průtoků je způsobena velkou členitostí 

terénu v okrese Šumperk. Srážky z horských a podhorských oblastí okresu rychle stékají do 

nižších poloh okresu a ovlivňují v krátkém čase i níže položené oblasti okresu. 

Navržené postupy k řešení likvidace havárie vycházejí z Bojového řádu JPO. Při 

likvidaci havárie je nutno vycházet především z konkrétního havarijního plánu zpracovaného 

pro daný subjekt. Současná legislativa klade pro možné původce havárie přísné požadavky na 

zpracování havarijního plánu. V havarijním plánu jsou vypočteny všechny možné cesty úniku 

závadné látky z jednotlivých areálů a konkrétní postupy pro likvidaci vzniklé havárie, včetně 

kontaktních údajů na složky zasahující při likvidaci havárie. Odpovědní pracovníci jsou 

seznámeni se základními postupy při likvidaci havárie a s jejich rolí při likvidaci havárie .

Ze statistiky, kterou jsem zpracoval na základě dat z Krajského statistického sledování 

událostí – ORACLE v okrese Šumperk, je zřejmé, že převážná část havárií je způsobena 

provozem na pozemních komunikacích. 

Subjekty, které jsou uvedeny v této práci jako možní původci havárie, v posledních 

letech nebyli původci rozsáhlejší havárie na vodách. Tato skutečnost je pravděpodobně 

zapříčiněna modernizací průmyslových technologií, modernizací skladovacích prostorů 

závadných látek a způsobu nakládání se závadnými látkami, snižováním množství 

používaných závadných látek ve výrobních procesech, náhradou vysoce nebezpečných 

závadných látek ve výrobních procesech za látky méně škodlivé. V neposlední řadě došlo i ke 

zlepšení komunikace mezi jednotlivými složkami zasahujícími při likvidaci havárie. 

V poslední části bakalářské práce jsem se zaměřil na popis využitelných sil a 

prostředků v okrese Šumperk pro likvidaci havárie. HZS ČR v okrese Šumperk disponuje 

standardním vybavením JPO a v případě vzniku havárie jsou JPO schopny zamezit šíření 

závadných látek ze zdrojů znečištění, popřípadě zasáhnout přímo v terénu při likvidaci 

závadných látek, které unikly do kanalizací nebo do vod povrchových, popřípadě na 

komunikaci.
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10. Seznam použitých zkratek

JPO Jednotka požární ochrany

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí

CHTS Chemicko technická služba

IZS Integrovaný záchranný systém 

ČOV Čistírna odpadních vod

SDHP Sbor dobrovolných hasičů podniku

JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů

ČS PHM Čerpací stanice pohonných hmot

EU Evropská unie

NATO North Atlantic Treaty Organization – Severoatlantická aliance

ORP Obec s rozšířenou působností

č. číslo

apod. a podobně

např. například 

atd. a tak dále

tj. to je
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Příloha č. 1:

       
1.   Jindřichov – papírna a ČOV A.  jez Bohdíkov
2.   Hanušovice – pivovar HOLBA a ČOV B.  jez Aloisov
3.   Aloisov - papírna C.  jez Chromeč
4.   Olšany – papírna a ČOV D.  mechanická zábrana Sudkov
5.   Postřelmov – MEP Galvanovna, a. s. E.  jez Rájec u Zábřehu
6.   Šumperk – zimní stadión F.  jez Lukavice
7.   Šumperk – Pars Nova a. s. G.  jez Třeština – Háj
8.   Šumperk - ČOV H.  jez Mohelnice
9.   Zábřeh – ČOV
10. Zábřeh – OLMA, a. s.
11. Lukavice – papírna a ČOV
12. Mohelnice – ČOV    
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Příloha č. 2: Vybavení kontejneru CHTS HZS okresu Šumperk

Pravé dveře

2 ks smeták, 1 ks žebřík.

Pravá strana – vrchní část

1 ks úkapová vanička 100 l, 2 ks úkapová vanička 15 l, 2 ks úkapová vanička 7 l, 1 ks PE 

plachta (3 x 4 m), 2 ks 6m sorpční had, 1 ks zemnící kolík, 1 ks teleskopická tyč k odběru 

kapalných vzorků, 2 ks OPCH 90-PO, 5 ks tlaková láhve SATURN 7 l.

Pravá strana – střední část

3 ks tlakové láhve AUER 6l, přepravka č. 1 (materiál pro norné stěny): 1 ks motouz,1 ks 

šňůra – bílá, 1 ks sada PE pytlů (modré), 1 ks kladivo – malé, 20 ks karabina, 2 ks nůž 

zahradnický, 2 ks kladka závěsná, 1 ks šroubovák, 1 ks kleště kombi, 7 ks stanový kolík, 8 ks 

stanový kolík malý, 4 páry gumové rukavice, 1 ks redukční ventil, 1 ks klíč 14/17, 1 ks klíč 

30/32, 3 ks hadice pro plnění norných stěn.

Pravá strana – střední část

Přepravka č. 2 (ucpávky, bandáže): 2 ks jednorázová bandáž na potrubí (v stříbrném 

obalu), 1 ks tlaková gumová bandáž (vícekrát použitelná), 2 ks kurty (únosnost do 500 kg), 1

ks tmel – suchá směs, 1 ks tmel PLUG-N-DIKE, 1 ks kladivo, 36 ks dřevěných klínů.

Přepravka č. 3 (nižší stupeň ochrany + ptačí chřipka): 6 ks jednorázových ochranných 

obleků MICROGARD 2500, 6 ks PE brýle, 10 ks respirátor, 6 párů gumové rukavice, 1 ks 

páskovač s páskou, 1 ks balení – pásek vázací, 5 ks PE pytel.

Přepravka č. 4 (odběr vzorků): 1 ks ruční nasávač, 1 ks prostředek pro odběr kapalných 

látek, 1 ks kufřík pro odběr vzorků.

Přepravka č. 5 (detekce): 2 ks vytyčovací páska, 1 ks pH papírky, 1 ks CHP 71 včetně 4 ks 

baterií.

Pravá strana – dolní část

1 ks nerezový sud velký uvnitř, 3 ks 8 kg balení Kanadský sorbent + 2 ks PE pytle šedé, 1 ks 

nerezový sud střední, 2 ks nerezový sud malý. 

Plastová nádoba s pojezdem č. 1 (modrá): 1 ks pytel sorbent Absodan, plastový sud –30 l (s 

dekontaminací na biologickou látku), 1 ks persteril, 1 ks nálevka, 1 ks nanášeč 
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dekontaminačního činidla, 1 ks pár gumové rukavice, 1 ks respirátor, 1 ks smeták – malý 

(hrubá dekontaminace), 1 ks lopatka

Plastová nádoba s pojezdem č. 2 (černá): 2 ks páry gumových holínek (rybářských), 2 ks 

oblek Sunit.

Norná stěna 3 ks  5m – NS 1, NS 2, NS 3 (s příslušenstvím): 1 ks červený obal velký, 1 ks 

červený obal malý, 1 ks řetěz, 1 ks ocelové lanko, 7 ks karabin, 1 ks ventilek pro napouštění.

Norná stěna 2 ks 10m – NS 4, NS 5 (s příslušenstvím): 1 ks červený obal velký, 1 ks 

červený obal malý, 1 ks řetěz, 1 ks ocelové lanko, 14 ks karabin, 1 ks ventilek pro napouštění.

6 ks plastových tyčí na spojení norných stěn (umístění za nornými stěnami), 2 ks železná tyč 

na upevnění ke břehu (umístění za nornými stěnami).

Levé Dveře

2 ks rýč, 2 ks krompáč, 2 ks lopata.

Levá strana – horní část

2 ks dýchací techniky Auer BD 96, 2 ks sběrač sorbentu teleskopický – kovový sběrač, 2 ks 

sběrač sorbentu teleskopický – textilní sběrač,  2 ks kladivo velké, 1 ks dekontaminovatelné 

nosítka v červeném obalu, 1 ks ruční pila oblouková, 1 ks polní lopatka, 1 ks sekyra velká, 1

ks lano statické 30m (jen pro technické účely, ne slaňování, apod.).

Levá strana – prostřední část

Neutralizace (2 papírové pytle kyseliny citrónové), neutralizace (3 plastové pytle – soda)

Přepravka č. 6 (elektromateriál, příslušenství stan - dekonta): 2 ks prodlužovací kabel 

Normal/Normal, 1 ks redukční ventil pro plnění dekontaminačního stanu, 1 ks ruční pumpa 

(záloha na plnění dekontaminačního stanu).

Přepravka č. 7: 1 ks sorbentu Absodan (cca 10 kg), 1 ks neutralizace (1 plastový pytel –

soda)

Levá strana – dolní část

8 ks podlážky do dekontaminačního stanu – červené, dekontaminační stan v žlutém obalu (s 

příslušenstvím), 1 ks elektrické čerpadlo na odpadní vodu VENEZIA, 1 ks plachta na 

dekontaminační čtverec (zelená), 1 ks dekontaminační čtverec (červený), 1 ks hadice na 

čerpání nebezpečné látky – 3 m, 1 ks hadice na čerpání nebezpečné látky – 4 m, 1 ks hadice 

látek), 2 ks PE sud se suchým sorbentem Absodan.
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     Příloha č. 3: Fotodokumentace kontejneru CHTS HZS okresu Šumperk

foto 1: Kontejner CHTS okresu Šumperk + Nosič kontejneru Avia 31

foto 2: Vnitřní pohled do kontejneru (dýchací technika AUER BD 96)

foto 3: Vnitřní pohled do kontejneru (dekontaminační stan - žlutý obal)
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foto 4: Vnitřní pohled do kontejneru (norné stěny -  červený obal)

foto 5: Norná stěna jednokomorová

foto 6: Sběrné lopaty na sorbent
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Příloha č. 4: Vybavení velkého kontejneru CHTS HZS Olomouckého kraje

Pravá strana, přední dveře

1 ks víceúčelový žebřík, 1 ks plastový kanystr, 50 l sorbent chemické látky, 1 ks plastový 

kanystr 50 l, sorbent ropné látky, 2 ks vana PE (polyethylen) 220 l, 2 ks hadice ELAFLUX 

50, 1 ks plastový soudek s víkem, 2 ks dřevená podložka,1 ks ohřívač vody, 1 ks tlaková 

hadice, 2 ks akumulátor, 1 ks tlakový čistič WAP Karcher, 5 ks hadice remonta, 2 ks kanystr 

20 l, 1 ks rudl, 1 ks přetlaková ventilace Savec, 1 ks hadice D, 2 ks koncovka DIN/remonta, 2 

ks přechod C/D, 1 ks remonta 2 ks RHP (ruční hasící přístroj) prášek 6 kg, 1 ks RHP pěna 9 

kg, 1 ks skládací nádrž 3000 l, 1 ks rozdělovač D, 2 ks přechod C/D, 1 ks zakrývací plachta, 2 

ks hadice OIL FAVORIT 15 m.

Pravá strana, zadní dveře

1 ks průmyslový vysavač, 1 ks skládací žebřík, 1 ks hadice ELAFLEX UTS 50 m, 3 ks hadice 

ELAFLEX UTS 32 m, 1 ks hadice ELAFLEX UTS 32 m – sací, 2 ks stativ na halogenový 

reflektor, 1 ks elektrocentrála, 1 ks zemnící kolík, 1 ks zemnící kabel, 2 ks prodlužovaní kabel 

230 V/2 m, 2 ks vana PE 220 l, 4 ks hadice ELAFLEX 5 m, 2 ks prodlužovaní kabel naviják 

400V/50 m Ex (nevýbušné provedení), 1 ks prodlužovaní kabel naviják 230 V/50 m, 1 ks 

prodlužovaní kabel naviják 230 V/100 m.

Přepravka č. 1: 1 ks vrapová hadice, 2 ks kovové sací trubky, 1 ks kovové sací koleno, 1 ks 

sací plastový adaptér, 1 ks plastová štěrbinová trubice, 1 ks kovová štěrbinová trubice.

Přepravka č. 2: 1 ks rozvodová skříň 3 x 230 V, 2 ks halogenové reflektory 230 V/1000W.

Přepravka č. 3: 1 ks nerezové lanko 15 m, 1 ks ponorné čerpadlo.

Přepravka č. 4: 1 ks naviják zemnící kabel 50 m, 4 ks zemnícího kabelu 10 m, 1 ks zemnící 

kolík, 6 ks zemnící svorka, 2 ks zemnící magnet.

Levá strana, přední dveře

1 ks podtlakový sběrač 1000 l, 3 ks sudy + víka, 8 ks rohové podpěry bazénu, 1 ks plastový 

kanystr 10 l, 2 ks nerez kanystr 20 l, 2 ks ruční sběrač – žlutý, 3 ks vložka do sudu na NL 

(nebezpečné látky), 3 ks stahovací gumový popruh, 10 ks výstražný kužel, 1 ks vytyčovací 

pásky, 1 ks záchytné lano s karabinou, 1 ks palice 5 kg, 7 ks držák na značky, 10 ks 

vytyčovací kolík, 5 ks černý plastový segment, 2 ks lopata hliníková.

Vyjížděcí konzole se světly: 4 ks halogenový reflektor Halo 4, 4 ks výměnný kryt pro Halo 4 

5 ks výstražné světlo, 1 ks trn výstražného kužele.

Basa na nářadí modrá – Union: 1 ks palička 1 kg, 1 ks klíč plochý 13 – 17, 2 ks sekáč 

plochý.
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Basa na nářadí – nejiskřící provedení: 1 ks šroubovák plochý, 1 ks imbus klíč č. 6, 1 ks 

sekáč plochý s rukojetí, 1 ks palička 1 kg, 1 ks kleště SIKA, 2 ks hasák, 1 ks vázací drát.

Vyjížděcí stojan: 2 ks dřevěná lopata, 4 ks násada pro adaptér fixovat, 2 ks prodlužovací 

násada na síťovou lopatu, 1 ks prodlužovaní násada s nádobkou na odběr vzorků, 1 ks 

uklidňovací nástavec, 1 ks sací trubka k podtlakovému sběrači, 1 ks sací nástavec s košem, 1 

ks NIRO nástavec sudového čerpadla s úchytem na zemnící drát, 1 ks PP (polypropylen) 

nástavec sudového čerpadla, 1 ks nůž, 1 ks role folie PE (25 x 4 m), 1 ks nejiskřící hasák, 2 ks 

klíč k otvíraní kanálových poklopů, 1 ks nejiskřící rýč, 1 ks nejiskřící páčidlo, 1 ks nejiskřící 

lopata, 1 ks nejiskřící krumpáč, 1 ks nejiskřící kladivo 3 kg, 1 ks tyč na vytahování přepravek

Přepravka č. 1: 2 ks smetáček s lopatkou, 2 ks síťová lopata, 2 ks rýžový smeták na násadu 

fixovat, 2 ks pěnová stěrka na násadu fixovat.

Přepravka č. 2: 1 ks PE hadice ½ 10 m, 1 ks smeták k hadici s kohoutem, 2 ks rychlospojka.

Přepravka č. 3: 1 ks nerezový nástavec sacího adaptéru podtlakového sběrače, 1 ks sací 

nástavec pro napojení průmyslového vysavače, 1 ks ventil podtlakového sběrače, 1 ks 

armatura bránící přeplnění podtlakového sběrače, 1 ks iambus klíč č. 8

Levá strana, zadní dveře

4 ks sběrná nádoba, 1 ks stahovací gumový popruh, 1 ks okapové korýtko s odtokem, 4 ks 

karabina se šňůrou 3 m, 4 ks nerezový svodný žlab závěsný, 6 ks šňůra + karabina, 1 ks 

nerezový žlab s odtokem, 8 ks trubka rámové konstrukce bazénu, 3 ks profil 20 x 40 3 m, 2 ks 

kanálová těsnící rouška, 1 ks čerpadlo pro DEKONTU, 1 ks savice čerpadla pro DEKONTU.

Přepravka č. 1: 1 ks těsnící tmel PUG-N-SEAL, 1 ks těsnící folie EVO, 10 ks těsnící kužel 

PP, 20 ks těsnící kužel dřevěný.

Přepravka č. 2: 20 ks dřevěný klín.

Přepravka č. 3: 2 ks nerezové vědro, 1 ks nerezová nálevka, 1 ks nerezová naběračka.

Přepravka č. 4: 1 ks PET vložka sběrného bazénu, 1 ks PVC (polyvinylchlorid) folie, 2 ks 

stahovací gumový popruh.

Přepravka č. 5: 1 ks PET protichemická vložka sběrného bazénu, 1 ks PVC folie, 2 ks 

stahovací gumový popruh.

Přepravka č. 6: 1 ks membránové ruční čerpadlo, 1 ks páka, 1 ks ochranný převlek páky a 

čerpadla, 1 ks stahovací gumový popruh.

Přepravka č. 7: náhradní díly membránového čerpadla.

Přepravka č. 8: 1 ks upevňovací věnec s odtok. talířem (50 - 125), 2 ks perbunanový kužel 

(50 - 70/70 - 100), 1 ks prstenec se 3 šrouby (40 - 100), 1 ks ráčna + nástavec + ořech 17.
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Přepravka č. 9: 1 ks odtokový talíř (25 - 60), 1 ks odtokový talíř (125 - 250), 4 ks prstenec se 

3 šrouby (25 - 40/100 - 160/160 - 240/240 - 300), 3 ks těsnění pro odtok.talíř (25 - 60/50 -

125/125 - 250), 20 ks PVC pytel, 20 ks stahovací gumový popruh.

Přepravka č. 10: 1 ks skládací nádrž 1000 l.

Přepravka č. 11: 1 ks skládací nádrž 1000 l.

Kontejner č. 1: 3 ks válcová nafukovací ucpávka (7/12, 5/25), 2 ks pásová nafukovací 

ucpávka (5/20), 1 ks těs. nafukovací deska 60 x 30, 1 ks protichemická vložka těsnící desky, 2 

ks ochranná pěnová hmota 60 x 30, 1 ks ochranná pěnová hmota 100 x3 0, 1 ks plnící 

armatura s pojistným ventilem, 1 ks redukční ventil s hadicí 2 m, 1 ks modrá hadice, 1 ks 

zelená hadice, 2 ks oranžový popruh s ráčnou, 2 ks modrý popruh s ráčnou, 4 ks kanálová 

ucpávka, 1 ks nožní pumpa s pojistným ventilem + hadice 2 m.

Kontejner č. 2: 1 ks odstředivé čerpadlo na nebezpečné látky, 1 ks sudové čerpadlo Lutz 230 

V, 1 ks zemnící drát, 1 ks transportní lampa  230 V 10 m, 1 ks prodlužovaní kabel 10 m, 2 ks 

kulový ventil, 1 ks sací koš, 1 ks elevací nástavec, 1 ks vzpěrný oblouk 45°, 1 ks vzpěrný 

oblouk 90°.

Kontejner č. 3: 1 ks hadicové čerpadlo, 1 ks přechod železničních cisteren 110/50, 1 ks 

přechod autocisterny samec GSD-VK 80/DN 50 závit, 1 ks přechod autocisterny samice 

GSD-MK 80/DN 50 závit, 1 ks přechod autocisterny samec GSD-VK 50/DN 50 závit, 1 ks 

přechod autocisterny samice GSD-MK 50/DN 50 závit, 1 ks nerezový přechod závit samec 

50/DIN C 52, 1 ks nerezový přechod závit samice 50/DIN C 52, 1 ks nerezový přechod pro 

redukci - závit 50, 1 ks nerezový přechod pro redukci - matka 50, 2 ks spojka 50 mm samec -

samec, 4 ks spojka 50 mm samice - samice, 1 ks nejiskřící klíč sudový univerzální, 2 ks 

nerezový klíč na závit.spojky 50 mm, 2 ks nejiskřící klíč na had.spojky B/C, 1 ks silikonový 

olej 0,5 l.

Zadní  strana 

2 ks PVC pytel (4 ks oblek SUNIT), 2 ks PVC pytel (4 ks oblek AUER), 5 ks oblek OPCH 

90, 2 ks plastový barel, 6 ks protichemický oblek ISOPANT, 1 ks kufřík první pomoci, 1 ks 

krycí plachta 3 x 4 m, 1 ks norná stěna (ve válci), 1 ks skládací vozík, 1 ks kanystr 

s kohoutem 20 l, 1 ks naviják s nornou stěnou, 2 ks ucpávka k norné stěně – velká, 2 ks 

ucpávka k norné stěně – malá, 8 ks upínací popruh, 4 ks nádoba s těsnícím materiálem 1000 

ml, 1 ks rozkládací stůl, 1 ks gumová rohož, 1 ks textilní sorbent, 6 ks dýchací technika Racal 

4000, 6 ks záložní láhev 6 l – ocelová, 1 ks plachta PVC 4 x 5 m, 1 ks naviják se zemnícím 

kabelem SCHILL, 10 ks párů gumových holinek AUER, 4 ks výstražná vesta, 10 ks 

jednorázový oblek POTEX, 2 ks plastový kanystr 5 l, 6 ks PVC pytel s zdrhovadlem, 2 ks 
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záchranné lano 30 m, 1 ks záchranné lano 60 m, 6 ks pár gumových holinek SILBER, 2 ks pár 

gumových holinek.

Modrý kufřík č. 1: materiál k odběru vzorků.

Modrý kufřík č. 2: materiál k detekci.
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Příloha č. 5: Fotodokumentace velkého kontejneru CHTS HZS Olomouckého kraj

foto 1: Levé přední dveře.

foto 2 : Levé zadní dveře.

foto 3 : Pravé přední dveře.
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foto 4: Pravé zadní dveře.

foto 5: Zadní dveře.




