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Anotace 

Šimečka, R. Návrh a novelizace plánu likvidace ekologické události pro Letiště Leoše 

Janáčka Ostrava. Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství, VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, 2008. 72 stran. 

Bakalářská práce je zaměřena na plánování v oblasti ochrany životního prostředí. Navrhuje 

možnosti, jak zajistit efektivní ochranu podzemních, povrchových vod a půdy před dopady 

ekologických nehod a havárií, popisuje možné postupy likvidace těchto událostí a doporučuje 

preventivní opatření k zajištění bezpečné manipulace se závadnými látkami. Vybraným 

subjektem je společnost Letiště Ostrava, a.s. – provozovatel Letiště Leoše Janáčka Ostrava. 

Práce je zpracována pro potřeby managementu letiště. V praxi bude využita jako podklad pro 

vypracování havarijního plánu podniku Letiště Ostrava, a.s. 
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Annotation  

Simecka, R. The proposal and renewal of environmental accident handling plan for the 

Ostrava Leoš Janáček Airport. The Bachelor’s thesis at the Faculty of Safety Engineering, 

VŠB – Technical University of Ostrava, 2008. 72 pages. 

The Bachelor’s thesis is focused on planning in sphere of environment protection. It suggests 

possibilities to ensure effective protection of underground water, surface water and soil 

against repercussions of environmental mishaps and breakdowns. The thesis also describes 

possible methods of liquidation of these accidents and recommends precautions for ensuring 

safety manipulation with unwholesome substance. The selected subject is joint-stock 

company Ostrava Airport – the Ostrava Leoš Janáček Airport keeper. The thesis is compiled 

for needs of airport management. It will be used in practise as a source for developing 

emergency plan for joint-stock company Ostrava Airport. 
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1. Rešerše literatury 

Bernatík A., Nevrlá P. Vliv havárií na životní prostředí. Ostrava: Edice SPBI, 2005. 68 s. 

ISBN 80-86634-46-9. 

Publikace shrnuje zkušenosti, poznatky a nové přístupy k problematice hodnocení vlivů 

havárií souvisejících s nebezpečnými látkami a přípravky na životní prostředí. Je zaměřena 

výhradně na havárie s negativními dopady na jednotlivé složky životního prostředí [5]. 

Bernatík A., Prevence závažných havárií I. Ostrava: Edice SPBI, 2006. 86 s. ISBN 80-86634-

89-2. 

Publikace shrnuje zkušenosti, poznatky a přístupy k problematice hodnocení rizik závažných 

havárií na zdraví a životy lidí, majetek a také životní prostředí v souvislosti s nakládáním 

s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Z oblasti prevence závažných havárií 

publikace uvádí rozbor legislativních předpisů a představuje nejčastěji využívané metody 

hodnocení rizik závažných havárií [3].  

Bernatík A. Prevence závažných havárií II. Ostrava: Edice SPBI, 2006. 104 s. ISBN 80-

86634-89-2. 

Publikace navazuje na první díl „Prevence závažných havárií I.“ a shrnuje informace 

o systému řízení bezpečnosti a kvantitativním hodnocení rizik. V publikaci je také 

představeno detailní hodnocení rizik na příkladech z praxe [4].   

KNIF, s.r.o., Třinec. Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod  

v areálu Letiště Ostrava - Mošnov. Mošnov, 2002. 27 s. 

Tento havarijní plán pro případ zhoršení jakosti vod je zpracován jako podklad pro předem 

promyšlený operativní zásah za situace, kdy dojde k úniku závadné látky v areálu Letiště 

Leoše Janáčka Ostrava (dříve Letiště Ostrava – Mošnov). Je v něm definován soubor 

prostředků, které mohou čelit únikům závadných látek a zabránit tomu, aby se uniklá látka 

dostala do podzemních a povrchových vod nebo půdy [13].  

Kratochvílová D. Havarijní plánování. 1. část: Obecné zásady havarijního plánování. 

Ostrava: skriptum VŠB – TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Edice SPBI, 2002. 47 s. 

Skriptum definuje pojmy „plánování“, „havarijní logistika“, obecně klasifikuje druhy plánů 

a zprostředkovává přehled o základních pravidlech a zásadách, které by se měly dodržovat při 

havarijním plánování [6]. 
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Kratochvílová D. Havarijní plánování. 2. část: Havarijní plány dle současné legislativy. 

Ostrava: skriptum VŠB – TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, SPBI, 2002. 80 s. 

Skriptum navazuje na první část „Havarijní plánování. 1. část: Obecné zásady havarijního 

plánování“ a podává přehled o legislativě, která řeší mimořádné události formou havarijního 

plánování [7]. 

Kvarčák, M., Vavrečková, J., Žemlička, Z. Likvidace ropných havárií. 1. vydání Ostrava: 

Edice SPBI, 2000. 106 s. ISBN 80-86111-61-X. 

V této publikaci jsou nastíněny postupy zdolávání následků nehod doprovázených únikem 

nebezpečných látek do přírodního prostředí, zejména na pevný povrch. Poskytuje také 

informace o látkách a prostředcích, které usnadní a urychlí nastíněné postupy řešení [8]. 
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2. Úvod 

Havárie v provozech nebývají charakteristické jen ztrátami na lidských životech, 

ekonomickými a materiálními ztrátami, ale bývají také (ve většině případů) doprovázeny 

únikem nebezpečných látek do jedné nebo i více složek životního prostředí. V praxi se 

setkáváme s celou řadou technologických zařízení, jejichž nefunkčnost či poruchy mohou vést 

k poškození těchto složek. Z výše uvedených důvodů vyplývá, že by se měla věnovat velká 

pozornost činnostem, při kterých se nakládá s látkami, které mohou mít při haváriích různých 

rozsahů negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí. 

Ropné látky unikají do životního prostředí především při haváriích, které úzce souvisí 

s výrobou, skladováním, převozem, manipulací a také použitím těchto látek. Do kategorie 

ropných látek patří nejen samotná ropa, ale také její produkty (benziny, motorová nafta, 

petrolej, apod.). Odstraňování následků ropných havárií bývá proces velmi složitý a náročný. 

V těchto případech musí být kladen důraz na rychlost reakce na vzniklou situaci, aby bylo 

dosaženo účinné eliminace škod na životním prostředí. Pro včasný zásah je důležitou 

podmínkou technická a odborná připravenost zasahujících složek. Nejextrémnějším případem 

bývá kontaminace povrchových vod, kdy dochází k rychlému šíření uniklé látky po vodním 

toku, finanční náklady na likvidaci havárie rostou a váhavý postup zasahujících složek 

umožňuje kontaminaci širšího okolí.  

Výsledkem této bakalářské práce bude plán opatření (tzv. havarijní plán) zaměřený na havárie 

a nehody spojené s možnými úniky závadných látek pro povrchové nebo podzemní vody 

v areálu podniku Letiště Ostrava, a.s. (provozovatel Letiště Leoše Janáčka Ostrava). Převážně 

se bude jednat o látky ropného charakteru. Dokument bude sloužit příslušným složkám letiště 

jako efektivní pomůcka při plánování v oblasti ochrany životního prostředí. 

Cíle práce: 

• přezkoumat stávající dokument („Plán opatření pro případ havarijního zhoršení 

jakosti vod v areálu LETIŠTĚ OSTRAVA – MOŠNOV“), 

• vypracovat návrh pro aktualizaci havarijního plánu podle zaváděných a nově přijatých 

předpisů, 

• stanovit možné a účinné postupy k řešení ekologických nehod a havárií v prostorách 

letiště, 
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• doporučit taková opatření, která zajistí bezpečnou manipulaci se závadnými látkami 

v zájmovém území. 
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3. Použité zkratky 

Automobilová cisterna AC 

Tank truck 

Automobilové pohonné hmoty APH 

Fuels 

Česká inspekce životního prostředí ČIŽP 

The Czech Environmental Inspectorate 

Čistírna odpadních vod ČOV 

Sewage works 

Hasičský záchranný sbor HZS 

Fire brigade 

Mezinárodní sdružení leteckých dopravců IATA  

  International Air Transport Association 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví  ICAO 

International Civil Aviation Organization 

Letecké pohonné hmoty LPH 

Aviation fuels 

Sektorové operační a informační středisko SOPIS 

Sector operation and information centre 

Vyhrazený bezpečnostní prostor SRA 

Security restricted area 
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4. Definice základních pojm ů 

Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně 

člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, 

horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie [37]. 

Ekologie1 je věda, zkoumající vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy 

navzájem. 

Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento 

charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod 

zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních [39]. 

Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu 

nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající 

drenážními systémy a vody ve studních [39]. 

Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit 

jakost povrchových nebo podzemních vod (dále jen „závadné látky“). Každý, kdo zachází se 

závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo 

podzemních vod a neohrozily jejich prostředí [39]. 

Za havárii ohrožující vody (dále jen „havárie“) se vždy považují případy závažného zhoršení 

nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, 

zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo 

dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných 

oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů [39]. 

Handling je provozní úsek Letiště Ostrava, a.s., který zajišťuje leteckým společnostem služby 

a koordinuje činnosti pro plynulý chod letecké dopravy. 

                                                 

1 Ekologický slovník A – P [17]  
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5. Zvolený subjekt  

V současnosti je stále se rozvíjející letiště Leoše Janáčka Ostrava vystavováno intenzivnímu 

působení antropogenních vlivů, jak v důsledku zvyšujícího se podílu dopravy, tak hlavně 

v souvislosti se samotným provozem na tomto letišti. Vzhledem k jeho výborným technickým 

parametrům se do budoucna předpokládá markantní rozvoj tohoto dopravního uzlu. 

Pro tuto práci byla vybrána společnost Letiště Ostrava, a. s., která je provozovatelem letiště 

a zároveň uživatelem některých závadných látek ve větším rozsahu. Vzájemné institucionální 

vztahy mezi Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, v tomto případě 

konkrétně Fakultou bezpečnostního inženýrství a Letištěm Leoše Janáčka Ostrava, mi 

umožnily volbu právě tohoto subjektu. Dalším důležitým aspektem při výběru byly mé osobní 

zkušenosti s provozem na letišti a také praktické znalosti tamního prostředí. 
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6. Identifika ční údaje letišt ě 

První zmínka o leteckém provozu na území dnešního letiště pochází z roku 1939, kdy si zde 

německá Luftwaffe vybudovala polní letiště pro útok na Polsko. Po válce se situace ustálila 

a oblast byla opět využívána k zemědělským účelům jako tomu bylo dříve. 

Novodobá historie se začala psát v roce 1956, kdy se začalo budovat dnešní letiště. Důvodem 

k zahájení výstavby byl nevyhovující stav letiště v Ostravě - Hrabůvce, které se nacházelo 

v městské zástavbě. Stavební práce byly dokončeny 17. října 1959. V tomto roce také přistál 

na nově vybudovaném letišti první letoun a byl zde převeden veškerý provoz z letiště 

Ostrava – Hrabůvka.  

Do roku 1989 bylo letiště využíváno převážně pro potřeby vojenského letectva. Civilní letový 

provoz zde zajišťovala společnost ČSA, a to především vnitrostátní lety, ojediněle pak lety 

mezinárodní. Významným zlomem se stal rok 1993, kdy došlo k ukončení činnosti vojenské 

části letiště a úlohu provozovatele začala plnit Česká správa letišť s.p. 

Dne 1. července 2004 bylo letiště Ostrava převedeno z majetku České správy letišť, s.p. do 

vlastnictví Moravskoslezského kraje (Krajský úřad, ulice 28. října 117, Ostrava 702 18). 

Provozovatelem letiště se stala společnost Letiště Ostrava, a.s..  

Dne 13. prosince 2006 bylo letiště slavnostně pokřtěno po skladateli Leoši Janáčkovi a byl 

zahájen zkušební provoz nové odletové haly. V současnosti je Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

významným centrem letecké dopravy Moravskoslezského kraje. Jedná se o druhé největší 

mezinárodní letiště v České republice s pravidelným i nepravidelným provozem. 

Obchodní jméno společnosti: Letiště Ostrava, a. s. 

Sídlo společnosti: Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, 742 51 

Datum vzniku: 3. 3. 2004 

Právní forma:  akciová společnost 

Identifikační číslo organizace: 26827719 

Daňové identifikační číslo: CZ26827719 

Identifikační část je doplněna organizačním schématem společnosti (Obrázek 1). 
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Obrázek 1: Organizační struktura jednotek společnosti Letiště Ostrava, a.s. [24] 
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6.1. Poloha a rozm ěry 

Letiště Leoše Janáčka Ostrava leží ve vzdálenosti přibližně 20 km jihozápadně od centra 

města Ostravy v Moravskoslezském kraji, mezi obcemi Petřvald, Mošnov, Sedlnice 

a Albrechtičky. Označení letiště dle ICAO/IATA je LKMT/OSR. 

Letecký provoz je zajištěn jednou vzletovou a přistávací dráhou. Délka dráhy činí 3500 metrů 

a šířka 63 metrů. Zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště, který je umístěn ve středu této 

dráhy, jsou 49°41´46´´ N, 018°06´39´´ E. Lokalitu, ve které se nachází samotné letiště 

můžeme označit za rovinatou s průměrnou nadmořskou výškou 257 metrů nad mořem. 

6.2. Informace o objektech v areálu 

Celková rozloha zpevněných letištních ploch je přibližně 743 500 m2. Na této ploše se 

vyskytuje velké množství objektů. Pozornost bude věnována především budovám a objektům, 

které se nacházejí v centrální části letiště (Obrázek 2). Zde jsou soustředěna sídla všech 

provozních složek provozovatele letiště, a také objekty a budovy, v nichž se nachází 

nebezpečné přípravky, které mohou v případě nehody způsobit kontaminaci životního 

prostředí. 
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Obrázek 2: Situace centrální části Letiště Leoše Janáčka Ostrava (zdroj: Letiště Ostrava, a. s., upraveno autorem) 
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Největšími budovami této lokality jsou odletová a přistávací hala. Odletová hala je 

dvoupodlažní stavba sloužící k odbavování cestujících a jejich zavazadel. Je rozdělena na 

veřejnou a neveřejnou část. Před halou je vystavěno parkoviště pro 120 automobilů. Příletová 

hala je také dvoupodlažní a sousedí s halou odletovou. Obě budovy jsou propojeny chodbou. 

Na západním konci centrální odbavovací plochy jsou situovány dva hangáry (označení H1, 

H2) ocelové konstrukce, které slouží pro parkování a údržbu letadel. Jeden z hangárů také 

slouží pro uskladnění zimní techniky a některých látek a přípravků, které se používají pro 

údržbu letiště v zimních měsících. Oba hangáry se nacházejí v tzv. SRA (security restricted 

area) prostoru. 

Administrativní budova Letiště Ostrava, a.s. je umístěna v blízkosti příletové haly. Jedná se 

o dvoupodlažní železobetonovou stavbu, která je rozdělena do několika částí, ve kterých se 

nachází kanceláře jednotlivých oddělení. Tento objekt je označován jako budova „L2“. 

Za administrativní budovou je umístěna železobetonová stavba - vrátnice o rozměrech 

5 x 8 m, která se skládá ze dvou místností. První místnost je vybavena soustavou monitorů 

a obrazovek, které jsou napojeny na kamerový systém letiště. Toto pracoviště obsluhuje 

bezpečnostní pracovník. Druhá místnost slouží jako stanoviště pověřených pracovníků, kteří 

zajišťují kontrolu osob vstupujících do neveřejných prostorů letiště. 

Sídlo organizační složky letiště Handling a ostatních externích firem zajišťujících letecký 

provoz je umístěno v SRA prostoru. Tato stavba je dvoupodlažní, čtvercového půdorysu 

o rozměrech 16 x 16 m. 

Řízení letového provozu, meteorologická stanice a Hasičský záchranný sbor podniku jsou 

umístěny v budově v těsné blízkosti pojezdové dráhy, která je třípodlažní a sousedí 

s garážemi, ve které je uskladněna technika jednotky požární ochrany podniku. 

Objekty sloužící ke skladování techniky a materiálu jsou: skladovací hala (tzv. „Hard“), 

objekty plechového dvojbloku a skladovací hangár. Všechny tyto stavby jsou provedeny 

z ocelového skeletu, který je doplněn obvodovým a střešním plechovým pláštěm. Podlaha 

těchto objektů je celistvá betonová. Další stavbou této části letiště jsou montované haly, které 

slouží jako pracoviště zaměstnanců z úseku údržby (elektrikáři, zámečníci, automechanici). 

Provedení těchto hal je obdobné jako u objektů sloužících ke skladování techniky („Hard“, 

plechový dvojblok, skladovací hangár). 

V neveřejném prostoru letiště jsou dále umístěny zařízení, ve kterých se vyskytují závadné 

látky. Jedná se o tyto objekty: 
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• čerpací stanice automobilových pohonných hmot, 

• zařízení pro manipulaci a skladování leteckého petroleje JET A – 1, 

•  skladovací nádrž leteckého benzínu AVGAS 100 LL. 

Podrobnosti o čerpací stanici automobilových pohonných hmot jsou rozpracovány v kapitole 

7.2 (Charakteristika zařízení nebezpečných pro životní prostředí).  

Zařízení pro manipulaci a skladování leteckého petroleje JET A – 1 (Obrázek 3) a skladovací 

nádrž leteckého benzinu AVGAS 100 LL jsou umístěny v blízkosti centrální odbavovací 

plochy. Severozápadně od tohoto místa, ve vzdálenosti přibližně 30 m, se nachází budova 

HZS Letiště Ostrava, a.s.. Přístřešek nad nadzemními zásobníky (objem 200 m3) leteckého 

petroleje JET A – 1 je doplněn krytým garážovým stáním pro tři automobilové cisterny (dále 

jen „AC“). Podzemní skladovací nádrž leteckého benzínu AVGAS 100 LL o objemu 25 m3 je 

jednoplášťová a je vyvložkována tzv. ekologickým vakem. Tato zařízení provozuje firma 

Shell Czech republic s.r.o. v souladu se svými interními předpisy, a proto nebudou dále 

podrobněji popisovány v aktualizovaném havarijním plánu Letiště Ostrava, a.s. 

Aktualizovaný havarijní plán se také nebude vztahovat na procesy externí firmy 

uskutečňované v areálu letiště.  

 

Obrázek 3: Uskladnění leteckého paliva na Letišti Leoše Janáčka Ostrava (foto: autor) 

6.3. Životní prost ředí 

Letiště a přilehlé prostory neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, 

přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní památky ani přechodně chráněné 

plochy. Lokalita taktéž nespadá do ochranného pásma vodního zdroje ani do ochranného 

pásma lesního porostu [21].  
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Zájmová oblast patří hydrograficky do povodí Odry a je ohraničena na severu a západě 

korytem řeky Odry, na jihu a východě korytem řeky Lubiny. Oblast je charakterizována jako 

málo vodná, s nízkou retenční schopností, sezónním doplňováním zásob podzemní vody 

a maximem stavů v březnu až dubnu, s minimem v září až listopadu. 

Povrchové vody jsou odváděny Albrechtičským potokem (přítok Odry) a několika 

melioračními kanály, které ústí do Odry nebo Lubiny. Hladina podzemní vody v převážné 

většině lokality je v poměrně značné hloubce pod povrchem (4 - 8 m) a je hydraulicky 

chráněna vrstvou omezeně propustného jílu s nízkou plasticitou. Reliéf zájmové oblasti je 

rovinatý s uměle vytvořeným vyspádováním při výstavbě, a to z důvodu odvádění 

povrchových vod ze zpevněných ploch letiště. Dešťové vody jsou čištěny v systému čištění 

odpadních vod a konečným recipientem vyčištěných dešťových vod je tok Odra. 

Převážnou část podloží zájmové oblasti a okolí tvoří jílovce, které mají v důsledku své 

zrnitostní skladby velmi omezenou propustnost. S ohledem na vlastnosti těchto jílovců 

můžeme označit podloží v zájmovém území z hlediska potenciálního průniku ropných látek 

jako relativně nepropustné. 

Z klimatického hlediska je pro sledované území charakteristická mírná zima. Dále se tato 

oblast označuje jako mírně teplá a vlhká. Dlouhodobá průměrná teplota v měsíci lednu 

dosahuje -2 až -3 °C, v měsíci červenci +17 až +18 °C. Průměrný srážkový úhrn dosahuje 

okolo 400 mm ve vegetačním období a 200 až 250 mm v zimním období [21].
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7. Ekologická rizika 

V souvislosti s prováděnými úkony na letišti je pravděpodobné, že může dojít k události 

s dopady na životní prostředí. Tyto události mohou být různých rozsahů, ať už to jsou mírné 

úkapy ropných látek z letadel nebo velké havárie, kdy hrozí zamoření rozsáhlého okolí 

škodlivou látkou. 

7.1. Závadné látky (p řípravky) v podniku 

Vzhledem k rozsáhlosti areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava a velkému počtu zde působících 

externích firem se tato práce (respektive havarijní plán) týká jen závadných látek a přípravků, 

se kterými disponuje samotný podnik Letiště Ostrava, a.s. ve svém provozním území a ve 

svých zařízeních nebo objektech. Provozním územím se rozumí celý areál letiště. 

Letiště Ostrava, a.s. nakládá s těmito závadnými látkami: 

• letecký petrolej JET A 1, letecký benzin AVGAS 100 LL (pouze v nádržích letadel),  

• motorová nafta (arktická nafta – zimní období), 

• motorový olej HEKRA TURBO M7 ADS III+, 

• hydraulický olej HEKRA HM 46, 

• převodový olej PP 90 SAE 90, API GL-4, 

• polosyntetický olej VANELLUS C6 GLOBAL PLUS, 

• transformátorový olej MOGUL TRAFO CZ, 

• přípravek na odmrazování letadel SAFEWING MP II 1951 AIRCRAFT, 

• přípravek na odmrazování ploch TRANSHEAT – BL, 

• močovina. 

Letecký petrolej JET A- 12 je nejrozšířenější letecké palivo, používané pro letecké turbínové 

motory. Petrolej se získává z ropy frakční destilací při 150 °C a 275 °C. Jedná se o komplexní 

směs uhlovodíků skládající se z parafinu, cykloparafinu, aromátu a olefinických uhlovodíku 

převážně s počtem uhlíkových atomů v řadě C9 až C16. Na základě EC klasifikace je tento 

                                                 

2 Bezpečnostní list JET A – 1 [32] 
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výrobek zdraví škodlivý, dráždivý a nebezpečný pro životní prostředí. Identifikační údaje 

a vlastnosti, které jsou významné pro ochranu povrchových a podzemních vod a k nakládání 

této látky jako potenciálním kontaminantem okolního prostředí jsou uvedeny v příloze 

č. 3 (Významné identifikační údaje leteckého petroleje JET A-1 vzhledem k ochraně 

životního prostředí). 

Letecký benzín AVGAS 100 LL3 (nízkoolovnatý) je směsí uhlovodíků vroucích v rozmezí 

30 °C až 170 °C získanou destilací a dalšími technologickými postupy z ropy. Pro zlepšení 

užitných vlastností může obsahovat různá aditiva (přísady), jako jsou kyslíkaté složky, 

antidetonační, detergentní, antioxidační a jiné. Letecký benzín se používá jako pohonná 

hmota pro letecké pístové motory. Na základě EC klasifikace je tento výrobek extrémně 

hořlavý, toxický pro reprodukci (kategorie 3), dráždivý, zdraví škodlivý a nebezpečný pro 

životní prostředí. Identifikační údaje a vlastnosti, které jsou významné pro ochranu 

povrchových a podzemních vod a k nakládání této látky jako potenciálním kontaminantem 

okolního prostředí jsou uvedeny v příloze č. 4 (Významné identifikační údaje leteckého 

benzinu AVGAS 100 LL vzhledem k ochraně životního prostředí). 

Motorová nafta4 je jedním z nejdůležitějších produktů ropných rafinérií. Z hlediska výroby ji 

můžeme zařadit mezi střední ropné destiláty. Motorová nafta je složitou směsí uhlovodíků 

vroucí v rozmezí cca 180 °C až 370 °C. Může obsahovat methylestery mastných kyselin 

(nejčastěji řepkového oleje) v množství do 5 % vlastního objemu. Pro zlepšení užitných 

vlastností může obsahovat vhodná aditiva - přísady na úpravu nízkoteplotních vlastností 

(depresanty), vodivostní přísady, mazivostní přísady, inhibitory koroze, detergenty aj. 

Používá se především jako motorové palivo pro vznětové spalovací motory. Podle zákona5 je 

tento výrobek klasifikován jako nebezpečná chemická látka. Motorová nafta je klasifikována 

jako karcinogenní látka 3. kategorie, zdraví škodlivá, podle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 

Sb., o vodách (vodní zákon) náleží tato látka do skupiny zvlášť nebezpečných látek. Působí 

škodlivě na vodu a půdu. Je třeba zabránit průniku motorové nafty do spodních 

a povrchových vod a kontaminaci půdy. Identifikační údaje a vlastnosti, které jsou významné 

pro ochranu povrchových a podzemních vod a k nakládání této látky jako potenciálním 

kontaminantem okolního prostředí jsou uvedeny v příloze č. 5 (Významné identifikační údaje 

motorové nafty vzhledem k ochraně životního prostředí). 

                                                 

3 Bezpečnostní list AVGAS 100 LL [32] 
4 Bezpečnostní list MOTOROVÁ NAFTA [43] 
5 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů [40] 
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Motorový olej HEKRA TURBO M7 ADS III+6 je směs vysoce rafinovaných ropných frakcí 

(základové oleje) a zušlechťujících přísad. Obsahuje tyto chemické látky: 

• základový olej – nespecifikovaný, 

• fenol, 

• fosforodithiová kyselina, alkylestery, zinečnaté soli, 

• benzensulfonová kyselina, sůl vápníku. 

Olej je určený pro přeplňované a nepřeplňované naftové motory osobních automobilů, 

dodávek i těžkých nákladních vozidel včetně motorů s katalyzátorem výfukových plynů. 

Identifikační údaje a vlastnosti, které jsou významné pro ochranu povrchových a podzemních 

vod a k nakládání této látky jako potenciálním kontaminantem okolního prostředí jsou 

uvedeny v příloze č. 6 (Významné identifikační údaje motorového oleje HEKRA TURBO M 

7 ADS III+ vzhledem k ochraně životního prostředí). 

Hydraulický olej HEKRA HM 467 je směs vysoce rafinovaných ropných olejů 

a zušlechťujících přísad. Identifikační údaje a vlastnosti, které jsou významné pro ochranu 

povrchových a podzemních vod a k nakládání této látky jako potenciálním kontaminantem 

okolního prostředí jsou uvedeny v příloze č. 7 (Významné identifikační údaje hydraulického 

oleje HEKRA HM 46 vzhledem k ochraně životního prostředí). 

Převodový olej PP 90 SAE 90, API GL – 48 patří mezi celoroční oleje a používá se jako 

mazivo pro mechanické a průmyslové převodovky a rozvodovky. Opět se jedná o směs 

vysoce rafinovaných ropných olejů a zušlechťujících přísad. Identifikační údaje a vlastnosti, 

které jsou významné pro ochranu povrchových a podzemních vod a k nakládání této látky 

jako potenciálním kontaminantem okolního prostředí jsou uvedeny v příloze č. 8 (Významné 

identifikační údaje převodového oleje PP 90 SAE 90, API GL – 4 vzhledem k ochraně 

životního prostředí). 

Polosyntetický olej VANELLUS C6 GLOBAL PLUS9 je vysoce výkonný olej pro 

prodloužené výměnné intervaly. Je všestranně použitelný (v dieselových i benzinových 

motorech) pro atmosférické i turbomotory osobních, rozvážkových i nákladních vozidel. 

                                                 

6 Bezpečnostní list motorový olej HEKRA TURBO M 7 ADS III+ [46] 
7 Bezpečnostní list hydraulický olej HEKRA HM 46 [47] 
8 Bezpečnostní list HEKRA PP 90 [48] 
9 Bezpečnostní list VANELLUS C6 GLOBAL PLUS [41]  
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Identifikační údaje a vlastnosti, které jsou významné pro ochranu povrchových a podzemních 

vod a k nakládání této látky jako potenciálním kontaminantem okolního prostředí jsou 

uvedeny v příloze č. 9 (Významné identifikační údaje polosyntetického oleje VANELLUS C6 

GLOBAL PLUS vzhledem k ochraně životního prostředí). 

Transformátorový olej MOGUL TRAFO CZ10 je inhibovaný transformátorový olej 

s vynikajícími elektroizolačními vlastnostmi. Je vyroben z jakostního hydrokrakovaného 

hluboce rafinovaného základového oleje, který se získává z parafinické ropy. Je určen jako 

izolační a chladicí kapalina transformátorů všech napěťových hladin, včetně strojů nejvyšších 

napětí a výkonů i strojů přetěžovaných. Identifikační údaje a vlastnosti, které jsou významné 

pro ochranu povrchových a podzemních vod a k nakládání této látky jako potenciálním 

kontaminantem okolního prostředí jsou uvedeny v příloze č. 10 (Významné identifikační 

údaje transformátorového oleje MOGUL TRAFO CZ vzhledem k ochraně životního 

prostředí) 

Přípravek SAFEWING MP II 1951 AIRCRAFT11 je kapalina, která obsahuje glykoly. Jedná 

se o přípravek, u kterého nejsou známa žádná zvláštní nebezpečí. Identifikační údaje 

a vlastnosti, které jsou významné pro ochranu povrchových a podzemních vod a k nakládání 

této látky jako potenciálním kontaminantem okolního prostředí jsou uvedeny v příloze 

č. 11 (Významné identifikační údaje přípravku SAFEWING MP II 1951 AIRCRAFT 

vzhledem k ochraně životního prostředí). 

Přípravek TRANSHEAT – BL12 je ekologická tekutina. Hlavní složky přípravku tvoří látky, 

které se používají při výživě rostlin. Identifikační údaje a vlastnosti, které jsou významné pro 

ochranu povrchových a podzemních vod a k nakládání této látky jako potenciálním 

kontaminantem okolního prostředí jsou uvedeny v příloze č. 12 (Významné identifikační 

údaje přípravku TRANSHEAT – BL vzhledem k ochraně životního prostředí).  

Močovina13 je diamid kyseliny uhličité a tato látka je klasifikována jako neškodná. Je to 

neutrální organická sloučenina s vysokým obsahem dusíku ve formě amidické. Močovina se 

vyskytuje na letišti ve formě bílých granulí lehce rozpustných ve vodě. Identifikační údaje 

a vlastnosti, které jsou významné pro ochranu povrchových a podzemních vod a k nakládání 

                                                 

10 Bezpečnostní list MOGUL TRAFO CZ [49] 
11 Bezpečnostní list SAFEWING MP II 1951 AIRCRAFT [42] 
12 Bezpečnostní list TRANSHEAT – BL [44] 
13 Bezpečnostní list MOČOVINA [45] 
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této látky jako potenciálním kontaminantem okolního prostředí jsou uvedeny v příloze 

č. 13 (Významné identifikační údaje močoviny vzhledem k ochraně životního prostředí). 

Pro rychlou orientaci je seznam závadných látek a přípravků vyskytujících se na Letišti Leoše 

Janáčka Ostrava seřazen v tabulce (Tabulka 1). 

Tabulka 1: Závadné chemické látky a přípravky vyskytující se na letišti 

Závadná látka (přípravek) Nebezpečný 
(ANO/NE)* 

Maximální 
množství [m3] 

Lokalizace 

LETECKÝ PETROLEJ 
JET A – 1 

LETECKÝ BENZIN 
AVGAS 100 LL 

ANO 
Různé – dle typu 
a počtu letadel 

Nádrže letadel 

32 
Podzemní nádrž (čerpací 
stanice motorové nafty) 

MOTOROVÁ NAFTA ANO 

4,6 
4 záložní zdroje 
elektrické energie 

HEKRA TURBO M7 ADS 
III+ 

NE 0,2 Sklad olejů (autodílna) 

HEKRA HM 46 NE 0,2 Sklad olejů (autodílna) 

PP 90 SAE 90, API GL-4 NE 0,06 Sklad olejů (autodílna) 

VANELLUS C6 GLOBAL 
PLUS 

NE 0,06 Sklad olejů (autodílna) 

MOGUL TRAFO CZ NE 1,22 
3 transformátorové 
stanice 

SAFEWING MP II 1951 
AIRCRAFT 

NE 6 
„Hard“ – skladovací 
budova 

TRANSHEAT – BL NE 22 

Hangár – centrální 
odbavovací plocha, 
skladovací garáže letiště 
v blízkosti budovy 
„Hard“ 

MOČOVINA NE 21 [t] 
Hangár – centrální 
odbavovací plocha 

* Ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. 
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7.2. Charakteristika za řízení nebezpe čných pro životní prost ředí 

Zařízením, které provozuje Letiště Ostrava, a.s. a které potenciálně představuje určitá rizika 

pro jakost podzemních a povrchových vod, je čerpací (plnící) stanice automobilových 

pohonných hmot (dále jen „APH“). Toto otevřené technologické zařízení je lokalizováno 

v blízkosti otevřeného garážového stání automobilových cisteren s leteckým palivem. Slouží 

k doplňování osobních, nákladních automobilů a dalších mechanismů motorovou naftou. 

Součástí objektu jsou dvě ocelové dvouplášťové podzemní nádrže, každá o objemu 32 m3, 

dva výdejní stojany a zastřešení nad celou touto manipulační plochou (Obrázek 4).  

 

Obrázek 4: Čerpací stanice APH – motorová nafta (foto: autor) 

Nádrže jsou uloženy nad hladinou podzemních vod, výdejní stojany jsou umístěny na 

betonovém chodníku, přístřešek tvoří ocelová konstrukce a celá manipulační plocha je 

spádována do bezodtokové jímky na úkapy o objemu 3 m3. 

Motorová nafta je uskladněna v jedné z podzemních nádrží o objemu 32 m3. Nádrž je 

vybavena plovákovou signalizací hladiny, která chrání nádrž proti přeplnění a signalizuje 

mezní stavy hladiny. Čištění nádrže je zajištěno odbornou firmou a provádí se jednou za dva 

roky. 

Druhá nádrž (také 32 m3) se v minulosti využívala k uskladnění, příjmu a výdeji motorového 

benzinu. V současnosti je odběr benzinu zajištěn na čerpací stanici mimo areál letiště, a proto 

je tato nádrž prázdná a bezpečně uzavřena. 

Znečištění životního prostředí v areálu letiště mohou také způsobit havárie spojené 

s manipulací různých typů olejů. Tyto látky se zde vyskytují v menším množství (narozdíl od 

motorové nafty), avšak i jejich přítomnost se nesmí podceňovat. Sklad olejů (motorového, 

hydraulického, převodového, polosyntetického) je umístěn v oddělené místnosti sousedící 
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s dílnou automechaniků nacházející se ve vzdálenosti přibližně 150 m od přístřešku AC 

východním směrem. Oleje jsou uskladněny v plechových sudech a umístěny na dvou 

záchytných vanách ocelové konstrukce (Obrázek 5). Celkové množství skladovaných olejů je 

cca 520 l, objem každé ze záchytných van je 200 l. 

 

Obrázek 5: Uskladnění olejů (foto: autor) 

Transformátorové stanice jsou dalšími objekty, v nichž se vyskytují závadné látky. Tato 

zařízení (transformátory) umožňují přenášet elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného 

pomocí vzájemné elektromagnetické indukce. Tyto transformátory se chladí olejem. Voda se 

k chlazení nepoužívá, protože je i při nepatrném znečištění vodivá a vířivými proudy se 

rozkládá na vodík a kyslík. Kontrola těchto zařízení je prováděna v pravidelných intervalech 

externí firmou. Transformátorový olej není na letišti skladován, vyskytuje se pouze na 

jednotlivých transformátorových stanicích. 

Dále se na letišti vyskytují speciální odmrazovací přípravky v kapalném stavu. Tyto kapaliny 

se skladují v plastových kontejnerech (každý o objemu 1 m3) na různých místech letiště.  

7.3. Popis nebezpe čných proces ů 

V následující části jsou popsány rizikové procesy vzhledem k životnímu prostředí, které jsou 

prováděny v prostorách letiště zaměstnanci společnosti Letiště Ostrava, a.s. 

Motorová nafta je přivážena do podniku automobilovými cisternami dodavatele a následně 

stáčena do podzemní nádrže. Stáčení nafty z cisterny se provádí hadicí, která se napojuje na 

koncová šroubení stáčecí šachty. Zároveň se z důvodu zajištění požární bezpečnosti připojí 

uzemňovací kabel na zemnicí svorku - odvod statické elektřiny. Toto stáčení je prováděno 

samospádem prostřednictvím vhodných hadic, ocelového potrubí a armatur (Obrázek 6). 

Příjem motorové nafty do vozidel a ostatních mechanismů si zajišťuje každý samoobsluhou 
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pomocí výdejního stojanu opatřeného výdejní pistolí. Tento odběr je umožněn pouze 

zaměstnancům s platnou identifikační kartou (tzv. ID karta) a aktivním čipem pro odběr 

motorové nafty. 

 

Obrázek 6: Schéma stáčení motorové nafty do podzemní nádrže (zdroj: autor) 

SAFEWING MP II 1951 AIRCRAFT se stáčí ze sudů do odmrazovacích vozů, pomocí 

kterých se následně provádí odmrazování letadel (tzv. de-icing). Podle požadavku posádky se 

tento koncentrát ředí vodou, následně dochází k nástřiku na namrzlou konstrukci letounu.  

TRANSHEAT – BL se stáčí ze sudů do odmrazovací techniky analogicky jako v předchozím 

případě. Stáčení obou přípravků je prováděno samospádem. TRANSHEAT – BL se přidává 

k roztoku močoviny za účelem zvýšení její účinnosti při odmrazování pohybových ploch 

v situacích, kdy jsou teploty vzduchu nižší než -15 °C. 

7.4. Události s dopadem na životní prost ředí v minulosti 

Uvádím výčet několika událostí [19], které si vyžádaly zásah HZS podniku Letiště Ostrava, 

a.s. ve spolupráci s dalšími subjekty. V minulosti se ve většině případů jednalo o úniky 

ropných látek. 

Dne 23. 6. 2005 byla operačnímu středisku HZS letiště ohlášena ropná havárie na centrální 

odbavovací ploše letiště. Z letadla unikal letecký petrolej přes odvzdušňovací otvor pravého 

křídla (Obrázek 7). Bylo provedeno jímání unikajícího paliva do sudu. Letecké pohonné 

hmoty (dále jen „LPH“), které unikly do jímacího kanálu na odbavovací ploše, byly zasypány 

sorbentem, dočištění pak bylo provedeno sorbentem Cansorb. Externí firma byla vyzvána, 

aby zahájila odčerpávání paliva z nádrže letadla. K úniku do kanalizace odpadních 
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povrchových vod nedošlo. Jednalo se celkem o únik cca 200 l leteckého petroleje JET A - 1, 

odčerpáno z letadla bylo cca 420 litrů. 

 

Obrázek 7: Únik leteckého petroleje (foto: HZS Letiště Ostrava, a.s.14) 

Dne 21. 6. 2006 došlo k úniku LPH při tankování letadla typu Boeing 737 – 400 (Obrázek 8). 

Jednalo se o únik paliva se scénářem podobným předchozímu - neuzavření odvzdušňovacího 

ventilu. K úniku ropných produktů do kanalizace nedošlo. K likvidaci byl použit sorpční 

materiál. Po absorbování bylo provedeno dočištění zasaženého prostoru. 

 

Obrázek 8: Boeing 737 – 400 (foto: autor) 

Dne 28. 7. 2006 byl zjištěn únik neznámé kapaliny ze zadní části trupu letadla Boeing 

737 - 500, které přistálo na letiště z důvodu technické poruchy. Vyteklá kapalina byla 

označena jako hydraulický olej. Letadlo bylo odstaveno, cestující byli převezeni náhradní 

autobusovou dopravou do cílové destinace. K likvidaci byl opět použit sorbent a také sorpční 

rohože.  

Následoval únik LPH na letištní odbavovací ploše dne 12. 9. 2006 z letadla L – 410 na ploše 

cca 10 m2. Příčinou havárie byla pravděpodobně chyba kapitána, který neuzavřel palivové 

kohouty. K úniku ropných látek do kanalizace nedošlo. 

                                                 

14 Dostupné z http://hasici.airport-ostrava.cz/zasahy.htm [cit. 2008-16-01] 
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O necelý týden později, a to dne 18. 9. 2006 byl zaznamenán únik LPH dodávaného 

z automobilové cisterny do letounu McDonnell Douglas Harrier GR9 v blízkosti jižní 

stojánky (Obrázek 9). U letounu nedošlo k automatickému uzavření ventilů - vybitý bateriový 

zdroj. Na plochu se tak dostalo cca 50 litrů leteckého paliva. K likvidaci tohoto úniku byl 

použit sorbent Cansorb a Vapex a na jímání unikajícího paliva byly použity sběrné nádoby. 

K odmaštění pneumatik letounu se využilo vysokotlaké vody se smáčedlem.  

 

Obrázek 9: Ropný únik – letoun McDonnell Douglas Harrier GR9 (foto: HZS Letišt ě Ostrava, a.s.15) 

Dne 27. 9. 2006 zjištěn únik LPH při doplňování letadla F3 – Tornádo. Opět nedošlo 

k automatickému uzavření odvzdušňovacích ventilů. Na letištní plochu vyteklo cca 30 litrů 

leteckého paliva, v případě zpoždění zásahu mohlo dojít k úniku až 8 000 litrů této látky. 

Únik ropných látek do kanalizace nebyl zjištěn.  

Dne 29. 3. 2007 zjištěn na centrální odbavovací ploše únik cca 30 litrů ropných látek při 

tankování vrtulníku Mi - 8 AČR. K likvidaci použit sorbent Cansorb, který byl následně jímán 

do připravených nádob. K úniku ropných produktů do kanalizace nedošlo. 

Poslední událost, kterou bych chtěl zmínit, byl únik ropných produktů dne 28. 3. 2008 

z bunkrů letištních pohonných hmot. Toto zařízení v minulosti sloužilo jako sklad LPH pro 

potřeby armády (v minulosti součást letiště). V současnosti mělo být uzavřeno, vyprázdněno 

a připraveno k demolici. Při provádění demoličních prací však pravděpodobně došlo k úniku 

zbytkových produktů ropného charakteru z některých částí tohoto zařízení. Produkty se 

následně dostaly do dešťové kanalizace, která je napojena na odlučovač ropných látek 

umístěný v areálu letiště v obci Albrechtičky. Tato havárie si vyžádala okamžitý zásah HZS 

Letiště Ostrava, a.s. ve spolupráci s dalšími subjekty. 

                                                 

15 Dostupné z http://hasici.airport-ostrava.cz/zasahy.htm [cit. 2008-16-01] 
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Obrázek 10: Únik ropných produktů do odlučovače ropných látek (foto:autor) 

Přehlednou rekapitulaci ropných nehod, které byly v minulosti zaznamenány na letišti, 

znázorňuje Tabulka 2. 
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Tabulka 2: Shrnutí ropných nehod a havárií v areálu letiště 

Datum 
Lokalita 

úniku Druh látky 
Množství 

uniklé 
látky [ l ] 

Materiál 
použitý 

k likvidaci 

Únik do 
kanalizace 

23. 6. 2005 
Centrální 

odbavovací 
plocha 

JET A – 1 200 Vapex, Cansorb NE 

21. 6. 2006 
Centrální 

odbavovací 
plocha 

JET A – 1 Neurčeno Cansorb NE 

28. 7. 2006 
Centrální 

odbavovací 
plocha 

Hydraulický olej Neurčeno Cansorb NE 

12. 9. 2006 
Centrální 

odbavovací 
plocha 

JET A – 1 Neurčeno Cansorb NE 

18. 9. 2006 
Pojezdová 

dráha 
JET A – 1 50 

Vapex, 
Cansorb, voda, 

smáčedlo 
NE 

27. 9. 2006 
Severní 
stojánka 

JET A – 1 30 Cansorb NE 

29. 3. 2007 
Centrální 

odbavovací 
plocha 

JET A – 1 30 Cansorb NE 

28.3.2008 

Bunkry 
letištních 

pohonných 
hmot 

Ropné produkty - 
blíže 

nespecifikováno 
Neurčeno 

Vapex, sorpční 
koberec, 

absorpční hady, 
kanalizační 

ucpávka 

ANO 

Z tabulky je patrné, že převažují události s dopady na životní prostředí, které byly 

doprovázeny úniky leteckého petroleje JET A – 1. Převážná většina těchto havarijních situací 

vznikla v důsledku činností externí firmy zacházející se závadnými látkami ve větším rozsahu 

v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava.  
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8. Existující bezpe čnostní opat ření 

Veškeré manipulace se závadnými látkami a obsluha zařízení sloužící ke skladování, dopravě 

a výdeji může být prováděna pouze podle platných a schválených předpisů. Obsluhu těchto 

zařízení mohou vykonávat pouze odborně způsobilí a vyškolení pracovníci, kteří jsou povinni 

se seznámit s havarijním plánem a příslušnými provozními řády. Musí být prováděna 

pravidelná kontrola technického stavu zařízení sloužícího k nakládání se závadnými látkami 

v souladu s příslušnými provozními předpisy [13]. Existující bezpečnostní opatření 

jednotlivých zařízení a technologií, ve kterých se vyskytují závadné látky jsou již popsány 

v kapitole 7.2 (Charakteristika zařízení nebezpečných pro životní prostředí). 

Výčet existujících provozních řádů – Letiště Ostrava, a.s.: 

• Provozní řád ČOV, 

• Provozně manipulační řád čistící stanice kontaminovaných vod (Asanace II) 

- výtokový objekt A, 

• Provozní řády ORL - na výtokových objektech B, C, D a F, 

• Provozní řád čerpací stanice APH. 

V okolí (malý a velký okruh) letiště je vybudován ochranný systém tzv. Milánské stěny 

(podzemní jílocementová těsnící stěna), jehož cílem je zabránit šíření znečištění podzemních 

vod ropnými látkami v případě jejich úniku do horninotvorného podloží. Milánská stěna se 

skládá ze 4 větví (A, B, C a D), celková délka je 2 107 m, hloubka založení je 11 až 

25 m [12]. 

Další technická bezpečnostní zařízení jsou vybudována na výpustích dešťových vod. Dešťová 

voda ze zpevněných ploch letiště a ze střech objektů je odváděna z větší části dešťovou 

kanalizací a je čištěna v systému čištění odpadních vod. Tento systém je tvořen lapači písku 

a štěrku a odlučovači ropných látek. Dešťová kanalizace je zaústěna do stok označených A, B, 

C, D (Obrázek 11) a definitivním recipientem vyčištěných vod odváděných v této kanalizaci 

je tok Odra. 
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Obrázek 11: Schéma kanalizace letiště (zdroj: Letišt ě Ostrava, a.s.) 
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Stoka A odvádí povrchové vody z betonových ploch a melioračních příkopů v západní části 

letiště. Je zaústěna do Albrechtičského potoka, který vtéká do Odry. Stoka B sbírá dešťové 

vody ze střední části letiště. Stoka je zaústěna do melioračního kanálu, který vtéká do Odry. 

Stoka C sbírá dešťové vody ze severovýchodní části letiště. Stoka je zaústěna do melioračního 

kanálu, který vtéká do Odry. Stoka D sbírá dešťové vody ze severovýchodní části letiště. Je 

zaústěna do Lubiny. Stoka F sbírá dešťové vody z území mimo areál letiště a ústí do Lubiny. 

Režimovými opatřeními souvisejícími s provozem ORL jsou pravidelné kontroly 

povrchových vod na všech stokách - kvalita odváděné povrchové vody na stoce A je 

monitorována každý měsíc, kvalita povrchové vody na stokách B, C, D a F je monitorována 

čtvrtletně [12]. 

Konstrukce odlučovačů ropných látek je provedena z vodostavebního betonu. Čištění 

odpadních vod v odlučovačích je prováděno gravitačním průtokem bez použití přečerpávání, 

aby nedocházelo k rozptýlení ropných produktů. Odlučovače se skládají z těchto částí: 

• sedimentační (kalová) jímka, která slouží k usazení kalu v kalovém prostoru, 

• odlučovací jímka – vlastní lapač ropných produktů se sběrnou šachtou - z ní je možno 

vyčerpat zachycené ropné látky, 

• jímka s vapexovým filtrem (průtočný, samospádový). 

Splaškové odpadní vody z objektů jsou svedeny do jednotné kanalizace vedoucí do čistírny 

odpadních vod (dále jen „ČOV“) provozované Letištěm Ostrava, a.s.. Kanalizačním 

přivaděčem natékají odpadní vody do dešťové zdrže a odtud na čerpací stanici. Z ní je 

odpadní voda čerpána do nádrže, která je rozdělena na dvě části - prostor usazovací 

a vyhnívací. V usazovacím prostoru se při pomalém průtoku odpadních vod látky usazují a na 

hladině zůstávají oleje a tuky. Usazené látky se shrnou po stěnách usazovacího žlabu ke 

středu, kde štěrbinou propadají do vyhnívacího prostoru. V kalovém prostoru se kal 

shromažďuje, vyhnívá a je vypouštěn potrubím. Vyhnilý kal vytéká přetlakem do kalové 

jímky a odtud je vyčerpán na kalová pole. Kalová pole slouží k vysoušení kalu odčerpaného 

z odpadních vod. Kal vysychá na drénovaných plochách s filtrační vrstvou na dně. Odtok 

vody z drénů je potrubím vyveden do přítokového kanálu na ČOV v prostoru za česlemi. 

Vyčištěná voda vytéká přes přepadovou jímku do odpadního příkopu a zaúsťuje do řeky 

Lubiny. Při provozu ČOV plní obsluha tyto povinnosti:  

• Před napouštěním odstraňuje zbytky starého kalu - výška kalu může být maximálně 

30 cm. 
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• Ucpanou drenáž proplachuje tlakovou vodou. 

• Dbá na to, aby filtrační vrstva u nátoku nebyla vymílána. 

• V zimě odhazuje sníh z kalových polí (před napouštěním). 

8.1. Povinnosti subjekt ů uvnit ř letišt ě při událostech s dopady 

na životní prost ředí 

Povinnosti subjektů (vnitřních i vnějších), další opatření a aktivity prováděné na letišti při 

zdolávání událostí s negativními účinky na životní prostředí budou závislé na charakteru, 

vlastnostech a rozsahu jednotlivých případů. O havárie ohrožující vody se nebude jednat 

v situacích, kdy bude vzhledem k rozsahu a místu úniku vyloučeno nebezpečí vniknutí 

závadných látek do povrchových nebo podzemních vod a půdy.  

Nastane-li situace, kterou nelze považovat za havárii (např. úkapy závadných látek malého 

rozsahu – sklady přípravků, manipulační plocha čerpací stanice APH) je vedoucí směny nebo 

vedoucí pracovník postiženého úseku povinen provést účinná opatření k eliminaci nehody. Za 

účelem eliminace následků této nehody vede zásah, při kterém koordinuje své podřízené. 

V případě potřeby může požádat operační středisko HZS podniku o poskytnutí pomoci 

(zabezpečení osob a prostředků). Po zdolání události má vedoucí pracovník za povinnost 

sepsat protokol o nehodě (viz. příloha č. 1) a zajistit podklady pro šetření.  

V případech reálného nebezpečí havárie vedoucí směny nebo vedoucí pracovník úseku, kde 

došlo k úniku, ohlašuje ihned tuto skutečnost operačnímu středisku HZS podniku. Při ohlášení 

je povinen uvést místo události, druh unikající látky a stručně popsat havarijní situaci. 

Vedoucí pracovník dále vede prvotní zásah a organizuje činnosti spojené se zamezením 

dalšího úniku závadné látky. Všechny tyto činnosti vykonává do příjezdu HZS podniku. 

Operační středisko HZS podniku vyšle jednotku požární ochrany podniku na místo úniku, 

zůstává ve spojení s velitelem zásahu a zprostředkovává jeho požadavky. Velitel zásahu po 

příjezdu na místo vyhodnocuje situaci, přebírá řízení zásahu a koordinuje činnost jednotky při 

likvidaci úniku. Jednotka HZS podniku plní na místě úniku tyto základní úkoly: 

• vymezí nebezpečný prostor, 

• zajistí požární bezpečnost, 

• v případě potřeby zajistí záchranu osob, 
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• zamezí dalšímu úniku závadné látky ze zařízení (utěsnění, zalepení trhlin, zajištění 

ventilů apod.), 

• ohraničí šířící se závadnou látku na zemi (utěsnění kanalizačních vpustí) nebo na 

vodní hladině, 

• provedou jímání unikající látky do sudů, nádob,  

• zabezpečí přečerpání látky z poškozeného zařízení, 

• zajišťují aplikaci sorpčních prostředků do vybraných částí kanalizace, 

• zabezpečí okamžitý odběr vzorků – odběr 5 l kapalného vzorku do kanystru, odběr 

1 kg vzorku zeminy.  

Dále operační středisko HZS podniku vyrozumí příslušné zaměstnance letiště, kterými jsou 

energetik letiště, vedoucí ČOV, velitel útvaru HZS podniku a vedoucí pracovník letiště. 

Energetik letiště povolává na místo události letištní ekoložku (externí zaměstnankyně), která 

na základě zhodnocení situace rozhodne o povolání zástupce Vodoprávního úřadu Kopřivnice 

a pracovníka Odboru životního prostředí obce, na jejímž správním území k havárii došlo 

(Kopřivnice, Bílovec). Operační středisko HZS podniku plní ohlašovací povinnost 

prostřednictvím SOPIS Jih (Frýdek Místek), které podle potřeby a na základě požadavků 

operačního střediska HZS podniku povolává na místo úniku další složky potřebné pro 

záchranu osob, omezení následků havárie a vyšetření příčin havárie. Povinnost sepsat 

protokol o havárii náleží ekologovi letiště (viz. příloha č. 1). 

8.2. Povinnosti vn ějších subjekt ů při událostech s dopady na 

životní prost ředí 

V případě, že likvidaci havárie provádí HZS podniku, řídí likvidaci velitel zásahu až do 

příchodu havarijního technika Povodí Odry, s.p. nebo zástupce Vodoprávního úřadu 

Kopřivnice. Pracovník vodoprávního úřadu společně s havarijním technikem Povodí Odry, 

s.p. po příchodu na místo havárie přebírají řízení zásahu, provádí kontrolu represivních 

opatření, která již byla provedena, navrhují postup likvidace z hlediska ochrany životního 

prostředí a společně s ekoložkou letiště rozhodují o plnění ohlašovací povinnosti dotčeným 

orgánům (ČIŽP Ostrava, KÚ MSK). Na likvidaci havárie a následném šetření příčin se podílí 

pracovník Odboru životního prostředí příslušné obce. 
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Smlouvou uzavřenou mezi Letištěm Ostrava, a.s. a společností Dekonta, a.s. je zajištěna 

nepřetržitá havarijní služba a také je zabezpečeno odstraňování půdních škod vzniklých při 

havárii. Havarijní vozidlo společnosti Dekonta, a.s. vyjíždí do 30 minut od přijetí signálu 

o vzniku havarijní situace. Bezprostředně po příjezdu na místo havárie zahajuje havarijní 

skupina základní průzkum lokality s cílem zjištění a předběžného zdokumentování výchozího 

stavu znečištění horninového prostředí a podílí se na rozhodování o povolání dalších 

havarijních složek. Společnost zajišťuje celkovou sanaci místa havárie od havarijního zásahu 

až po konečné zneškodnění nebezpečných odpadů. Dekonta, a.s. přebírá od HZS Letiště 

Ostrava, a.s. odebrané vzorky vody a zeminy a zajišťuje jejich laboratorní rozbor.  
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9. Možné události s dopadem na životní prost ředí 

v sou časnosti 

Mohli bychom říci, že všechny události zmíněné v kapitole 7.4 (Události s dopadem na 

životní prostředí v minulosti) mohou nastat i v současnosti. A vzhledem k stále se 

rozvíjejícímu provozu na letišti se výskyt těchto událostí stává pravděpodobnějším.  

Všechny činnosti uskutečňované na letišti vyžadují přísné dodržování předpisů a takových 

opatření, která jsou nutná k bezpečnému zacházení s technologiemi, ve kterých jsou přítomny 

nebezpečné látky pro životní prostředí. 

K úniku závadných látek v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava může dojít: 

• při manipulaci s motorovou naftou, 

o při stáčení paliva cisternami do skladovací nádrže motorové nafty – porušení 

stáčecí hadice, porušení pláště cisterny, technologická porucha, 

o výdej motorové nafty do vozidel - výdejní stojany (porucha pistole, prasklá 

hadice), 

o přeplnění nádrže vozidla - manipulační plocha, 

o porucha hadice při stáčení motorové nafty z cisternového vozu popř. přeplnění 

nádrže - manipulační plocha a okolí nádrží, 

o porušení pláště cisterny při stáčení motorové nafty - manipulační plocha, 

• při mimořádné události - havárie AC, porušení palivových nádrží letadla, havárie 

odmrazovacích vozidel,  

• při porušení skladovací nádrže APH v úložišti nebo porušení technologických 

rozvodů, 

• při porušení pláště sudů s oleji, 

• při stáčení odmrazovacích přípravků – do kontejnerů nebo odmrazovacích vozů 

(porucha technologie, prasklá hadice), 

• při odmrazování letadel (de-icing) - prasklá hadice, porucha pláště nádrže 

odmrazovacího vozidla, technologická porucha, 

• při technologické závadě na transformátorových stanicích, 
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• při nekázni pracovníků. 

Potenciálně se závadné látky mohou dostat do povrchových či podzemních vod těmito 

způsoby: 

• dešťovou kanalizací do povrchových vod, 

• odpadní kanalizací do odpadních vod, 

• prosáknutím do podzemních vod. 

Jedná se o výčet potenciálních nehod a havárií, které se vztahují pouze na zařízení, činnosti 

a aktivity společnosti Letiště Ostrava, a.s. Procesy ostatních (externích) firem působících 

a vykonávajících činnosti nebezpečné pro životní prostředí v areálu letiště budou 

zakomponovány do dílčích havarijních plánů. Za zpracování těchto plánů budou odpovědní 

jednotliví provozovatelé nebezpečných zařízení. 

9.1. Možné dopady 

Dopady ekologických havárií mohou být různých rozsahů. V minulosti docházelo především 

k ropným únikům malého rozsahu při plnění nebo odsávání paliva z letadel, při kterých nebyl 

zjištěn únik těchto látek do kanalizace. Analogickými havarijními situacemi mohou být úniky 

rozmrazovacích prostředků při plnění rozmrazovací techniky. Vzhledem k charakteru 

rozmrazovacích přípravků používaných na letišti však tyto úniky nejsou zdaleka tak 

nebezpečné jako úniky ropných látek. I v případě kontaminace vod těmito přípravky nedojde 

k závažným následkům dlouhodobě působícím na životní prostředí. 

Při nehodách s rozsáhlými následky – haváriích (např. havárie AC nebo letadla, porušení 

podzemní nádrže) však může dojít k úniku nebezpečných látek do kanalizace a do půdy. 

Vzhledem k účinnosti systému odlučovačů ropných látek, který chrání okolní toky před 

znečištěním a vzhledem k dalším skutečnostem (např. nepřetržitá služba HZS Letiště Ostrava, 

a.s.) by nemělo za předpokladu včasného a účinného zákroku k rozsáhlé kontaminaci 

okolních vodních toků dojít. Dopady ekologických havárií a nehod v areálu letiště by se také 

neměly projevit ztrátami na lidských životech. 
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9.2. Možné postupy likvidace událostí s dopadem na životní 

prost ředí 

Bezprostřední odstraňování příčin událostí s dopadem na složky životního prostředí 

způsobených přípravky ropného charakteru bude probíhat v těchto krocích (obecně) [13]: 

1. Zajistit požární bezpečnost - vyloučit možnost požáru nebo výbuchu ( např. vypnutí 

hlavního elektrického vypínače), případný požár nahlásit na ohlašovnu požárů 

a připravit nebo použít hasící přístroj. Okamžitě zabránit a zamezit dalšímu úniku 

a roztékání závadných látek. 

2. Zabránit úniku látek do půdy, kanalizace a povrchových vod. 

3. Hrozí-li nebezpečí požáru, připravit požární zásah. 

4. Provést ohlášení dle plánu vyrozumění pro případ ekologické havárie (Obrázek 12). 

 

Obrázek 12: Schéma vyrozumění při ekologických haváriích (zdroj: autor) 
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Pro postup likvidace potenciálních ropných nehod a havárií na letišti jsou vypracovány 

následující scénáře [13].  

Při ropných úkapech malého množství (rozsahu) ve skladech olejů a na manipulační ploše 

čerpací stanice, ostatních zpevněných plochách a ropných únicích středního rozsahu (úniky 

při stáčení motorové nafty z AC, úniky LPH z nádrží letadel) se musí postupovat takto: 

1. Okamžitě přerušit manipulaci s ropnými látkami popř. obaly. 

2. Ihned uzavřít nebo utěsnit porušená víka a trhlin a zabránit dalšímu vytékání ropných 

látek mimo podlahu skladu nebo mimo zajištěnou manipulační plochu vyspádovanou 

do havarijní jímky. 

3. Znečištění, které uniklo mimo prostor skladu musí být ohraničeno sorpčními hady, 

sorpční drtí, pískem nebo zeminou a musí být zabráněno úniku ropných látek do 

kanalizačních vpustí. 

4. Prostor znečištěný pohonnými hmotami posypat dostatečným množstvím sorpční drtě 

a v případě úniku na plochu mimo sklad nebo mimo zajištěnou manipulační plochu 

připravit umělohmotné fólie k překrytí zasaženého prostoru v případě dešťových 

srážek. 

5. Nasycený sorbent odstranit do polyethylenových pytlů. Postup opakovat až do 

úplného vyčištění znečištěného prostoru 

6. Pytel s nasyceným sorbentem uložit do havarijního barelu a do odvozu uskladnit ve 

skladu olejů. 

7. Informovat neodkladně o vzniklé situaci vedoucího provozu a událost zapsat do 

provozní knihy. 

8. Sepsat protokol o nehodách a haváriích (platí jen pro ropné úniky středního rozsahu). 

Postup při porušení nádrže vozidla na komunikačních plochách v areálu letiště je následující: 

1. Okamžitě zastavit vozidlo pokud možno co nejdále od kanalizačních vpustí. 

2. Zabránit roztečení pohonných hmot do okolí, vytvořením valů z písku, pilin, sorpční 

drtě a absorpčních rukávů. Musí být okamžitě položena hrázka z absorpčních rukávů 

tak, aby se ropné látky nemohly rozšířit na ploše nebo uniknout do kanalizace. 

Znečištěná místa ošetřená protihavarijními prostředky je vhodné v případě deštivého 

počasí zakrýt PVC fólií tak, aby nedošlo k nežádoucímu smísení dešťových vod se 
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znečištěním, před jeho odstraněním z komunikace. Je nutné okamžitě zahájit 

protihavarijní opatření na kanalizaci včetně odstraňování ropných látek z kanalizace. 

3. Utěsnění nádrže, popř. zachycování kapaliny do nádob. 

4. Nasycený sorbent odstranit do polyethylenových pytlů. 

5. Čištění komunikace opakovat až do úplného vyčištění znečištěného prostoru 

6. Neodkladně informovat vedoucího provozu, vodohospodáře následně ostatní subjekty 

dle plánu vyrozumění, později poruchu zapsat do provozního deníku. 

7. Sepsat protokol o havárii. 

V případě, že by hrozil únik ropných látek do areálové kanalizace je potřeba provést 

následující opatření: 

1. Ihned utěsnit PVC fólií ohroženou kanalizační vpusť, fólie se rozprostře na vpusť 

a zatíží dostatečným množstvím zeminy nebo jiného sypkého materiálu.  

2. Otevřít nejbližší revizní šachtici a sledovat kvalitu vody v kanalizaci, zda došlo 

k vniknutí ropných látek do kanalizace, zároveň zajistit sorpční prostředky pro 

zachycení ropných látek v odlučovači ropných látek, na kanalizační výustích, 

otevřených příkopech a vodním toku. Zároveň je nutno připravit prostředky pro 

utěsnění kanalizačního potrubí popř. kanalizačních vyústí (nafukovací kanalizační 

vaky, dřevěné zátky). Neprodleně musí být informován vedoucí provozu, správce 

Povodí Odry s.p. a další subjekty dle plánu vyrozumění. 

Při vniknutí ropných látek do kanalizace je nutno ihned zajistit havarijní obsluhu odlučovače 

ropných látek dle provozního řádu odlučovačů a zamezit tak úniku ropných látek za 

odlučovač a do vodního toku. Hrozí-li únik ropných látek za odlučovače je potřeba na 

otevřených částech kanalizačních stok zřídit norné stěny z plovoucích norných stěn (sorpčních 

hadů). Pokud i přes tato opatření hrozí, že ropné látky vniknou do vodního toku, je nutné 

ihned zajistit pracovníky a jejich vybavení pro poskytnutí veškeré součinnosti s přivolanou 

požární jednotkou popř. pracovníky správce toku. Zároveň musí být okamžitě zahájeny 

záchranné práce na toku. Všechny činnosti ve vztahu k ohrožení toku musí být v souladu 

s instrukcemi pracovníka Povodí Odry s. p. (havarijního technika). 

Postup při protihavarijním zásahu na toku se realizuje pomocí norných stěn. Proudící voda se 

přehradí nornou stěnou v úhlu 45° ve směru toku a upevní ke břehu na kolíky. Jako nornou 

stěnu lze použít i hydrofobní absorpční hady, které se položí na hladinu nejméně 3 za sebou 
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po proudu. V případě potřeby se navážou konce hadů na sebe tak, aby přesahovaly minimálně 

15 cm přes sebe. Na hladinu vody před norné stěny se umístí hydrofobní sorpční materiály 

(polštáře, rohože, sorpční drť). Instalovanou nornou stěnu je nutné trvale obsluhovat. 

Nasycené sorpční materiály musí být vyměňovány a ukládány do nepropustných obalů. 

Z norné stěny musí být odstraňovány plovoucí části (větvičky, listí atd.). 

V případě úniku ropných látek na nezpevněný povrch a kontaminaci zemin je nutno okamžitě 

zajistit co nejrychlejší odtěžení kontaminované zeminy (po zajištění požární bezpečnosti). Při 

stanovení rozsahu odtěžování kontaminovaných zemin musí být přítomen odborník- 

hydrogeolog, který stanoví úroveň kontaminace a stupeň ohrožení podzemních vod. Následně 

rozhodne o rozsahu zemních pracích a dalším postupu k zajištění likvidace havárie, např. 

o odběru vzorků zemin a podzemních vod nebo sanačních pracích. 

Zatím jsem se zaměřil jen na postupy likvidace ekologických havárií, které byly doprovázeny 

úniky ropných produktů. Ale jak již bylo zmíněno, na letišti se vyskytují i přípravky, které 

nejsou ropného charakteru, avšak jsou látkami závadnými (mohou ohrozit jakost vod). Jedná 

se o přípravky používané k zimní údržbě. Dojde-li k úniku těchto odmrazovacích prostředků, 

je nejdůležitějším opatřením zamezení dalšího vytékání této kapaliny (utěsnění trhlin, 

uzávěrů, uzavření ventilů apod.). Unikající přípravky se zředí dostatečným množstvím vody 

a tento koncentrát se spláchne do kanalizace. Současně musí být provedeno přečerpání zbytku 

kapaliny do neporušených sudů a zajištěno dočistění postiženého místa. 

Při likvidaci havárií na povrchových a podzemních vodách a při odstraňování jejich následků 

je nutné postupovat vždy tak, aby zvolený postup technických opatření neohrozil další složky 

životního prostředí. Havárie by měla být řešena vždy co nejblíže ke zdroji úniku závadných 

látek, tyto látky by měly být ze zasaženého prostředí odstraněny co nejdříve a pokud možno 

v koncentrované formě. Dočištění zpevněných ploch a kanalizačních systémů od zbytků 

závadných látek omytím vodou je možný jen za předpokladu, že odtékající voda, která se při 

uvedeném postupu stává vodou odpadní, je následně separována a čištěna nebo odváděna 

kanalizací, která je pro odtok odpadních vod určena. Používání odmašťovacích kapalin při 

likvidaci ropných havárií je pro životní prostředí velmi nebezpečné. Odmašťovací kapaliny 

obsahují většinou emulgátory a rozpouštědla, které umožňují rozptýlení ropných látek do 

vodního prostředí. Samotná olejová fáze, kterou lze jinak poměrně dobře separovat 

a odstranit, se po aplikaci odmašťovacích kapalin stává velmi dobře pohyblivou 

i v horninovém zvodnělém prostředí. Následkem aplikace odmašťovacích kapalin 
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neuváženým a neodborným způsobem může dojít k rozsáhlé kontaminaci povrchových 

a podzemních vod [10]. 

Při zneškodňování nehod a havárií s dopady na životní prostředí se musí dbát na ochranu 

zdraví. Proto uvádím pokyny pro zajištění první pomoci při zasažení osob látkami nebo 

výpary ropného charakteru [13]: 

• při nevolnosti přerušit styk s přípravkem, vyjít na čerstvý vzduch,  

• při prudké otravě zajistit přístup čerstvého vzduchu, provést umělé dýchání, zajistit 

lékařskou pomoc, 

• při zasažení očí propláchnout postižené místo studenou vodou po dobu 10 minut 

a zajistit odborné oční vyšetření 

• při požití nevyvolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc. 

V případě zasažení osob kapalnými odmrazovacími přípravky je nutné dodržovat osobní 

hygienu a zajistit vyčištění pracovního oděvu. 
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10. Zhodnocení stávajícího plánu 

Dokumentem, který slouží složkám letiště jako podklad pro předem promyšlený operativní 

zásah při zdolávání havárií ohrožující povrchové nebo podzemní vody a půdu, je „Plán 

opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod“. Dokument byl vypracován v roce 

2002 společností Knif s.r.o. Dne 30. 10. 2002 byl schválen vodoprávním orgánem referátu 

životního prostředí Okresního úřadu Nový Jičín. Havarijní plán společnost Knif s.r.o. 

vypracovala v souladu ze zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách a podle vyhlášky MLVH ČSR 

č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti podzemních a povrchových vod. 

Stávající havarijní plán obsahuje výčet zařízení, technologií, objektů a procesů, při kterých se 

nakládá výhradně s ropnými přípravky, a to především s LPH. U popisu všech zařízení 

a technologií chybí jejich technická výkresová dokumentace. Havarijní plán dále obsahuje 

technické parametry skladovacích nádrží LPH, které jsou doplněny výčtem a popisem 

technologických, stavebních a konstrukčních bezpečnostních opatření. Vzhledem k velkému 

množství skladovaného leteckého paliva se autoři stávajícího plánu zaměřili výhradně na 

detailní popis objektů a zařízení sloužících pro uskladnění a manipulaci těchto hořlavých 

kapalin. Menší pozornost je věnována čerpací stanici APH, schází výčet a popis objektů, kde 

se skladují oleje a odmrazovací přípravky. Dále chybí popis bezpečnostních opatření pro 

skladovací prostory těchto přípravků. 

Seznam závadných látek, který je součástí plánu, je velmi obecný, chybí údaje o maximálním 

(popř. průměrném) množství látek, se kterými se nakládá. U látek vyskytujících se 

v zájmovém území schází výpis významných identifikačních údajů vzhledem k ochraně 

životního prostředí. Přílohou stávajícího havarijního plánu jsou bezpečnostní listy pouze 

leteckého petroleje JET A – 1 a leteckého benzinu AVGAS 100 LL. Ostatní přípravky jsou 

doplněny pouze následujícími informacemi: 

• bod vzplanutí, 

• hustota par, 

• meze výbušnosti, 

• bod vznícení, 

• skupina výbušnosti, 

• teplotní třída. 
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Jedná se o údaje důležité pro zajištění požární bezpečnosti, pro eliminaci následků 

způsobených ekologickou havárií jsou však nedostačující.  

Výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek – havarijní plán obsahuje 

popis jednotlivých stok A, B, C, D, a F, které odvádějí srážkové vody a dále popis způsobu 

odvádění splaškových vod na ČOV. Stoka F odvádí srážkové vody z území mimo letiště, kde 

je výskyt závadných látek nepravděpodobný. U popisu odvádění splaškových vod chybí 

charakteristika provozu ČOV – zejména kalové hospodářství, které musí být zapracováno do 

havarijních plánů. 

Popis postupu po vzniku ekologické události je členěn jen na bezprostřední odstraňování její 

příčiny, zneškodňování a vedení dokumentace. Chybí stanovení způsobu a rozsahu hlášení 

havárií dotčeným subjektům a také možné způsoby odstraňování následků havárií, kterými se 

rozumí činnosti uvedené ve vyhlášce16. 

Personální zajištění činností podle havarijního plánu – havarijní plán obsahuje identifikační 

údaje (jména, bydliště a telefonní spojení) zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do havarijní 

komise. Není zde ovšem popsáno ani zakresleno schéma řízení při bezprostředním 

odstraňování příčin havárie. Postup předávání hlášení o vzniku havárie také není stanoven. 

Ostatní náležitosti havarijního plánu jako jsou zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii 

a její likvidaci, údaje o umístění kopií havarijního plánu a adresy a telefonická spojení na 

správní úřady a ostatní subjekty jsou v plánu zapracovány. Některé adresy a telefonická 

spojení na správní úřady a ostatní subjekty jsou však zastaralá (např. Okresní úřad 

Nový Jičín – RŽP). 

                                                 

16 § 11 vyhlášky MŽP 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 [36] 
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11. Úprava havarijního plánu 

V době zpracování stávajícího havarijního plánu firmou Knif s.r.o. bylo v areálu letiště 

využíváno několik objektů, při jejichž provozu bylo nakládáno se závadnými látkami. Jednalo 

se o sklady ropných přípravků (skladovací objekty LPH, čerpací stanice APH), které byly 

majetkem tehdejšího provozovatele – Česká správa letišť. Všechna tato zařízení jsou 

využívány dodnes, ale změnily se některé skutečnosti při jejich provozování. Tento důležitý 

fakt je podstatným důvodem k provedení aktualizace stávajícího havarijního plánu. 

Čerpací stanice APH sloužila v minulosti ke skladování a výdeji jak motorového benzinu tak 

motorové nafty. Dnes je čerpací stanice s podzemními nádržemi využívána pouze pro 

uskladnění a výdej motorové nafty – současným provozovatelem zařízení je společnost 

Letiště Ostrava, a.s.  

Obsluhu všech zařízení, objektů, technologií a prostředků, ve kterých se vyskytují LPH, 

vykonává odborná firma. Jedná se o společnost Shell Czech republic s.r.o., která pro letiště 

zajišťuje veškeré manipulace s leteckým palivem. Tato společnost je tedy uživatelem 

závadných látek ve větším rozsahu, a proto má povinnost vypracovat plán opatření pro 

případy havárie. 

11.1. Popis navrhovaných vylepšení 

Za nejzásadnější vylepšení v oblasti plánování ochrany podzemních a povrchových vod 

a půdy v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava bych považoval vypracování více havarijních 

plánů vztahujících se na provozní území letiště, přičemž: 

1. Letiště Ostrava, a.s. zpracuje havarijní plán, který se bude vztahovat jen na ta zařízení 

a objekty s přítomností závadných látek, která provozuje.  

2. Společnost Shell Czech republic s.r.o. zpracuje havarijní plán, který se bude vztahovat 

na všechna zařízení, která v zájmovém území provozuje. 

3. Ostatní firmy působící v areálu letiště, které jsou uživateli závadných látek ve větším 

rozsahu (se zvýšeným nebezpečím pro životní prostředí) zpracují havarijní plán. 

V jednotlivých havarijních plánech se každý uživatel závadných látek zaměří na své zařízení 

a technologie, ve kterých se závadné látky vyskytují. V případě havárie se aktivuje havarijní 

plán původce havárie, podle kterého se následně provedou nezbytná a účinná opatření 

k zneškodnění této havárie. Všechny zpracované plány se budou koordinovat podle 
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podzemních a nadzemních sítí (kanalizací) zájmového území, které jsou již zpracovány 

v tomto havarijním plánu. 

11.2. Srovnání aktualizovaného plánu s p ůvodním 

Při hodnocení stávajícího dokumentu v kapitole 10 (Zhodnocení stávajícího plánu) jsem již 

zmínil některé nedostatky, na které jsem se při zpracování aktualizovaného plánu zaměřil. 

Způsoby, jakými jsem tyto nedostatky odstranil nebo vyřešil jsou podrobněji popsány níže. 

Aktualizovaný havarijní plán obsahuje seznam závadných látek, se kterými nakládá pouze 

společnost Letiště Ostrava, a.s. Výčet závadných látek je kompletní – doplněny všechny 

druhy olejů a odmrazovací přípravky. U všech závadných látek je stanoveno maximální 

množství, které se v zájmovém území může vyskytovat. Popis přípravků je doplněn všemi 

významnými identifikačními údaji, které jsou důležité vzhledem k ochraně životního 

prostředí. Nebezpečný proces prováděný na čerpací stanici APH – stáčení motorové nafty je 

schématicky znázorněn. 

U popisu odvádění splaškových vod je doplněn popis provozu čistírny odpadních vod, která je 

zařazena mezi bezpečnostní opatření. U popisu této ČOV je také podrobně charakterizován 

systém kalového hospodářství. 

Do aktualizovaného plánu je zapracován způsob hlášení havárií subjektům účastnícím se 

zneškodňování havárie. Způsob ohlášení je znázorněn schématicky. Řízení při odstraňování 

příčin havárie je také doplněno. Dále je nově do havarijního plánu zpracován postup 

předávání hlášení o vzniku havárie. Adresy a telefonická spojení na správní úřady a subjekty 

účastnící se zneškodňování havárie jsou aktualizovány. 

Nejpodstatnější změnou aktualizovaného plánu je však vynechání procesů firmy Shell Czech 

republic s.r.o. Tato firma uskutečňuje na letišti velmi profesionální aktivity, při kterých 

využívá některé prostory, které jsou jí pronajímány provozovatelem letiště na základě 

smlouvy. Tato smlouva však nezbavuje společnost Shell Czech republic s.r.o. plnit povinnosti 

v oblasti ochrany jakosti podzemních a povrchových vod a půdy, které vyplývají ze zákona17.  

 

                                                 

17 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) [39] 
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12. Závěr 

Účinky ekologických havárií mohou mít negativní dopad na všechny složky životního 

prostředí. V této práci jsem se zaměřil na přezkoumání dokumentu, který zajišťuje ochranu 

podzemních, povrchových vod a půdy v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava při 

ekologických nehodách a haváriích. Možné způsoby ochrany ostatních složek (ovzduší, 

biotické složky) životního prostředí přesahovaly rámec této práce.  

Havarijní plán určený k přezkoumání byl vypracován v souladu ze zákonem č. 138/1973 Sb., 

o vodách a podle vyhlášky MLVH ČSR č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti podzemních 

a povrchových vod. Bylo již nezbytně nutné provést aktualizaci tohoto dokumentu podle 

předpisů platných v současnosti. To jsem také v patřičném rozsahu provedl, přičemž jsem 

vycházel ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Při 

samotném zpracování aktualizovaného havarijního plánu jsem postupoval v souladu 

s vyhláškou MŽP 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. 

V aktualizovaném havarijním plánu jsou navrženy možné postupy ekologických havárií ve 

dvou rovinách – obecné a konkrétní. Obecnou rovinou se rozumí zásady vedoucí k odstranění 

příčin havárie, které by se měly dodržovat při všech ekologických událostech (bez ohledu na 

rozsah události). V práci jsou rovněž vytipovány možné havárie a nehody, které mohou nastat 

při užívání jednotlivých ekologicky nebezpečných zařízení. Pro každou z těchto událostí jsou 

pak stanoveny postupy, které se provedou za účelem likvidace ekologické havárie a eliminace 

jejich následků – konkrétní rovina. 

Nejzásadnějším přínosem pro společnost Letiště Ostrava, a.s. v oblasti ochrany podzemních, 

povrchových vod a půdy bude podle mého názoru rozdělení provozního území. V souvislosti 

s tímto opatřením je ale nutné vymezit odpovědnosti jednotlivých nájemců – provozovatelů 

nebezpečných zařízení v areálu letiště. V nájemních smlouvách musí být jasně dohodnuty 

odpovědnosti za případný únik. Tím se zajistí, že vina za případnou havárii či únik nebude 

přičítána pronajímateli – tedy společnosti Letiště Ostrava, a.s. Všichni provozovatelé 

ekologicky nebezpečných zařízení působících v areálu letiště a vykonávající zde svou 

podnikatelskou činnost se zaměří na své procesy. Budou-li tyto procesy spojeny se zvýšeným 

nebezpečím pro životní prostředí, budou provozovatelé těchto zařízení povinni činit účinná 

opatření k zamezení vzniku ekologických havárií. V současnosti je ale praxe odlišná od 
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tohoto návrhu, podle kterého jsem již realizoval celou práci. Z tohoto důvodu bych doporučil 

zástupcům letiště provést revizi dokumentace a kontrolu jednotlivých subjektů (nájemců) 

působících na letišti. Kontrolu bych zaměřil na ověření stanovených opatření a jejich 

dodržování v oblasti ochrany životního prostředí. 
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[40] Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 
některých zákonů  

[41] BP Česká republika, v.o.s. Bezpečnostní list VANELLUS C6 GLOBAL PLUS 

[42] Clariant ČR s.r.o. Bezpečnostní list SAFEWING MP II 1951 AIRCRAFT 

[43] Česká rafinérská, a.s., Litvínov. Bezpečnostní list MOTOROVÁ NAFTA  

[44] ENVECO, spol. s.r.o. Bezpečnostní list TRANSHEAT – BL 

[45] EURO - Šarm, spol. s.r.o. Bezpečnostní list MOČOVINA 

[46] HEKRA Opava s.r.o. Bezpečnostní list HEKRA TURBO M 7 ADS III+ 

[47] HEKRA Opava s.r.o. Bezpečnostní list HEKRA HM 46 

[48] HEKRA Opava s.r.o. Bezpečnostní list HEKRA PP 90 

[49] PARAMO, a.s. Bezpečnostní list MOGUL TRAFO CZ 
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Příloha č. 1 

Protokol o nehodách a haváriích 

Havárie* ANO NE 

Bližší popis 
 

 Místo události 

Identifikace zařízení  

Čas vzniku události  

Čas zpozorování události  
Časové údaje 
události 

Čas ohlášení události HZS 
podniku (v případě, že byla 
událost ohlášena) 

 

Druh uniklé látky  
Údaje o látce 

Uniklé množství  

Odpovědnost – kdo událost 
způsobil 

 

 

Příčina vzniku 

 
 

 

Bližší informace 
o události 

Rozsah 
události 

 
 

 

Kdo  

Kdy  

Údaje 
o odběru vzorků 
vody nebo zeminy 
(pokud byl proveden) Kde  

Informace 
o provedeném zásahu 

 

 

Návrh doporučených 
opatření 

 

 

* O havárie ohrožující vody se nebude jednat v situacích, kdy bude vzhledem k rozsahu 
a místu úniku vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových nebo 
podzemních vod a půdy. 
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Příloha č. 2 

Důležitá telefonická spojení 

Vnitřní subjekty Letiště Ostrava, a.s. 

Velitel útvaru XXX 

Velitel směny XXX HZS Letiště Ostrava, a.s. 

Operační středisko XXX 

Vedoucí pracovník XXX 
Čistírna odpadních vod 

Provozní místnost XXX 

Vedoucí pracovník letiště XXX 

Energetik letiště XXX 

Ekoložka letiště XXX 

Vnější subjekty 

SOPIS Jih (Frýdek Místek) 950 720 010 

HZS – tísňové volání 150 

ZZS 155 

PČR 158 

Jednotka SDH – obec Mošnov 556 915 300 

Povodí Odry, s.p. 596 657 111 

Vodoprávní úřad – Odbor 

životního prostředí a zemědělství 

Kopřivnice 

556 879 781 

Obecní úřad Mošnov 556 754 030 
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Obecní úřad Albrechtičky 556 428 016 

Obecní úřad Petřvald 556 754 437 

Odbor životního prostředí Bílovec 556 414 213 

Oblastní inspektorát ČIŽP 

Ostrava 
731 405 301 

Krajský úřad MSK 595 622 222 

Dekonta, a.s. – středisko Ostrava 596 139 073 
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Příloha č. 3 

Významné identifika ční údaje leteckého petroleje JET A-1 vzhledem k och raně životního prost ředí 

Základní vlastnosti 

Skupenství Kapalina (bezbarvá, světle žlutá)  

Hustota 775 až 840 kg/m3 při 15°C (typická) 

Rozpustnost ve vodě Zanedbatelná 

Hodnota pH Údaje nejsou k dispozici 

Toxikologické vlastnosti 

Akutní toxicita - orálně Předpokládaný LD50 > 5000 mg/kg. Požití může vést ke zvracení a následnému vdechnutí do plic, to může 
způsobit pneumonitis, které může mít smrtelné následky. 

Akutní toxicita - dermálně Předpokládaný LD50 > 2000 mg/kg 

Akutní toxicita - inhalace LC50 předpokládá se > 5 mg/l. Páry mohou způsobit ospalost a závratě. 

Ekotoxicita Špatně rozpustná směs. Produkt je klasifikován jako toxický pro vodní organismy, LL/EL 1 - 10 mg/l. (LL/EL50 
vyjádřený jako jmenovité množství látky požadované pro přípravu vodného zkušebního extraktu). Film vytvořený 
na vodě může ovlivnit přestup kyslíku a zničit organismy. 

Ekologické údaje 

Mobilita Plave na vodě. Částečně se vypařuje z vody i ze zeminy, ale významný podíl zůstává po jednom dni. Jestliže se 
dostane do styku se zeminou, bude brzy pohlcen částečkami zeminy a přestává být mobilní. Větší objemy mohou 
prostoupit zeminou a kontaminovat spodní vody. 
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Stálost / rozložitelnost Oxiduje výrazně fotochemickou reakcí na vzduchu. Hlavní složky jsou v podstatě rozložitelné. Přetrvává za 
anaerobních podmínek. Těkavé složky oxidují výrazně fotochemickou reakcí na vzduchu. 

Bioakumulační potenciál Obsahuje složky mající potenciál hromadit se v živých organismech. Může způsobit poškození ryb a měkkýšů. 

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R - věty) 

R 10 Hořlavý 

R 38 Dráždí kůži 

R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může způsobit dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

R 65 Zdraví škodlivý- při požití může vyvolat poškození plic 

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S - věty) 

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 

S 23 Nevdechujte aerosoly 

S 24 Zamezte styku s kůží 

S 29 Nevylévejte do kanalizace 

S 43 V případě požáru použijte pěnu odolnou alkoholům, suchý prášek, 
CO2. Nikdy nepoužívat vodu! 

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny 
nebo bezpečnostní listy. 

S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení - okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc 
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Příloha č. 4 

Významné identifika ční údaje leteckého benzinu AVGAS 100 LL vzhledem k ochran ě životního prost ředí 

Základní vlastnosti 

Skupenství Kapalina (modrá)  

Hustota 700 až 720 kg/m3 při 15°C 

Rozpustnost ve vodě (při 20°C) Omezená mísitelnost 

Hodnota pH Neaplikovatelné 

Toxikologické vlastnosti 

Akutní toxicita- orálně  LD50, orálně potkan (mg/kg): LD50 > 2000 mg/kg 

Akutní toxicita- dermálně Nespecifikováno 

Akutní toxicita– inhalace Nespecifikováno 

Ekotoxicita LC/EC50 > 10-100 mg/l na vodní organismy. LC/EC50 je vyjádřeno jako nominální koncentrace produktu 
požadovaná pro přípravu vodného extraktu. Výrobek není snadno biologicky odbouratelný. 

Ekologické údaje 

Ekotoxikologické údaje tohoto výrobku nebyly speciálně stanoveny. Uváděné informace jsou založeny na znalostech jednotlivých složek a 
ekotoxikologickém chování podobných produktů. Kapalina ve většině běžných podmínek životního prostředí. Pluje na vodní hladině, při 
vniknutí do půdy se bude absorbovat na částice zeminy a ztratí svou mobilitu. Výrobek má potenciál pro bioakumulaci. Třída ohrožení vody 3 
(samo-zařazení): silně ohrožující vodu. Zabraňte rozšíření nebo vniknutí produktu do kanalizace, příkopu, podpovrchových vod nebo vodních 
toků. 
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Standardní věty označující specifickou rizikovost (R - věty) 

R 23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití 

R 39/23/24/25 Toxický- nebezpečí velmi vážných nevratných účinků 
při vdechování, styku s kůží a při požití 

R 10 Hořlavý 

R 11 Vysoce hořlavý 

R 12 Extrémně hořlavý 

R 20 Zdraví škodlivý při vdechování 

R 36 Dráždí oči 

R 36/37 Dráždí oči a dýchací orgány 

R 36/38 Dráždí oči a kůži 

R 38 Dráždí kůži 

R 45 Může vyvolat rakovinu 

R 48/20/21/22 Zdraví škodlivý- nebezpečí vážného poškození zdraví 
při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním 

R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 
nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

R 65 Zdraví škodlivý- při požití může vyvolat poškození plic 

R 67 Vdechování par muže způsobit ospalost a závratě 

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S - věty) 

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení - zákaz kouření 

S 23 Nevdechujte páry, mlhy, aerosoly 

S 24 Zamezte styku s kůží 

S 29 Nevylévejte do kanalizace 

S 45 V případe úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc  

S 53 Zamezte expozici- před použitím si obstarejte speciální instrukce 

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny 
nebo bezpečnostní listy. 

S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení- okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc a ukažte tento obal nebo označení 
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Příloha č. 5 

Významné identifika ční údaje motorové nafty vzhledem k ochran ě životního prost ředí 

Základní vlastnosti 

Skupenství Kapalina (bezbarvá až žlutá, případně se zelenavou opalescencí)  

Hustota 800 až 845 kg/m3 při 15 °C 

Rozpustnost ve vodě Nepatrná 

Hodnota pH Údaje nejsou k dispozici 

Toxikologické vlastnosti 

Akutní toxicita - orálně  LD50, orálně potkan > 7 500 mg/kg 

Akutní toxicita - dermálně LD50, dermálně potkan > 5 mg/kg 

Akutní toxicita - inhalace Páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. 

Ekotoxicita Nespecifikováno 

Ekologické údaje 

Mobilita Povrchové napětí cca 30 mS/m 

Perzistence a rozložitelnost Obtížně odbouratelný 
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Bioakumulační potenciál  
Intenzivní negativní ovlivnění odpadních vod. Biologická rozložitelnost podle CEC cca 60 %. Vzhledem k 
nepatrné rozpustnosti ve vodě se perzistence v organizmech nepředpokládá. Na povrchu vody vytváří 
souvislou vrstvu zabraňující přístupu kyslíku. 

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R - věty) 

R 36/38 Dráždí oči a kůži 

R 40 Podezření na karcinogenní účinky 

R 65 Zdraví škodlivý - při požití může vyvolat poškození plic 

R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S - věty) 

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice 

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí 

S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: vyhledejte ihned lékaře a ukažte mu tento obal nebo označení 
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Příloha č. 6 

Významné identifika ční údaje motorového oleje HEKRA TURBO M 7 ADS III+ vzhledem k ochran ě životního prost ředí 

Základní vlastnosti 

Skupenství Kapalina (tmavě hnědá) 

Hustota 882 kg/m3 při 20 °C 

Rozpustnost ve vodě Nerozpustný 

Hodnota pH Nespecifikováno 

Toxikologické vlastnosti 

Akutní toxicita - orálně Nespecifikováno 

Akutní toxicita - dermálně Nespecifikováno 

Akutní toxicita - inhalace Nespecifikováno 

Ekotoxicita Nespecifikováno 

Ekologické údaje 

Mobilita Vzhledem k zanedbatelné rozpustnosti přípravku ve vodě a nízké hustotě je vysoké nebezpečí rozšíření olejových 
skvrn na vodní hladině. Přípravek nesmí znečistit vodní zdroje, kanalizace a půdu. Vytvořený olejový film na 
vodní hladině způsobuje pokles kyslíku obsaženého ve vodě. 

Stálost / rozložitelnost Přípravek je obtížně rozložitelný. 
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Bioakumulační potenciál Koeficient BCF nebyl stanoven, testované podobné výrobky vykazují nízkou hodnotu koeficientu BCF (prakticky 
nerozpustný ve vodě). 

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R - věty) 

R 41 Nebezpečí vážného poškození očí 

R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 

R 53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S - věty) 

Nejsou 
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Příloha č. 7 

Významné identifika ční údaje hydraulického oleje HEKRA HM 46 vzhledem k  ochran ě životního prost ředí 

Základní vlastnosti 

Skupenství Kapalina při 20 °C (žlutá barva) 

Hustota 885 kg/m3 při 15 °C 

Rozpustnost ve vodě Mísitelný 

Hodnota pH Nespecifikováno 

Toxikologické vlastnosti 

Akutní toxicita - orálně LD50, orálně potkan > 2 000 mg/kg 

Akutní toxicita - dermálně LD50, dermálně králík > 2 000 mg/kg 

Akutní toxicita - inhalace Nespecifikováno 

Ekotoxicita Akutní toxicita pro vodní prostředí a toxicita pro půdní organismy nestanovena. 

Ekologické údaje 

Mobilita Neočekává se 

Stálost / rozložitelnost Není známo 

Bioakumulační potenciál Možno očekávat velmi nízký 
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Standardní věty označující specifickou rizikovost (R - věty) 

Nejsou 

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S - věty) 

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima 

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

S 27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení 

S 29 Nevylévejte do kanalizace 
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Příloha č. 8 

Významné identifika ční údaje p řevodového oleje PP 90 SAE 90, API GL – 4 vzhledem k  ochran ě životního prost ředí 

Základní vlastnosti 

Skupenství Kapalina (tmavě hnědá) 

Hustota 892 kg/m3 při 20 °C 

Rozpustnost ve vodě Nerozpustný (při 20 °C) 

Hodnota pH Nespecifikováno 

Toxikologické vlastnosti 

Akutní toxicita - orálně LD50, orálně potkan > 2 000 mg/kg 

Akutní toxicita - dermálně LD50, dermálně králík > 2 000 mg/kg 

Akutní toxicita - inhalace Nespecifikováno 

Ekotoxicita Nestanoveno 

Ekologické údaje 

Mobilita Vzhledem k zanedbatelné rozpustnosti přípravku ve vodě a nízké hustotě je vysoké nebezpečí rozšíření olejových 
skvrn na vodní hladině. 

Stálost / rozložitelnost Přípravek je obtížně rozložitelný. 

Bioakumulační potenciál Koeficient BCF nebyl stanoven, testované podobné výrobky vykazují nízkou hodnotu koeficientu BCF (prakticky 
nerozpustný ve vodě). 
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Standardní věty označující specifickou rizikovost (R - věty) 

R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S - věty) 

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima 

S 27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení 

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí 
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Příloha č. 9 

Významné identifika ční údaje polosyntetického oleje VANELLUS C6 GLOBAL PLUS vzhledem k ochran ě životního 

prost ředí 

Základní vlastnosti 

Skupenství Kapalina při 20 °C (jantarová barva) 

Hustota 872 kg/m3 při 15 °C 

Rozpustnost ve vodě Zanedbatelná 

Hodnota pH Nespecifikováno 

Toxikologické vlastnosti 

Akutní toxicita - orálně Prakticky netoxický – potkan (LD50 > 2000 mg/kg), založeno na testování podobných produktů nebo jejich složek. 

Akutní toxicita - dermálně Prakticky netoxický – králík (LD50 > 2000 mg/kg), založeno na testování podobných produktů nebo jejich složek. 

Akutní toxicita - inhalace Prakticky netoxický – potkan (LC50 > 5 mg/l), založeno na testování podobných produktů nebo jejich složek. 

Ekotoxicita Únik produktu při nehodě může způsobit jeho průnik do půdy a spodních vod. Není však pravděpodobné, že by při 
tom došlo k vážným ekologickým následkům. 

Ekologické údaje 

Mobilita Vzhledem k zanedbatelné rozpustnosti přípravku ve vodě a nízké hustotě je vysoké nebezpečí rozšíření olejových 
skvrn na vodní hladině. 
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Stálost / rozložitelnost Tento produkt je považován v podstatě za biologicky rozložitelný. 

Bioakumulační potenciál Nebyla prokázána (bioakumulace) 

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R - věty) – nejsou 

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S - věty) – nejsou 
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Příloha č. 10 

Významné identifika ční údaje transformátorového oleje MOGUL TRAFO CZ vz hledem k ochran ě životního prost ředí 

Základní vlastnosti 

Skupenství Kapalina při 20 °C (světlá, mírně nažloutlá) 

Hustota 855 kg/m3 při 15 °C 

Rozpustnost ve vodě Nerozpustný 

Hodnota pH Nespecifikováno 

Toxikologické vlastnosti 

Akutní toxicita - orálně Orální toxicita LD50 (potkan) > 2000 mg/kg 

Akutní toxicita - dermálně Dermální toxicita (potkan) LD50 > 2000 mg/kg 

Akutní toxicita - inhalace LC50 není známo 

Ekotoxicita Nestanoveno, neuvádí se 

Ekologické údaje 

Mobilita Neočekává se 

Stálost / rozložitelnost Cca 25 % za 21 dní - podle metody CEC 

Bioakumulační potenciál Studie chronické toxicity neprokázala dlouhodobé nebezpečí pro vodní prostředí. Škodlivé účinky na akvatický a 
neakvatický ekosystém se neočekávají. 
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Standardní věty označující specifickou rizikovost (R - věty) – nejsou 

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S - věty) – nejsou 
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Příloha č. 11 

Významné identifika ční údaje p řípravku SAFEWING MP II 1951 AIRCRAFT vzhledem k och raně životního prost ředí 

Základní vlastnosti 

Skupenství Kapalina (bezbarvá) 

Hustota 1,04 g/cm3 při 20 °C 

Rozpustnost ve vodě Libovolně mísitelné (při 20 °C) 

Hodnota pH 7 – 7,5 (při 20 °C, stanoveno v neředěném stavu) 

Toxikologické vlastnosti 

Akutní toxicita - orálně LD50, orálně potkan > 2 000 mg/kg 

Akutní toxicita - dermálně Nespecifikováno 

Akutní toxicita - inhalace Nespecifikováno 

Ekologické údaje 

Toxicita pro ryby LC50 = 5 500 mg/l (96 h, Karas zlatý)  

Stálost / rozložitelnost Dobře rozložitelné 

Chemická spotřeba kyslíku 827 mg/g 

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R - věty) – nejsou 

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S - věty) – nejsou 
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Příloha č. 12 

Významné identifika ční údaje p řípravku TRANSHEAT – BL vzhledem k ochran ě životního prost ředí 

Základní vlastnosti 

Skupenství Vodný roztok dusičnanu amonného s močovinou, alkalického benzoanu – bezbarvá až nažloutlá kapalina 

Hustota 1,265 – 1,278 g/cm3 

Rozpustnost ve vodě Rozpustný ve všech poměrech 

Hodnota pH 7,3  

Toxikologické vlastnosti 

Akutní toxicita - orálně LD50, orálně potkan > 2 000 mg/kg 

Akutní toxicita - dermálně LD50, dermálně potkan > 5 000 mg/kg 

Akutní toxicita - inhalace Nespecifikováno 

Ekotoxicita Nespecifikováno 

Ekologické údaje 

Při nesprávné manipulaci možnost znečištění povrchových a podzemních vod. Zákaz aplikace přípravku v pásmech hygienické ochrany 1. stupně 
(podzemní, povrchové zdroje vody a vodárenské nádrže). 

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R - věty) – nejsou 

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S - věty) - nejsou 
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Příloha č. 13 

Významné identifika ční údaje mo čoviny vzhledem k ochran ě životního prost ředí 

Základní vlastnosti 

Skupenství Pevné, granulované (bílá barva) 

Hustota 1 335 kg/m3 při 20 °C 

Rozpustnost ve vodě 1080 g/l ve 20 °C 

7330 g/l ve 100 °C 

Vysoce rozpustný v acetonu, rozpustný v ethanolu, lehce rozpustný v glycerinu. Nerozpustný v chloroformu, 
etheru. 

Hodnota pH 9,2 – 9,5 při 20 °C – 100 g/l 

Toxikologické vlastnosti 

Akutní toxicita - orálně Neuvedeno 

Akutní toxicita - dermálně Neuvedeno 

Akutní toxicita - inhalace Neuvedeno 

Ekotoxicita Neuvedeno 

Ekologické údaje 

LC50, ryby, 96 h: > 6810 mg/l (Leuciscus idus) 

LC50, dafnie, 24 h: > 10000 mg/l (Daphnia magna Straus) 

IC50, řasy (mg/dm-3): Neuvedeno 
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Mobilita Neuvedeno 

Stálost / rozložitelnost Neuvedeno 

Bioakumulační potenciál Neuvedeno 

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R - věty) – nejsou 

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S - věty) – nejsou 

 


