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Anotace 

HOLUB, P. Likvidace úniků nebezpečných látek do vodních toků. Ostrava: Diplomová práce, 

2009. 53 s. 

 

Klíčová slova: Ropa, ropné produkty, norné stěny, sorbent, havarijní profil, únik 

 

     V práci se zabývám problematikou úniků nebezpečných látek (dále „NL“) do vodních 

toků, jednotkami požární ochrany (dále jen „JPO“), jejich plošným rozmístěním a jejich 

vybavením, a havarijními profily pro likvidaci úniků NL do vodních toků na území hasebního 

obvodu HZS MSK – ÚO Nový Jičín. V první části se soustřeďuji na obecné rozdělení NL        

se zaměřením na ropu a ropné produkty a charakterizuji posuzované území. Ve druhé části 

práce se zabývám obecně rozdělením JPO a jejich typizací se zaměřením na JPO na ÚO Nový 

Jičín, které jsou vybavené pro zásahy s únikem NL do vodních toků. Ve třetí části práce          

se zabývám havarijními profily předurčenými pro likvidaci úniků NL do vodních toků. 

Výstupem práce je zhodnocení havarijních profilů, návrh opatření k jejich reálné použitelnosti 

a zhodnocení vybavení JPO. 

 

Abstract 

HOLUB, P. Handling of Releases of Hazardous Materials into Watercourses. Ostrava: 

Diploma thesis 2009. 53 s. 

 

Key words: Oil, Oil substances, floating barrage, sorbent, emergency water profile, leak 

 

     In my diploma thesis I consider to hazardous materials (next „hazmats“) leaks to water 

courses, fire rescue units (next „FRU“ only), their area dislocation and their equipment, and 

emergency water profiles for liquidation hazmats leaks to water courses, on area of fire 

district under HZS MSK – ÚO Nový Jičín. In the first part I consider to common distribution 

of hazmats, mainly  to oil and oil substances and I describe the territory. In the second part      

I consider to common distribution of the FRU and their standardization with consider to FRU 

in Novy Jicin district, which are supplied by equipment for liquidation of hazmats leaks             

to water courses. In the third part I consider to emergency water profiles, which are 

predetermined for liquidation of hazmats leaks. The goal of my work is valuation                     

of emergency water profiles, proposal of their real use and valuation of the FRU equipment. 
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1 Úvod 

 
     V současné době se drasticky zvyšuje doprava všeho druhu. Důvodem je potřeba přepravy 

lidí i zboží jak ve vnitrostátním, tak také v mezinárodním měřítku. V souvislosti se vstupem 

ČR do Schengenského prostoru došlo k „otevření“ hranic ČR a tedy ke zjednodušení                     

a zrychlení dopravy. Dopravní prostředky mohou převážet různé nebezpečné látky a také 

samy o sobě obsahují nebezpečné látky ve formě pohonných hmot a mazadel. 

     V důsledku havárie související s únikem nebezpečné látky do vodního toku či na vodní 

hladinu dochází ke značným škodám na životním prostředí. Jedním ze základních poslání 

hasičů je také zasáhnout v případě ohrožení či zasažení životního prostředí tak, aby zabránili 

jeho poškození či v případě úniku zamezili šíření a dalšímu poškození životního prostředí.  

     Jelikož k úniku nebezpečných látek může dojít také do vodního toku a tím k šíření 

nebezpečné látky na větší vzdálenosti právě prostřednictvím vodního toku, jsou ve spolupráci 

se státním podnikem Povodí Odry předpřipraveny tzv. „havarijní profily“ na provedení 

zásahu.  

     Cílem této diplomové práce je podat základní přehled o nebezpečných látkách, jejich 

rozdělení a možnosti likvidace jejich úniků do vodních toků. Dalším cílem je podat čtenáři 

základní informace o posuzovaném území se zaměřením na možnosti úniků nebezpečných 

látek do vodních toků a zmapovat a zhodnotit plošné pokrytí a vybavení jednotek požární 

ochrany (dále jen „JPO“), které jsou vybaveny prostředky pro likvidaci úniků nebezpečných 

látek do vodních toků. Také si kladu za cíl zhodnotit stav a parametry havarijních profilů                 

a navrhnout případně potřebná opatření k jejich správné funkci. Území, kterým se budu 

zabývat, je hasební obvod Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje – 

územního odboru Nový Jičín (dále jen „HZS MSK – ÚO Nový Jičín“), tedy území obcí 

s rozšířenou působností Nový Jičín, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm, Odry a Bílovec. 
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2 Literární rešerše 

 
ŠIMEČKA, R. Návrh a novelizace plánu likvidace ekologické havárie pro letiště Leoše 

Janáčka Ostrava, Ostrava, Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008 

 

     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. 

 

POKRIEVKA, P. Návrh řešení likvidace ropných havárií v okrese Martin, Ostrava, 

Diplomová práce, Vysoká škola báňská. Fakulta hornicko-geologická. Katedra techniky 

požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, 1992 

 

     Diplomová práce se zabývá řešením likvidace ropných havárií jednotkami požární ochrany 

v okrese Martin, v bývalé České a Slovenské federativní republice. Autor popisuje možné 

postupy a nasazení jednotek požární ochrany na likvidaci ropných havárií a doporučuje 

postupy k zacházení s těmito látkami po jejich zachycení směřující k jejich likvidaci. 

 

ČERNOVSKÝ, V. Norné stěny a jejich použití při úniku nebezpečných látek do vodních toků, 

Ostrava, Diplomová práce, Vysoká škola báňská. Fakulta Hornicko-geologická. Institut 

bezpečnostního inženýrství, 2001 

 

     Diplomová práce ukazuje princip hydraulického proudění vody v přírodních korytech při 

použití norných stěn. Rozebírá možné příčiny selhání funkce norných stěn při nesprávném 

použití. Pomocí ukázek řešení některých havarijních situací je podán ucelený obraz                        

o principech funkce norných stěn, možnostech použití, zkušenostech při instalaci, typech                  

a druzích norných stěn používaných nejen v České republice ale i v zahraničí. 
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3 Nebezpečné látky, jejich rozdělení 

 

     Podle druhu uniklé látky můžeme havárie rozdělit na: 

 

- ropné a ropných produktů 

- toxické 

- kyselin a louhů 

- radioaktivních látek 

- ostatních látek 

 

     Podle statistiky nejčastěji unikají při haváriích ropa a ropné látky, přičemž k haváriím 

dochází jak při výrobě a zpracování těchto produktů, tak i při jejich přepravě, skladování                  

a použití. [1] 

     Na podporu tohoto tvrzení uvádím v následující kapitole statistické údaje. 

 

3.1 Statistické údaje o zásazích jednotek PO u likvidace úniků NL 

 

     Mezi činnosti jednotek PO, které v rámci svých zásahů provádějí, patří také likvidace 

úniků nebezpečných látek. Statisticky sledované jsou údaje o počtu zásahů jednotek PO                 

u likvidace úniků nebezpečných látek, jejich součástí je počet zásahů u likvidace úniků 

ropných produktů. V tabulce č.1 uvádím výtah ze statistických dat uveřejněných MV-

generálním ředitelstvím HZS ČR ve statistických ročenkách 2003 – 2008 (celorepubliková               

a krajská úroveň) a výtah z programu SSU – statistické sledování událostí (úroveň územního 

odboru).. Červeně uvedené údaje jsou procentuální podíly pro srovnání uvedených dat.  

 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008   

Celkem událostí 106509 103436 96833 108797 115850 102625 
Úniky NL 5883 5550 5630 5809 6377 6242 
..z toho ropných produktů 4904 4572 4616 4644 5235 5218 
% UNL z Celkem událostí 5,52 5,37 5,81 5,34 5,50 6,08 

% ropných produktů z úniků NL 83,36 82,38 81,99 79,94 82,09 83,60 

H
Z

S
 Č

R
 

Celkem událostí 16202 17253 15880 18110 20606 18253 
Úniky NL 624 556 543 595 619 600 
..z toho ropných produktů 489 435 403 388 436 417 
% UNL z Celkem událostí 3,85 3,22 3,42 3,29 3,00 3,29 

% ropných produktů z úniků NL 78,37 78,24 74,22 65,21 70,44 69,50 

H
Z

S
 M

S
K
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  2003 2004 2005 2006 2007 2008   

Celkem událostí 1673 1509 1479 1606 1762 1652 
Úniky NL 81 70 91 69 70 74 
..z toho ropných produktů 50 55 56 46 56 61 
% UNL z Celkem událostí 4,84 4,64 6,15 4,30 3,97 4,48 

% ropných produktů z úniků NL 61,73 78,57 61,54 66,67 80,00 82,43 H
Z

S
 M

S
K

 -
 Ú

O
 

N
o

vý
 J

ičí
n

 

Tab.1 Statistická data o zásazích jednotek PO [2 - 7] 

 

     Z uvedených dat vyplývá, že podíl počtu zásahů u úniků ropných produktů na počtu 

zásahů u úniků nebezpečných látek celkem je jak na celorepublikové úrovni, tak i na krajské  

a územní úrovni dominantní a tvoří cca 60-80 % všech zásahů na likvidaci úniků 

nebezpečných látek. Jelikož statistické údaje ukázaly, že podíl úniků ropných produktů                

je dominantní, budu se dále ve své práci zabývat pouze ropnými látkami. 

 

3.2 Ropa a ropné produkty 

 

     K ropným látkám můžeme zařadit ropu samotnou a také produkty zpracování ropy 

(benzin, nafta, minerální oleje).  

     Ropa je směsí velkého množství sloučenin. Z uhlovodíků jsou to rozpustné plynné 

uhlovodíky od methanu až po butan, dále n-parafiny a isoparafiny, cykloalkany a aromatické 

uhlovodíky. Z kyslíkatých látek obsažených v surové ropě jsou nejvýznamnější naftenové 

kyseliny, typickými zástupci dusíkatých látek jsou alkylované pyridiny a chinoliny. Součástí 

ropy jsou rovněž sirné sloučeniny, které výrazně ovlivňují její zpracování a kvalitu ropných 

produktů (především sulfan, elementární síra, sulfidy a bisulfidy a thiofeny). Ropa rovněž 

obsahuje vysokomolekulární polycyklické látky a některé kovové sloučeniny                          

(např. sloučeniny vanadu, niklu). Ropné produkty se od surové ropy liší svými fyzikálními              

a chemickými vlastnostmi v závislosti na způsobu zpracování. Fyzikální a biologické účinky 

ropných produktů uniklých při havárii úzce souvisejí s typem rozlité látky. Podle 

charakteristických fyzikálních a fyzikálně chemických vlastností ropných látek lze většinou 

odhadnout chování ropné skvrny (tloušťku, rychlost šíření, tvorba emulzí apod.)  

     Základní fyzikální a chemické veličiny, které nás při úniku ropných látek do vodních toků 

a na vodní hladiny zajímají, patří zejména: 

1) Hustota – je to specifická hmotnost látky (jednotka kg/m3). Většina ropných látek má 

tuto hmotnost menší než 1000 kg/m3, tedy jsou lehčí než voda a na vodní hladině 

plavou. Výjimku tvoří surová ropa, která může mít hustotu větší než 1000 kg/m3. 
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Hustota také stoupá v závislosti na čase, dochází k odpařování těkavějších ropných 

frakcí. Může se tedy stát, že ačkoliv nejprve tato ropná látka na hladině plave, 

s rostoucím časem může začít klesat ke dnu. 

Obecně řečeno lze tedy říci, že lze na vodní hladině zachytávat jen látky, které mají 

hustotu menší než 1000 kg/m3 a tedy plavou na vodě. 

2) Povrchové napětí – čím je povrchové napětí nižší, tím větší plochu ropná látka 

kontaminuje. Mezi ropné produkty s nízkým povrchovým napětím můžeme zařadit 

lehké ropné produkty. Hodnota povrchového napětí je také závislá na teplotě okolí.  

S klesající teplotou klesá i povrchové napětí látky. 

3) Viskozita – hodnota odporu toku kapaliny – čím je nižší, tím snadněji látka teče. 

4) Rozpustnost – u ropných produktů se pohybuje v širokých mezích. Obecně je velmi 

nízká (cca 5 ppm), nicméně je závislá na délce řetězce uhlovodíku (čím je delší, tím 

méně rozpustná ropná látka ve vodě je). 

Každá látka je ve vodě rozpustná, záleží pouze na míře rozpustnosti. Některé látky 

jsou ve vodě jen málo rozpustné (např.většina ropných látek), některé se s vodou 

přímo mísí. Obecně můžeme tedy konstatovat, že lze zachytávat pouze ty látky, které 

jsou jen velmi málo ve vodě rozpustné (např. ropné látky) 

5) Teplota tečení – teplota, při které se ropné kapalné látky mění na polotuhé látky                 

a kašovité hmoty. Pokud je teplota tečení ropné látky nižší než jejich teplota při rozlití 

na povrchu vody, tak jsou látky tekuté a nemění se v kašovitou hmotu (např.benziny, 

lehké oleje). Naopak je tomu např. u dehtu, kdy jeho teplota tečení je vyšší než jeho 

teplota při rozlití na povrchu vody, změní se tedy v kašovitou až polotuhou látku. 

6) Teplota vzplanutí – teplota, při které vzplanou páry látky při vystavení otevřenému 

ohni nebo zápalnému zdroji. Toto je parametr důležitý při volbě ochranných 

prostředků během likvidačních prací. [8] 

 

3.2.1 Doprava ropných produktů 

 

     Doprava ropných produktů probíhá jednak produktovody (společnost Čepro, a.s. má 

vybudovánu síť produktovodů mezi svými sklady), a také po silnici a po železnici (různé 

druhy a velikosti cisteren). Nesmíme také opomenout zásobu provozních kapalin (pohonné 

hmoty, mazací tuky a oleje, hydraulické oleje atd.) v dopravních prostředcích (osobní                    
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a nákladní vozidla, železniční kolejová vozidla, letadla). Tyto prostředky mohou být taktéž 

zdrojem významného úniku ropných produktů. 

 

3.3 Projevy ropných látek na vodní hladině 

 

     Přítomnost ropných látek ve vodách doprovází zejména barevné projevy, zápach a špatná 

biodegradovatelnost (špatná odbouratelnost ropných látek ve vodě neboli špatná samočistící 

schopnost vody). S rostoucí tloušťkou ropné látky na vodní hladině dochází také                     

ke zpomalení přestupu kyslíku z atmosféry do vody. Tím je významně ohrožen život pod 

vodní hladinou, jsou ohroženi živočichové, ale také rostliny a mikroorganismy. 

     Vlastnosti vody, jako jsou chuť a zápach, mohou být ovlivněny již při koncentracích                 

od 0,01 mg/l. Při koncentraci od 0,1 mg/l (např. 1 kg benzinu v 10000 m3 vody) dochází                

ke znehodnocení vody. Zápach je dán chemickým složením ropné látky, v tomto ohledu 

zvlášť účinné jsou isoalkany a aromatické uhlovodíky [1] 

     Rychlost šíření ropné látky po vodní hladině je ovlivněna zpočátku hlavně množstvím, 

později (v řádu hodin) je rychlost ovlivněna povrchovým napětím konkrétní ropné látky. 

Klasická ropná látka na vodní hladině má tvar tenké čočky – vnitřní část skvrny je silnější 

v porovnání s jejím okrajem. Na šíření skvrny má také vliv složení ropného produktu, 

konzistence látky a s ní související vzniklá viskózní emulze voda-ropný produkt.                             

V neposlední řadě je rychlost šíření skvrny ovlivněna povětrnostními podmínkami a členitostí 

povrchu, který je rozdílný u stojatých vod, vodních toků (rychlost vodního proudu, 

turbulentnost), mořské vody (četnost mořských vln, vodní proudy) apod. [8] 

     Abychom mohli posoudit, jak účinně zasáhnout v případě havárie, musíme se nejprve 

seznámit s charakteristikami daného území, tj. území obcí s rozšířenou působností Bílovec, 

Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice a Odry, tj. s možnými zdroji rizik 

v souvislosti se silniční, železniční a leteckou dopravou. 
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4 Charakteristika posuzovaného území 

 

     Mnou posuzované území uvedených obcí s rozšířenou působností se nachází                           

na jihozápadním okraji Moravskoslezského kraje a sousedí s kraji Olomouckým a Zlínským. 

Je tvořeno nížinami (tzv.Moravská brána) a pohořími (Beskydy, Oderské vrchy). 

     Vzhledem k poloze Moravskoslezského kraje, ve kterém se uvedené obce s rozšířenou 

působností nachází, se lze domnívat, že silniční i železniční síť bude velmi hustá. Důvodem  

je poloha bývalého okresu Nový Jičín v tzv. Moravské bráně, která byla odjakživa koridorem 

pro cesty do Polska a na Slovensko. 

  

4.1 Silniční síť 

 

     Silniční síť je tvořena v současnosti zejména silnicemi I.třídy a rychlostními 

komunikacemi. Je také budována dálnice D 47, která se po své dostavbě stane páteřní 

komunikací, pomocí které bude Moravskoslezký kraj napojen na dálniční síť, a tím                     

se významně ulehčí nyní přetíženým komunikacím – zejména 1/48 (Hranice n.M. – Nový 

Jičín – Frýdek-Místek – Český Těšín - PL), 1/11 (Praha – Hradec Králové – Opava – Ostrava 

– Český Těšín – Mosty u Jablunkova – SK), 1/45 (Šternberk – Bruntál – Krnov) a 1/46 

(Olomouc – Moravský Beroun – Opava). Přehledná mapa silniční sítě je zobrazena na obr.1. 

Na posuzovaném území se nacházejí tyto významné komunikace: 

1) 1/47 (Ostrava – Bílovec – Fulnek – Odry – Bělotín) 

2) 1/48 (Bělotín – Nový Jičín – Příbor – Frýdek-Místek) – E462 

3) 1/57 (Valašské Meziříčí – Nový Jičín – Fulnek – Opava) 

4) 1/58 (Rožnov p.R. – Frenštát p.R. – Příbor – Mošnov – Ostrava) 

5) D 47 (Bělotín – Hladké Životice – Bravantice – Klimkovice – Ostrava – Bohumín – 

PL) – v současné době ve výstavbě, v provozu je část Bravantice – Klimkovice – 

Ostrava, dokončení celé dálnice se předpokládá v roce 2010 

Mezi specifika, která mohou negativně ovlivnit účinek a rychlost zásahu, zařazuji tyto: 

- zablokování silnice s nemožností průjezdu – např. demonstrace, blokády 

- neprůjezdnost silnice z důvodu povětrnostních podmínek (sníh, námraza, povodeň) 

- neprůjezdnost silnice vlivem nedisciplinovanosti řidičů 
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- neprůjezdnost silnice vlivem poruchy okolních technologických zařízení (spadlé dráty 

a stožáry el.vedení, spadlé sloupy osvětlení) 

Největšími nositeli rizik jsou na posuzovaném území tyto trasy: 

1) mezinárodní silnice 1/48 E 462 Bělotín – Nový Jičín – Příbor – Frýdek-Místek 

2) budoucí dálniční tah D47 Ostrava – Bravantice – Hladké Životice – Bělotín 

3) silnice procházející obcemi Nový Jičín, Fulnek, Bílovec, Příbor 

Důvodem je možná přeprava nebezpečných látek a s tím spojené riziko nehody (nesprávná 

manipulace, porušení uzávěrů, porušení přepravních obalů, porušení bezpečnostních 

předpisů). Dopravní nehoda na jmenovaných rizikových úsecích může nastat vlivem husté 

dopravy, hrubým porušením pravidel silničního provozu a nepříznivých klimatických 

podmínek.  

 

Obr.1 Silniční síť na Novojičínsku 
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4.2 Železniční síť 

 

     Železniční síť je tvořena zejména páteřním II. koridorem, který spojuje Ostravu 

s Olomoucí a Prahou a prochází posuzovaným územím na trase od Olomouce na trase Jeseník 

n.O. – Suchdol n.O. – Studénka – Jistebník a dále na Ostravu. Jedná se o extrémně zatížený 

úsek železnice s číselným označením 270, na kterém probíhá jak osobní tak nákladní přeprava 

včetně přepravy nebezpečných látek. Tento koridor je již po rekonstrukci a je na něm 

povolena maximální rychlost 160 km/h. Mezi další významné železniční tratě můžeme zařadit 

tyto: 

1) Frýdek – Místek – Frenštát p. R. – Hostašovice – Valašské Meziříčí, trať č. 323 

2) Bílovec – Studénka, trať č.279 

3) Studénka – Příbor – Kopřivnice – Veřovice, trať č. 325 

4) Suchdol n.O. – Budišov nad Budišovkou, trať č.276 

Ostatní regionální tratě (Suchdol n.O. – Nový Jičín, Nový Jičín – Hostašovice, Suchdol n.O.- 

Fulnek) jsou z hlediska rizika úniku nebezpečné látky méně podstatné, nicméně i na těchto 

tratích musíme počítat s tímto nebezpečím. 

Mezi specifika, která mohou ztížit provedení zásahu, zařazuji tyto: 

- nedostupnost místa nehody železničního dopravního prostředku 

- velké množství přepravované nebezpečné látky včetně provozních náplní kolejových 

vozidel 

- zablokování železničního tahu vlivem klimatických podmínek (sníh, námraza, vítr, 

horko) 

- zablokování železničního tahu vlivem poruchy souvisejících technologií (napájení 

trakčního vedení, spadlé dráty a stožáry trakčního vedení) 

Významným zdrojem rizika jsou také železniční uzly. Na mnou posuzovaném území                 

se nacházejí tyto: 

1) Suchdol nad Odrou 

2) Studénka 

3) Hostašovice  

Důvodem je výskyt velkého množství nebezpečných látek, jejich možný únik vlivem nehody, 

nesprávné manipulace s nimi či porušením uzávěrů nebo porušením bezpečnostních předpisů 

při manipulaci. K nebezpečným úsekům řadím také II.železniční koridor z důvodu povolené 
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vysoké rychlosti a z toho vyplývajících velkých následků případné havárie. Přehledná mapa 

železniční sítě je zobrazena na obr.2. 

 

 

Obr.2 Železniční síť na Novojičínsku 

 

4.3 Říční síť 

 

     Převážná část mnou posuzovaného území se nachází v povodí Odry, která zajišťuje 

odvodnění území pomocí soustavy potoků, říček a řek, jejíž hlavním článkem je řeka Odra, 

která náleží do úmoří Baltského moře. Jen malá část území bývalého okresu Nový Jičín                

je odvodňována do povodí Moravy, která patří do Ćerného moře. Mapa říční sítě 

Novojičínska je na obr. 3. 

Řeka Odra, která je největším tokem na posuzovaném území, pramení v Olomouckém kraji 

v Oderských vrších a prochází bývalým okresem Nový Jičín po trase Jakubčovice nad Odrou 

– Loučky u Oder – Odry – Mankovice – Suchdol nad Odrou – Bartošovice – Nová Horka – 

Studénka – Petřvald – Jistebník směrem do Ostravy a do Polské republiky. 
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Mezi významné levostranné přítoky patří Husí potok (soutok u Hladkých Životic) a Bílovka 

(soutok u Petřvaldu – Petřvaldíku). 

Mezi významné pravostranné přítoky patří Luha (soutok u Jeseníku n.O.), Jičínka (soutok              

u Kunína), Bartošovický potok (soutok u Bartošovic), Sedlnice (soutok u Nové Horky)                

a Lubina (soutok u Košatky). 

     K významným vodním plochám lze přiřadit Oderské rybníky u Oder, Jesenický rybník              

u Jeseníku n.O., Bartošovické rybníky u Bartošovic, rybníky u Nové Horky a Studénky, 

rybníky u Jistebníku, Větřkovickou přehradu u Kopřivnice, rybníky u Štramberka, vodní 

nádrž „Čertův mlýn“ u Nového Jičína, vodní nádrž „Kacabaja“ u Hodslavic a retenční vodní 

nádrž u Starého Jičína. 

 

Obr.3 Říční síť na Novojičínsku 

 

     Pro zajištění bezpečnosti občanů na tomto území jsou zřízeny jednotky požární ochrany, 

které jsou popsány v kapitole č. 6. 
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5 Prostředky pro likvidaci únik ů ropných látek do vodních toků 

 

5.1 Norné stěny 

 

5.1.1 Instalace norných stěn 

 

     Šíření ropné látky po vodním toku (řeky, potoky) či na vodní hladině (jezera, přehrady, 

rybníky) lze účinně zastavit pouze přehrazením vodního toku. K tomuto účelu můžeme                

za určitých podmínek využít norné stěny. Tyto podmínky uvádí Bojový řád jednotek PO, 

konkrétně metodický list č. 11 L, který zde cituji: 

- nutnou podmínkou pro zadržení vrstvy ropné látky je stabilita rozhraní mezi ropnou 

látkou a vodou Při nestabilním rozhraní se tvoří emulze, která proniká pod nornou 

stěnu bez ohledu na hloubku ponoření norné stěny. 

- Ropné látky s vysokou měrnou hmotností blížící se měrné hmotnosti vody se obtížněji 

zachycují (možnost podplouvání norné stěny). 

- I běžná nafukovací norná stěna má lepší účinnost než pevná (dřevěná), svislá stěna. 

- Hloubka ponoření norné stěny nesmí být příliš velká. Maximální hloubka ponoru 

norné stěny (h) by měla být v rozmezí 0,1 až 0,33 násobku hloubky vodního toku (H), 

aby se příliš nezvýšila rychlost vody pod nornou stěnou a nestrhávala se ropná látka 

pod stěnu. Ropná látka může podplouvat pod nornou stěnou strhávána víry, které               

se tvoří pak podél norné stěny. Schematický nákres poměru hloubky ponoru norné 

stěny a hloubky vodního toku je zobrazen na obrázku 4. 

 

Obr.4 Schématický nákres porovnání hloubky ponoru norné stěny a hloubky toku 
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- Rychlost vodního toku se mění s šířkou koryta vodního toku. Optimální rychlost 

vodního toku je do 0,5 m.s
-1
 u norných stěn instalovaných kolmo na vodní tok. Při 

šikmém umístění norné stěny na tok v úhlu 60° dochází k poklesu vzniku vírů              

a rychlost vodního toku může být až o 50 % vyšší. Pro lepší přehled je postavení 

norné stěny schematicky znázorněno na obr. 5. 

 

Obr.5 Schematický nákres instalace norné stěny 

 

- Pro zvětšení účinnosti zachycení ropné látky mohou být instalovány dvě stěny i více 

stěn za sebou. Vzdálenost zachycení ropné látky nesmí být menší než pětinásobek 

ponoru první z nich ve směru proudu vodního toku, aby ani pod druhou stěnou ropná 

látka nepodplavala. [14] 

     Rychlost, při které se plovoucí frakce stává nestabilní, začíná se oddělovat a podplouvat 

nornou stěnu se nazývá kritickou rychlostí proudění. Kritická rychlost pro mnoho látek na 

bázi ropy se udává v rozmezí 0,35 – 0,7 m.s-1 . Uváděné rychlosti jsou rychlostmi kolmými 

k norné stěně. Selhání vlivem kritických rychlostí se můžeme vyhnout instalováním norné 

stěny v úhlu menším než 90o ke směru proudění. [12] 

     Následující obrázek 6 uvádí závislost rychlosti proudění na úhlu náběhu, můžeme z něj 

lehce odečíst nejefektivnější instalaci norné stěny vhledem k rychlosti proudění. 
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Obr.6 Graf závislosti rychlosti proudění na úhlu náběhu [12] 
 

5.1.2 Reakce vznosnosti 

 

     Při instalaci norné stěny na větší vodní hladině (např. přehrady, jezera) může dojít vlivem 

větru k tvorbě vln. Reakci norné stěny na tyto vlny nazýváme jako reakci vznosnosti.  

     Reakce vznosnosti je schopnost norných stěn reagovat při svislém pohybu vodní hladiny. 

Nosná stěna s dobrou reakcí kopíruje vodní hladinu tak, jak prochází vlnění. Jestliže je reakce 

vznosnosti špatná, může vlna přetéct přes nornou stěnu. Snížená reakce vznosnosti bývá 

zapříčiněna špatným ukotvením, nevhodnou zátěží popř. špatně zvoleným nebo umístěným 

plovákem. Reakcí vznosnosti je také podélná flexibilita k pohybu vln podél délky norných 

stěn. 

     Jestliže je norná stěna příliš tuhá, nastává situace, kdy vlivem nepravidelných vysokých 

vln dochází k vynořování hradící zástěrky nad vodní hladinu.  

     Oba negativní jevy vlivu špatné reakce vznosnosti mají za následek únik zachytávané 
látky. [12] 
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5.1.3 Druhy norných stěn 

 

     Norné stěny můžeme rozdělit z různých hledisek – podle konstrukce, podle typu vznosné 

části, podle způsobu použití.  

1) rozdělení podle konstrukce: 

a. tvarově stálé – pevné 

b. pružné – jednokomorové 

c. pružné – dvoukomorové 

2) rozdělení podle typu vznosné části 

a. s vnitřními pěnovými plováky 

b. s vnějšími pěnovými plováky 

c. s nafukovací komorou plněnou vzduchem nebo plynem 

d. samonafukovací norné stěny 

3) rozdělení podle způsobu použití 

a. plovoucí separační norné stěny 

b. sorpční norné stěny 

c. přílivově-odlivové izolující norné stěny 

d. norné stěny určené k tažení lodí (tzv. závěsné norné stěny) 

e. speciální norné stěny (ohnivzdorné, arktické atd.) 

f. vzdouvací přepážky pro malé toky [12] 

     V České republice se běžně nepoužívají norné stěny určené na mořskou hladinu,                      

tj. přílivově-odlivové izolující norné stěny, dále norné stěny určené k tažení lodí, tj. závěsné 

norné stěny, speciální norné stěny (ohnivzdorné, arktické atd.). Dále si popíšeme jednotlivé 

druhy norných stěn, které jsou běžně u nás používány. 

1) Pevné norné stěny 

Jsou to hradící pevné překážky svisle umístěné, vyrobené z oceli, dřeva, odolného 

tvrzeného plastu atd. K těmto překážkám se montují plováky, které zajišťují vznosnost 

celého zařízení. Existuje typ této norné stěny, u které můžeme měnit polohu plováků              

a tím také regulovat průtok vody pod nornou stěnou. Jelikož jsou tyto norné stěny 

poměrně objemné a špatně skladovatelné, používají se zejména pro preventivní 

přehrazení vodního toku v okolí podniků, kde lze vzhledem k charakteru výroby                 

a nakládání s ropnými látkami předpokládat jejich únik do vodního toku nebo na vodní 

hladinu 
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2) Pružné norné stěny 

Pružné norné stěny můžeme dále rozdělit na jednokomorové a dvoukomorové norné 

stěny. U jednokomorových má tato komora funkci vznosné části a je plněna vzduchem 

či jiným plynem nebo je vyplněna polyuretanovou pěnou. Pokud je tato komora 

plněna vzduchem, je buď samonafukovací nebo ji plníme z externího zdroje (většinou 

z tlakové lahve se stlačeným vzduchem). Pod touto komorou je připojena hradící 

zástěna, která je zatížena řetězy či jiným způsobem. Takto je zajištěna stabilita hradící 

zástěny v proudu vodního toku. 

Dvoukomorová norná stěna je tvořena, jak z názvu vyplývá, dvěma komorami. Vrchní 

je plněna vzduchem a zajišťuje vznosnost norné stěny, spodní je plněna vodou                    

a zajišťuje stabilitu a dostatečný ponor norné stěny. Vzhledem ke své příčné stabilitě  

ji můžeme využít k přehrazení vodního toku s větší rychlostí proudu (až do 0,8 m.s-1). 

Dvoukomorová norná stěna je zřejmě nejvyužívanější nornou stěnou u jednotek PO 

v ČR. 

Nevýhodou vzduchem plněných norných stěn je, že pokud dojde k uvolnění vzduchu 

z horní komory norné stěny (např. po vodní hladině připluje nějaký ostrý předmět, 

který nornou stěnu protrhne nebo dojde k poruše funkce vzduchového ventilu), dojde 

tím k potopení a ztrátě funkčnosti. Z tohoto důvodu se norné stěny vyrábějí z pružného 

PVC případně z textilní tkaniny potažené pružným PVC a ventily jsou důkladně 

zkoušeny. 

3) Sorpční norné stěny 

Tento zvláštní druh norných stěn je tvořen hydrofobním sorbentem, který dokonale 

odpuzuje vodu a nepotopí se ani po naplnění sorpční kapacity. Můžeme jej instalovat 

jako doplněk norné stěny nebo pomocí něj odstraňovat olejový film z vodního toku 

(např. při malém úniku ropného produktu do vodního toku po dopravní nehodě). 

Příkladem jsou sorpční hadi. Nevýhodou je možnost jednorázového použití. 

4) Vzdouvací přepážky 

Tento speciální druh technického prostředku můžeme použít na malých vodních 

tocích, abychom dočasně zamezili odtoku vody a mohli tak provést čištění vodní 

hladiny od ropného produktu. Druhou možností je jejich použití pro dočasné snížení 

rychlosti proudění na malých tocích a tím i odstranění turbulence.  

Tyto přepážky nemusí být použity jen pro účely odstraňování ropných produktů 

z vodní hladiny. Můžeme je využít i k vytvoření dostatečně kapacitního místa odběru 

požární vody v místech, kde se přirozeně nevyskytují. 
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5.1.4 Možnosti funkčního selhání norných stěn 

 

     Norné stěny jsou vysoce účinné při zachytávání lehkých ropných frakcí plovoucích na 

hladině vod, nicméně neúčinkují vždy stoprocentně za každé situace. Je tedy třeba vědět, jaké 

vlastnosti zdokonalují jejich účinnost a v jakých případech selhávají. 

Zde uvádím různé typy funkčního selhání norných stěn 

a) strhávání zachycené látky vlivem kritických rychlostí proudu 

- v prudkých proudech, kdy se čela vln staví proti norným stěnám, nastává turbulentní 

proudění. Turbulence způsobuje, že se olejové kapky trhají od plovoucí vrstvy pod 

hladinu, nestačí se vrátit zpět a jsou strženy proudem pod okraj hradící zástěrky norné 

stěny. Množství stržené frakce závisí na vrstvě zachycené látky, její měrné hmotnosti 

a rychlosti proudu. Pokud rychlost proudu vodního toku dosáhne či přesáhne kritickou 

rychlost (viz. kapitola 5.1.1), je potřeba instalovat další jednu či více norných stěn              

po směru proudu vodního toku a zachytávání látky opakovat. 

b) odtékání vlivem velkého množství zadržované látky 

- Při jímání ropné látky za nornou stěnou se zvyšuje vrstva na hladině, která postupně 

vytěsňuje vodu pod nornou stěnu. V případě, že výška zachycené látky je vyšší než 

hloubka hradicí zástěrky, dochází k odtékání zachytávané látky pod nornou stěnou. 

Podobným jevům lze velice účinně předcházet včasným odčerpáním zachycené látky 

před nornou stěnou, umístěním hydrofobních sorbentů (např. netkaných textilií, 

koberců, polštářů apod.). Kritická rychlost při odtékání pod nornou stěnou závisí              

na hloubce hradicí zástěrky, viskozitě zachytávaného oleje, specifické hmotnosti               

a vrstvě zadrženého produktu. Celkové množství zachycené látky, než začne tato 

podplouvat pod nornou stěnou, přímo souvisí s délkou a polohou hradicí zástěrky. 

V případě ukotvení spodní části hradicí zástěrky proti proudu, má norná stěna nejlepší 

hradicí parametry. Vzhledem k praktickým znalostem a zkušenostem ale víme, že toto 

řešení ukotvení nelze vždy použít. Dalším možným řešením je ponechání hradící 

zástěrky volně viset pod hladinou. Při této alternativě (v praxi nejčastější)                        

je spolehlivý výkon norné stěny závislý na hmotnosti zátěže a rychlostech proudu. 

Ideální rovnovážný stav je dosažen tehdy, kdy hradicí zástěrka je kolmo k hladině. 

Chybný stav nastává tehdy, když rychlost proudění vody je příliš velká, zátěž hradicí 

zástěrky nedostatečná a norná stěna neplní svou funkci. 
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c) přelití zachycené látky vlivem velkých vln 

- Selhání norných stěn vlivem přelití přes volný okraj norné stěny nad hladinou je časté 

při použití norných stěn na mořské hladině. Ale i ve vnitrozemí se můžeme potkat 

s poněkud většími vlnami, zejména na velkých vodních hladinách našich přehrad. 

K přelití dochází, jestliže výška vlny je vyšší než volná výška norné stěny nad 

hladinou a poměr délky vln k jejich výšce je menší než 10:1 

d) ponoření norné stěny 

- Selhání norné stěny vlivem ponoření může nastat v případě, kdy je norná stěna 

umístěna v příliš silném proudu. Tendence ponoření je předurčena vznosností 

jednotlivých typů norných stěn. U norných stěn s vyšší vznosností je malý předpoklad 

selhání vlivem ponoření. Vznosné komory plněné vzduchem nebo jinými plyny mají 

větší vznosnost než plováky tvořené pevnými látkami. 

e) porušení stability norné stěny 

- Vysoká rychlost větru popř. silný proud působící proti sobě mohou být příčinou 

porušení kolmého umístění norné stěny. Síly působící v opačném směru otočí nornou 

stěnu rovnoběžně s hladinou vody a ta přestane plnit svou funkci. Nejčastěji dochází 

k porušení stability při nesprávném ukotvení. [12] 

 

5.2 Sorbenty 

 

     Sorbenty jsou materiály a látky, které jsou schopny na sebe uniklý ropný produkt vázat 

nebo jej pohlcovat. Toto zachytávání kapalin probíhá a různých chemických nebo fyzikálních 

principech. Obecně se těmto principům říká sorpce. Ve skutečnosti se může jednat o absorpci, 

což je jev spojený s pohlcováním kapaliny dovnitř objemu pevné látky, kterou nazýváme 

absorbentem. V jiném případě se může jednat o adsorpci, co je jev spojený s pohlcováním 

kapaliny na povrch pevné látky, kterou nazýváme adsorbentem. Pokud je adsorpce spojená 

s následnou chemickou reakcí mezi kapalinou a pevnou látkou, hovoříme o chemické 

adsorpci. V praxi všem těmto látkám a materiálům říkáme sorbenty. Sorbenty můžeme 

rozdělit na sypké a textilní. [1] 
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5.2.1 Sypké sorbenty 

 

     Sypké sorbenty jsou tuhé látky, různého chemického složení, uvedené do takové formy, 

aby měly co největší aktivní povrch. Jsou vhodné zejména pro odstraňování tenkých vrstev 

uniklých kapalin na velké ploše. Tímto způsobem je snaha znečištěný povrch osušit. Mezi 

záporné vlastnosti lze zařadit prašnost a špinění při práci s nimi. 

     Jelikož téma mé diplomové práce je spojeno s likvidací úniků ropných látek do vodních 

toků na mnou posuzovaném území, budu dále blíže popisovat pouze sorbenty používané 

jednotkami PO (viz. kapitola 6.5). 

1) sorbent Vapex 

- hydrofobizovaný Perlit, sypký, zrnitý, pórovitý materiál bílé barvy 

- při styku se směsí vody a ropných produktů váže na svém povrchu v otevřených 

pórech přednostně nepolární látky (např. při čištění odpadních vod, znečištěných 

podlah) 

- na 1000 litrů Vapexu se absorbuje minimálně 250 litrů ropy nebo 130 litrů nafty nebo 

80 litrů benzinu 

- při aplikaci s naftou reaguje poměrně rychle, u oleje je nasákavost znatelně pomalejší 

- v minulosti byl vzhledem k nedostatku jiných sorbentů s úspěchem využíván všemi 

jednotkami PO 

- nevýhody: prašnost, na vodní hladině částečně sedimentuje 

2) sorbent Chezacarb 

- speciální sorpční saze s vysoce hydrofobizovaným povrchem 

- dosahuje se vysoké účinnosti zachycení ropných produktů, uhlovodíkových derivátů             

a dalších látek na povrch sazí 

3) sorbent Cansorb 

- sypký, přírodní, organický, netoxický materiál hnědé barvy (původně z Kanady) 

- po speciálních úpravách vodě odolný, je schopen vázat oleje 

- absorbuje účinně a rychle uhlovodíky, PCB a jiné chemikálie, u olejů absorbuje             

8-10 násobek své hmotnosti (podle druhu a teplotu oleje) 

- obsahuje látky, které vyvolávají biodegradaci stimulací mikrobiologického procesu – 

teoreticky by se mohl ukládat na běžné skládky (během 6-18 měsíců plně rozloží 

uhlovodíky obsažené v ropných látkách na oxid uhličitý a vodu), výrobce však 

doporučuje jeho likvidaci spálením 
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- absorpční schopnost je 95 l ropného produktu na 1 pytel (11,4 kg) 

4) univerzální sorpční drť Lite-dri  

- existuje v univerzální nebo hydrofobní formě 

- ekonomicky výhodný sypký sorbent 

- vhodná náhrada za expandovaný vápenec, není prašný, je neabrazivní, zdravotně 

nezávadný 

- 5 kg sorbentu Lite-dri zachytí 16 litrů kapaliny 

- Není vhodná k použití na vodní hladině, protože absorbuje vodu (univerzální) 

- V případě hydrofobizované formy je možno ji použít k odstranění ropných produktů 

z vodní hladiny 

5) univerzální sorpční drť Eco-Dry 

- nehořlavá, bezprašná, granulovaná drť 

- chemicky netečná, rychle saje 

- granule zůstávají tvrdé i po absorpci ropného produktu, lehce se smetou 

- nelze použít na vodní hladinu – saje i vodu [1] 

 

5.2.2 Textilní sorbenty 

 

     Oproti sypkým sorbentům netrpí zápornými vlastnostmi (prašnost, špinění) textilní 

sorbenty. Textilní sorbenty pracují na principu přilnutí rozlité kapaliny k povrchu sorbentu. 

Mezi jejich kladné vlastnosti lez zařadit vynikající sorpční vlastnosti, dlouhou životnost, 

snadnou manipulaci, malou hmotnost a snadnou úpravu tvaru. Jsou vyráběny ve formě rohoží, 

koberců, hadů, norných stěn, polštářků, sorpčních pásků a sorpční drti. Nejčastěji je dělíme  

na tři druhy: 

1) Údržbové – sají běžné méně agresivní kapaliny i vodu, používají se tam, kde dochází 

k pravidelným únikům olejů, chladicí emulze a jiných méně agresivních kapalin. 

Nehodí se ke sběru chemikálií a ropných produktů z vodní hladiny 

2) Hydrofobní – sají pouze nepolární látky na takových površích, kde se vyžaduje, aby 

sorbent vysál jen ropný produkt a nikoliv vodu či vodou ředitelné kapaliny 

3) Univerzální – sají všechny kapaliny včetně agresivních chemikálií, sají i vodu, proto 

se nehodí pro použití na vodní hladině [1] 

     Vzhledem k tématu mé diplomové práce se zmíním blíže jen o druhém typu textilních 

sorbentů, tedy o hydrofobních textilních sorbentech.  
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1) Sorpční koberec, sorpční rohož 

- má stejné vlastnosti, chemickou odolnost jako sypký sorbent 

- není prašný, dodává se v rolích 

- vhodný k sorpci tzv. úkapů 

- dodává se v rolích v délkách až 50 m, širokých 0,4 nebo 0,8 m 

2) Sorpční had 

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

válce 

- na obou koncích osazen karabinkou a kroužkem pro snadné napojování více hadů 

k sobě 

- použití:  

o sorpční norná stěna 

o prevence ropných havárií na výstupech z ČOV 

o dočišťování vod za odlučovači typu lapol 

o pro lokalizaci ropné havárie na vodní hladině i pevné povrchu (tzv. ochranná 

hráz) 

- sorpční had je dokonale hydrofobní, ale zachycuje ropnou látku 

- vyrábí se v délkách 1,2 – 6 m, průměr 0,08 – 0,2 m, hmotnost 0,4 – 4,2 kg 

3) Sorpční proužkový had (tzv. sorpční ponožky) 

- regenerovatelné proužkové sorpční hady 

- spolehlivě zachytávají ropné látky, zejména viskozní oleje 

- snadno se napojují pomocí karabinek na sebe 

- vyrábějí se o průměru 8 – 20 cm, v délkách až 6 m 

- v průběhu použití je možno je regenerovat - tzv. ždímačkou sorbentů z nich odstranit 

ropnou látku a aplikaci opakovat [1] 

 

5.3 Ostatní prostředky pro zabránění úniků látek do vodních toků 

 

     Do této kapitoly můžeme zařadit prostředky, které jsou ve výbavě jednotek PO a zároveň 

je nelze zařadit mezi norné stěny (viz. kapitola 5.1) ani mezi sorbenty (viz. kapitola 5.2). 

Jedná se zejména o toto vybavení: 

1) kanalizační rychloucpávky 

- vyrobeny pro jednorázové nebo opakované použití 
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- jednorázové vyrobeny na bázi betonitu, pouze k havarijnímu utěsnění otvorů na dobu 

maximálně 48 hodin 

- opakovatelné jsou tvořeny speciální deskou z plastické hmoty s vysokou přilnavostí, 

ucpávka po zalití kapalinou zůstane přisátá k povrchu kanalizační vpusti a neodstraní 

ji ani proud kapaliny 

- slouží k utěsnění kanalizačních vpustí před vniknutím ropné látky 

- možno použít pro utěsnění velkých otvorů v nádržích nebo cisternách 

- odolávají i některým druhům agresivních kapalin a rozpouštědel 

- vyhovuje i do prostředí s nebezpečím výbuchu 

2) těsnící bandáž potrubí 

- je tvořena pásem ze zpevněné, tepelně odolné gumy ukončené suchým zipem 

- slouží k okamžitému utěsnění potrubních rozvodů, k běžným opravám otvorů                

a prasklin 

- lze použít k utěsnění potrubí pod tlakem 

- je možno ji opakovaně použít [1] 

3) těsnící ucpávka potrubí 

- jedná se o nafukovací válec z pryže 

- vyrábí se v různých průměrech 

- plnícím médiem je vzduch z tlakové láhve 

- používá se k utěsnění potrubí a kanálových výpustí 

- může se použít opakovaně, odolává i agresivním kapalinám a rozpouštědlům 

4) těsnící desky 

- jedná se o pevné nafukovací desky 

- pomocí pásů a ráčen se připevní na místo praskliny v cisterně 

- nafouknutím dojde k utěsnění otvoru a tím k zamezení dalšího úniku 

- je možno je opakovaně použít, odolávají i agresivním kapalinám a rozpouštědlům 
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6 Jednotky požární ochrany 

 

     Základním posláním jednotek požární ochrany je ochraňovat životy a zdraví obyvatel               

i zvířat a chránit majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při likvidaci mimořádných 

událostí, které ohrožují život a zdraví obyvatel, zvířat a majetek nebo životní prostředí a které 

vyžadují provedení záchranných či likvidačních prací. 

     Jednotky požární ochrany působí v organizačním a operačním řízení: 

Organizačním řízením se rozumí činnost vedoucí k dosažení stálé organizační, technické            

a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek požární 

ochrany. Tím se rozumí činnost související s udržováním a zvyšováním odborné a fyzické 

způsobilosti hasičů (školení, fyzická příprava, výcvik), údržbou požární techniky a dalších 

prostředků požární ochrany, atd.  

Operačním řízením se rozumí činnost jednotky požární ochrany od přijetí zprávy o vzniku 

požáru nebo mimořádné události až po návrat na místo stálé dislokace. Do těchto činností            

se zahrnuje výjezd jednotky požární ochrany, jízda na místo zásahu, provádění záchranných          

a likvidačních prací, jízda do místa stálé dislokace a příprava na případný další výjezd. [10] 

 

6.1 Druhy jednotek požární ochrany 

 

     Dle zřizovatele jednotky požární ochrany a vztahu osob, vykonávajících činnost v těchto 

jednotkách, ke zřizovateli jednotky požární ochrany se dělí na: 

Jednotky hasičského záchranného sboru kraje 

- jsou součástí hasičských záchranných sborů krajů, zřizuje je stát. V těchto jednotkách 

vykonávají činnost příslušníci hasičského záchranného sboru kraje jako své povolání                 

ve služebním poměru,  

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obce 

- zřizuje obec, resp. město, činnost v jednotkách požární ochrany vykonávají členové jednotek 

sborů dobrovolných hasičů obce na základě dobrovolnosti nebo u vybraných obcí členové 
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mohou vykonávat činnost v pracovním poměru k obci nebo hasičskému záchrannému sboru 

kraje  

Jednotky hasičského záchranného sboru podniku 

- zřizuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které provozují činnosti                      

se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, činnost v těchto jednotkách vykonávají 

zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob jako své povolání                     

v pracovním poměru 

Jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku  

- zřizuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které provozují činnosti                      

se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, činnost v těchto jednotkách vykonávají 

zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob na základě dobrovolnosti 

[10] 

 

6.2 Doba výjezdu jednotek požární ochrany 

 

     Dobou výjezdu jednotek požární ochrany se rozumí čas v minutách od vyhlášení poplachu 

po výjezd jednotky požární ochrany z místa své dislokace. [9]  Přehled o dobách výjezdu             

je uveden v tabulce č.2 

 

6.3 Kategorie jednotek požární ochrany 

 

     Pro účely plošného pokrytí se jednotky dělí na: 

1. jednotky požární ochrany (JPO) s územní působností: 

a) JPO I - jednotka hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) s územní 

působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace 
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b) JPO II - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „SDH“) s členy, kteří 

vykonávají jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla        

do 10 minut jízdy z místa dislokace 

c) JPO III - jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární 

ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa 

dislokace 

2. jednotky požární ochrany (JPO) s místní působností zasahující na území svého zřizovatele 

a) JPO IV - jednotka HZS podniku 

b) JPO V - jednotka SDH obce  

c) JPO VI - jednotka SDH podniku 

d) nezařazené - JPO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená jednotka SDH obce 

má základní početní stav jako jednotka kategorie JPO V. Nezařazené jednotky požární 

ochrany se zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně poplachu v poplachových 

plánech [10] 

Tab. 2 Přehled typů jednotek požární ochrany a jejich parametrů 

Vysvětlivky k tabulce: 

PO = právnická osoba 

PFO = podnikající fyzická osoba 

Kategorie jednotky 

požární ochrany 

Doba výjezdu 

jednotky požární 

ochrany (min) 

Územní působnost 

jednotky požární 

ochrany (min) 

Zřizovatel jednotky 

požární ochrany 

JPO I 2 20 Stát 

JPO II 5 10 Město (obec) 

JPO III 10 10 Město (obec) 

JPO IV 2 Není PO nebo PFO 

JPO V 10 Není Město (obec) 

JPO VI 10 Není PO nebo PFO 
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6.4 Předurčenost jednotek požární ochrany 

 

     Příslušný kraj vydá v nařízení kraje seznam a kategorizaci jednotek požární ochrany a také 

požární poplachový plán příslušného kraje. 

     Moravskoslezský kraj vydal nařízením č.3 z roku 2005 požární poplachový plán 

Moravskoslezského kraje, ve kterém jsou vyjmenovány jednotky požární ochrany zasahující 

v 1. stupni požárního poplachu v každé obci a místní části v Moravskoslezském kraji. 

     Moravskoslezský kraj vydal nařízením č.6 z roku 2002 podmínky k zabezpečení plošného 

pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, ve kterém stanovuje 

seznam jednotek požární ochrany podle jednotlivých kategorií a upřesňuje předurčenost 

jednotek požární ochrany pro zásah při dopravních nehodách a u událostí s výskytem 

nebezpečných látek. V nařízení č.6 jsou stanoveny kategorie předurčenosti jednotek pro 

zásahy s výskytem nebezpečných látek.  

     Předurčenost jednotek pro zásahy při dopravních nehodách a u zásahů s výskytem 

nebezpečných látek je uvedena v tabulce 3, která je přílohou nařízení Moravskoslezského 

kraje č. 3 z roku 2008, v příloze č.4, která novelizuje nařízení Moravskoslezského kraje            

č. 6 z roku 2002. 

předurčenost jednotka zřizovatel 

P1-A-Z Bílovec HZS Moravskoslezského kraje   

C Bílovec město Bílovec   

C Frenštát město Frenštát pod Radhoštěm   

P3-C-Z Kopřivnice HZS Moravskoslezského kraje   

C1-B-S Nový Jičín HZS Moravskoslezského kraje   

C Příbor město Příbor 

Tab.3 Přehled předurčenosti jednotek 

Vysvětlivky k tabulce: 

P1 – P4 – pobočná stanice, velikost stanice 1 – 4  

C1 – C3 – centrální stanice, velikost stanice 1 – 3  
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A - jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na dálnicích, rychlostních silnicích   

I. třídy, rychlostních místních komunikacích a silnicích I. třídy pro dálkovou a mezistátní 

dopravu určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS kraje, je vybavena 

rychlým zásahovým automobilem nebo technickým automobilem minimálně hmotnostní třídy 

L nebo cisternovou automobilovou stříkačkou ve speciálním technickém provedení 

minimálně hmotnostní třídy M, základní početní stav směny stanovený zvláštním právním 

předpisem je zvýšen o dva příslušníky  

B - jednotka HZS kraje nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II předurčená pro 

záchranné práce na všech komunikacích určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR              

na návrh HZS kraje,  je vybavena rychlým zásahovým automobilem nebo technickým 

automobilem minimálně hmotnostní třídy L  

C - jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích nebo 

jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II (výjimečně kategorie JPO III) předurčená pro 

záchranné práce zpravidla na vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic I. třídy, 

rychlostních místních komunikací a silnic I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu určená 

územně příslušným HZS kraje, je vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou                     

ve speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní třídy M  

D - jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III předurčená pro záchranné 

práce na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích, je vybavena cisternovou 

automobilovou stříkačkou nebo dopravním automobilem, které mají ve výbavě alespoň sadu 

ručních vyprošťovacích nástrojů  

O  - jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro likvidaci havárií nebezpečných látek   - 

zajišťuje pohotovost skupiny 3 specialistů na nebezpečné látky k výjezdu nad rámec 

základního početního stavu směny příslušné stanice HZS kraje stanovené zvláštním právním 

předpisem, maximální doba dojezdu jednotky typu "O" z místa dislokace této jednotky              

na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu je 120 minut  

S - jednotka HZS kraje určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS kraje 

dislokovaná zpravidla v místech hlavních přepravních tras nebezpečných látek tak, aby 

maximální doba dojezdu jednotky PO s typem předurčenosti "S" z místa dislokace této 

jednotky na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu byla 40 minut  



28 

Z - každá jednotka HZS kraje nezařazená do typu předurčenosti "S" nebo "O" nebo jednotka 

SDH vybrané obce kategorie JPO II určená územně příslušným HZS kraje. [11] 

Pozn.: Jednotka HZS MSK - stanice Kopřivnice prozatím není v provozu, počítá se s jejím 

zřízením do budoucna. 

 

6.5 Jednotky vybavené pro zásahy při úniku nebezpečné látky do vodních 

toků na územním odboru Nový Jičín 

 

     Z tabulky č. 2 je možno vyčíst, že pro zásahy u událostí s výskytem nebezpečných látek 

jsou na území HZS MSK – územním odboru Nový Jičín, který spravuje území obcí 

s rozšířenou působností Odry, Bílovec, Nový Jičín, Kopřivnice a Frenštát pod Radhoštěm, 

předurčeny jednotky HZS MSK stanice Nový Jičín (jednotka typu „S“), stanice Bílovec 

(jednotka typu „Z“) a stanice Kopřivnice (jednotka typu „Z“). Jednotka HZS MSK stanice 

Kopřivnice je však plánovanou jednotkou a v současnosti není v provozu.  

     V první části mé práce uvádím, že statisticky nejvíce zastoupenými nebezpečnými látkami 

při haváriích zasahujících vodní toky nebo vodní hladiny, jsou ropné látky. Ty se vyznačují 

tím, že jejich hustota (měrná hmotnost) je nižší než 1000 kg/m3 (tedy jsou lehčí než voda, 

plavou na vodě) a jejich rozpustnost ve vodě je velmi nízká (cca 5 ppm), je možno je tedy            

na vodní hladině zachytávat a jímat. Budu se tedy zabývat hodnocením jednotek vybavených 

prostředky na likvidaci úniků ropných látek do vodních toků a na vodní hladinu, jejichž 

přehled uvádím dále. 

 

1) Jednotka HZS MSK – stanice Nový Jičín (JPO I., jednotka typu „S“) 

- prostředky pro zachytávání ropných látek na vodní hladině a zabránění úniků             

do kanalizace: 

o norné stěny dvouválcové PVC – délka 3 m – 1 ks, 5 m – 1 ks , 8 m - 1 ks 

(celkem 16 m) 
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o těsnící ucpávka potrubí Wetter – 3 ks 

o těsnící deska Wetter 60 x 30 cm – 1 ks 

o sorpční prostředky (sorbent Cansorb, sorpční hadi, sorpční rohože) 

o prostředky pro sběr sorbentů (síťová lopata, sběrač sorbentů) 

- speciální chemický automobil je vybaven: 

o prostředky pro zatěsnění prasklin (těsnící kužely, klíny, bandáže) 

o prostředky pro zabránění úniků látek (úkapové korýtko, sudy, záchytná vana, 

kanalizační rychloucpávky) 

o prostředky pro zabránění rozšíření úniků látek po vodních tocích a hladinách 

(norné stěny, sorpční hadi, sorbenty) 

o prostředky pro sběr nasáklých sorbentů (síťová lopata, naběračky, ženijní 

nářadí) 

o speciální ochranné pomůcky pro příslušníky (rukavice, obleky, dýchací 

přístroje) 

o prostředky pro odčerpávání ropných látek a chemikálií (membránové čerpadlo, 

sudové čerpadlo, armatury, zemnící prostředky) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7 Chemický automobil HZS MSK – ÚO Nový Jičín, stanice Nový Jičín 

- speciální sorbentový kontejner je vybaven: 

o sorbenty a sorpční prostředky na absorpci cca 1700 litrů ropných produktů 

nebo 1300 litrů chemikálií 
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o ženijní prostředky (lopaty, síťové lopaty, úkapové vaničky, rýče, krumpáče) 

pro podporu prací na odstraňování úniků látek 

o rybářské kalhoty 

o těsnící kanalizační rychloucpávky 

o záchytnou vanu objemu 100 litrů 

 

Obr.8 a 9 Sorbentový kontejner HZS MSK – ÚO Nový Jičín, stanice Nový Jičín 

 

2) Jednotka HZS MSK – stanice Bílovec (JPO I., jednotka typu „Z“) 

- prostředky pro zachytávání ropných látek na vodní hladině a zabránění úniků                  

do kanalizace: 

o těsnící kanalizační rychloucpávka – 1 ks 

o sorpční prostředky (sorbent Cansorb, Vapex, sorpční hadi, sorpční rohože) 

o prostředky pro sběr sorbentů (síťová lopata) 

 

3) Jednotka SDH Suchdol nad Odrou (JPO III.) 

- prostředky pro zachytávání ropných látek na vodní hladině a zabránění úniků                   

do kanalizace: 

o norné stěny dvouválcové PVC – délka 3 m – 1 ks, 5 m – 1 ks , 8 m - 2 ks 

(celkem 24 m) 

o sorpční prostředky (sorbent Cansorb, Vapex) 
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4) Jednotka SDH Studénka (JPO II.) 

- prostředky pro zachytávání ropných látek na vodní hladině a zabránění úniků                   

do kanalizace: 

o norné stěny dvouválcové PVC – délka 3 m – 2 ks, 5 m – 2 ks , 8 m - 2 ks 

(celkem 32 m) 

o těsnící ucpávka potrubí – 6 ks 

o sorpční prostředky (sorbent Cansorb, Vapex) 

 

5) Jednotka SDH Frenštát pod Radhoštěm (JPO II.) 

- prostředky pro zachytávání ropných látek na vodní hladině a zabránění úniků                  

do kanalizace: 

o norné stěny jednoválcové Technolen – délka 5 m – 2 ks (celkem 10 m) 

o těsnící ucpávka potrubí – 2 ks 

o sorpční prostředky (sorbent Cansorb, Lite-dri, sorpční hadi, sorpční rohože) 

o prostředky pro sběr sorbentů (síťová lopata) 

 

6) Jednotka HZS podniku Tatra, a.s. Kopřivnice (JPO IV.) 

- prostředky pro zachytávání ropných látek na vodní hladině a zabránění úniků                   

do kanalizace: 

o norné stěny jednoválcové – 5 m – 1 ks  (celkem 5 m) 

o těsnící ucpávka potrubí – 2 ks 

o kanalizační ucpávky – 2 ks 

o sorpční prostředky (sorbent Cansorb, Vapex, sorpční hadi, sorpční rohože) 

o prostředky pro sběr sorbentů (síťová lopata) 

Jednotka HZS podniku Tatra, a.s. Kopřivnice má podepsánu smlouvu s městem Kopřivnice            

o poskytování pomoci při mimořádných událostech na území města včetně místních částí. 
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7) Jednotka HZS podniku Semperflex, a.s. Odry (JPO IV.) 

- prostředky pro zachytávání ropných látek na vodní hladině a zabránění úniků                  

do kanalizace: 

o norné stěny dvouválcové PVC – délka 10 m – 2 ks (celkem 20 m) 

o těsnící ucpávka potrubí – 1 ks 

o sorpční prostředky (sorbent Cansorb, Vapex, Chezacarb, sorpční hadi) 

o prostředky pro sběr sorbentů (síťová lopata) 

Jednotka HZS podniku Semperflex, a.s. nemá podepsánu smlouvu o poskytování pomoci               

na vyžádání mimo areál podniku. 

 

8) Jednotka HZS podniku ZPS (záchranná a požární služba) letiště Leoše Janáčka, a.s. 

Mošnov (JPO IV.) 

- prostředky pro zachytávání ropných látek na vodní hladině a zabránění úniků                  

do kanalizace: 

o norné stěny pro vyšší rychlosti průtoků typ REO 757, délka 5 m – 1 ks (celkem 

5 m) 

o těsnící desky Wetter – sada 

o kanalizační rychloucpávka – 1 ks (91 x 91 cm) 

o sorpční prostředky (sorbent Cansorb, Eco-dry, Vapex, sorpční hadi, sorpční 

rohože, sorpční ponožky) 

o prostředky pro sběr sorbentů (síťová lopata) 

- speciální chemický automobil je vybaven: 

o prostředky pro zatěsnění prasklin (těsnící kužely, klíny, bandáže) 

o prostředky pro odběr a identifikaci nebezpečných látek (kapalné, plynné látky, 

sady pro odběr vzorků, lakmusové papírky, identifikační proužky) 

o prostředky pro zabránění úniků látek (úkapové korýtko, sudy, záchytná vana) 

o prostředky pro likvidaci úniků nebezpečných látek (sorbenty) 

o speciální ochranné pomůcky pro příslušníky (rukavice, obleky, dýchací 

přístroje) 
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o prostředky pro odčerpávání ropných látek a chemikálií (membránové čerpadlo, 

sudové čerpadlo, armatury, zemnící prostředky) 

 

Jednotka ZPS letiště Leoše Janáčka, a.s. Mošnov má podepsánu smlouvu s HZS MSK                   

o poskytnutí pomoci na vyžádání při mimořádných událostech v blízkosti letiště. 

     Na obr. 10 je vyobrazena mapa s přehledem plošného pokrytí výše uvedenými jednotkami 

na území spravovaném HZS MSK – územním odborem Nový Jičín.  

 

Obr.10 Mapa Novojičínska s plošným rozmístěním jednotek 

     V případech, kdy by síly a prostředky dostupné na HZS MSK – ÚO Nový Jičín byly 

nedostatečné, bude povolána opěrná jednotka HZS MSK – ÚO Ostrava, centrální požární 

stanice Ostrava – Zábřeh, která disponuje větším množstvím technických prostředků                     

a sorpčních prostředků pro likvidaci úniků nebezpečných látek do vodních toků. 
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6.6 Dílčí závěr - zhodnocení vybavení a plošného rozmístění jednotek PO 

 

     Pokud se podíváme na mapu posuzovaného území, jsou jednotky vybavené na likvidaci 

úniku rovnoměrně rozmístěny po celém území. Jednotka typu „S“ má sídlo v Novém Jičíně. 

Problematickým může být použití jednotek hasičského záchranného sboru podniku 

(Semperflex Odry, ZPS letiště Leoše Janáčka Mošnov, Tatra Kopřivnice), jelikož jejich 

prvořadým úkolem je zajištění bezpečnosti na území jejich zřizovatele. Až poté mohou být  

na základě smlouvy o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání vyzvány, aby poskytly 

pomoc při zdolávání tohoto typu mimořádné události. Jednotka HZS podniku Semperflex 

Odry však tuto smlouvu uzavřenu nemá. Mimo tyto jednotky jsou to jednotky SDH obcí 

kategorie JPO II. nebo JPO III., které jsou schopny výjezdu do 5-ti respektive do 10-ti minut 

od vyhlášení poplachu. 

     Jako nedostatek vidím nedostatečné pokrytí oblasti Oderska, na kterém je dislokována 

pouze jednotka HZS podniku Semperflex Odry. Proto navrhuji dovybavit jednotku SDH Odry 

(JPO II.) nornými stěnami, sorbenty a dalším ženijním materiálem. Zároveň doporučuji 

proškolit členy této jednotky na obsluhu a ustavení norných stěn a likvidaci úniků ropných 

látek do vodních toků. 
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7 Aktuální stav havarijních profil ů na vodních tocích na 

posuzovaném území 

 

     Havarijní profily na vodních tocích jsou místa, která jsou předurčena svými 

charakteristikami (poloha, dostupnost, šířka, rychlost toku) k tomu, aby zde bylo možno 

ustavit norné stěny a jímat či odčerpávat uniklé látky z vodního toku. Tímto dojde k zamezení 

jejich šíření po vodní hladině a tedy k omezení dopadů havárie na životní prostředí. Tyto 

profily jsou většinou zřizovány před jezy či spádovými stupni, protože zde dochází               

ke zpomalování vodního toku a také jsou tato místa většinou dobře dostupná. 

 

7.1 Smlouva HZS MSK a Povodí Odry, s.p., havarijní profily 

 

     Na základě zákonů č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a 239/2000 Sb. o IZS uzavřeli Hasičský 

záchranný sbor Moravskoslezského kraje a Povodí Odry, s.p. dohodu o spolupráci, na základě 

které jsou mezi subjekty předávány informace a jsou stanoveny principy spolupráce mimo 

jiné při vzniku havárie, která mimořádně zhoršuje kvalitu a jakost vody na vodním toku nebo 

vodním díle. Ve smlouvě je stanoveno, že: 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje prostřednictvím svého krajského 

operačního a informačního střediska: 

a) zajistí na výzvu vodohospodářského (dále jen „VH“) dispečinku Povodí Odry, s.p. nebo 

na základě tísňového volání po konzultaci s Povodím Odry osazení norných stěn                    

na určeném havarijním profilu, po konzultaci případně i mimo havarijní profil.                  

Do příjezdu odpovědného zaměstnance Povodí Odry řídí práce v místě havarijního profilu 

velitel jednotky HZS. Jednotky HZS obsluhují norné stěny a to až do příjezdu havarijní 

čety Povodí Odry nebo jím pověřené organizace nebo původce havárie, kteří převezmou 

obsluhu. 

b) oznámí Povodí Odry (VH dispečinku) výjezd a nasazení jednotky HZS, bude Povodí 

Odry průběžně informovat o postupu prací jednotky HZS na záchytném profilu a předání 

prací havarijní četě Povodí Odry, nebo původci havárie, nebo jiné pověřené organizaci. 
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c) prvotní zásah při zneškodňování havárií na území Moravskoslezského kraje bude 

organizován HZS ve spolupráci s Povodím resp. jeho VH dispečinkem a závody. Jednotky 

HZS provedou prvotní zásah: 

- na záchytných profilech Povodí Odry 

- mimo záchytný profil dle konzultace s Povodím Odry resp. jeho VH dispečinkem  

- provedení prvotního zásahu zahrnuje: 

- výjezd k havarijnímu profilu, 

- vyzvednutí potřebných prostředků z havarijních skladů Povodí Odry nebo prostředků 

dodaných HZS Povodím Odry, 

- montáž a osazení norných stěn a jejich obsluhu do příjezdu Povodí Odry nebo 

původce havárie nebo jiné pověřené organizace, kteří převezmou obsluhu, 

- řízení zásahu jednotky, 

- průběžné předávání zpráv Povodí Odry o postupu prací, ukončení zásahu a předání 

obsluhy norných stěn. 

d) nejpozději do 14 dnů po provedení prvotního zásahu předá VH dispečinku Povodí Odry 

zprávu o zásahu, ve které bude uvedeno místo havárie, datum a použité havarijní 

prostředky (délka, typ, místo uložení – havarijní sklad). 

 

Povodí Odry, s.p.: 

 

VH dispečink Povodí 

1. Bude neprodleně informovat HZS o ohlášeném úniku ropných látek do vodního toku, 

případně o nebezpečí tohoto úniku při ohlášené havárii technického zařízení jeho 

uživatelem a dalších skutečnostech havárie. 

2. Uplatní u HZS požadavek na osazení norných stěn na záchytném profilu na vodním toku 

(prvotní zásah), přičemž určí: 

- místo zásahu 

- způsob zásahu 

- místo uložení havarijních prostředků 

3. Ve spolupráci s příslušným závodem zajistí provedení terénního průzkumu s šetřením 

původce havárie a zdroje znečištění a odběry vzorků vody. 
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4. Předá zprávu o zásahu příslušnému závodu Povodí (VH provozu) k ověření a potvrzení. 

Potvrzená zpráva bude podkladem pro fakturaci nákladů. 

 

 

Příslušný závod Povodí 

1. Zabezpečí kompletnost a použitelnost norných stěn a ostatního materiálu. Po havarijním 

zásahu, na základě zprávy o zásahu provede kontrolu havarijních prostředků a použité 

havarijní prostředky závodu Povodí následně doplní. 

2. Do 3 hodin od zahájení havarijních prací zajistí převzetí obsluhy norných stěn. Pokud 

obsluhu nebude schopen do 3 hodin zajistit, požádá Povodí – VH dispečink HZS                    

o prodloužení doby obsluhy. 

Zajistí společná cvičení jednotek HZS a havarijních čet Povodí s četností cca 1 x ročně. 

V příloze této smlouvy jsou uvedeny také havarijní profily, které jsou předurčeny pro instalaci 

norných stěn a sběr uniklé látky. Jsou to tyto havarijní profily : 

  1) Odra v Polance n.O.      km 25,000 

  2) Odra v Košatce n.O.      km 32,411 (spádový stupeň) 

  3) Odra v Albrechtičkách      km 43,090 

  4) Odra ve Studénce      km 46,67 (jez) 

  5) Odra v Bartošovicích      km 50,345 (jez)  

  6) Odra v Bernarticích      km 67,87 (jez) 

  7) Odra v Mankovicích      km 77,49 (jez) 

  8) Odra v Loučkách       km 82,607 

  9) Odra v Jakubčovicích      km 87,305 (jez) 

10) Ondřejnice ve Staré Vsi pod O.    km 3,080 

11) Ondřejnice ve Fryčovicích    km 12,880 (spádový stupeň) 

12) Jičínka v Kuníně       km 1,550 

13) Jičínka v Kuníně       km 4,974 (spádový stupeň) 

14) Husí potok ve Stachovicích    km 6,050 (spádový stupeň) 

15) Husí potok v Hl. Životicích    km 1,500 

16) Lubina v Košatce      km 1,350 

17) Lubina v Příboře      km 14,240 (spádový stupeň) 

18) Lubina v Drnholci     km 18,370 (spádový stupeň) 
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19) Tichávka v Tiché      km 1,500 

20) Bílovka ve Studénce     km 0,300 

21) Bílovka ve Velkých Albrechticích   km 6,750 

22) Bílovka v Bílovci      km 10,756 (spádový stupeň) 

23) Sezina v Bravanticích     km 1,450 

24) Sedlnice ve Studénce     km 0,060 

25) Sedlnice v Sedlnici     km 6,470 (spádový stupeň) 

26) Luha v Jeseníku n.O.     km 0,450 

27) Budišovka v Budišově n.B.    km 8,300 

Havarijní sklady Povodí Odry jsou umístěny: 

1) Vodohospodářský provoz (VHP) Skotnice 

2) Vodohospodářský závod (VHZ) Suchdol nad Odrou [13.] 

     Havarijní profily č. 1 a 2 jsou umístěny na území ÚO Ostrava, havarijní profily č. 10, 11           

a 16 jsou umístěny na území ÚO Frýdek-Místek a havarijní profil č. 27 je umístěn na území 

ÚO Opava. Proto tyto havarijní profily nehodnotím a zaměřuji se na zbývající havarijní 

profily. 

     Pro poskytnutí přehledu o rozmístění havarijních profilů na tocích na území Novojičínska 

je na obr. 8 zobrazena mapa s přehledem umístění havarijních profilů na vodních tocích. 

 

Obr.11 Přehled umístění havarijních profilů na vodních tocích Novojičínska 
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7.2 Aktuální stav havarijních profilů 

 

     Celkem se na Novojičínsku nachází 21 havarijních profilů, které jsem hodnotil. Z toho            

7 havarijních profilů se nachází na řece Odře, 3 na Bílovce, 2 na Lubině, 2 na Sedlnici,             

2 na Husím potoce, 2 na Jičínce a po jednom na Tichávce, Kopřivničce a Luze. Tyto havarijní 

profily jsem všechny fyzicky změřil a posoudil. U profilů jsem hodnotil tyto parametry: 

1) šířka toku – důležitá pro zjištění nutného počtu norných stěn pro přehrazení toku 

2) hloubka toku – nutné hledisko, zda je možno vodní tok překonat fyzicky pomocí 

ochranných pomůcek nebo pomocí technických prostředků 

3) kotvící body – pokud jsou přítomny stromy, nemusí se vytvářet umělé kotvící body 

4) okolí profilu – zda je přístupný břeh vodního toku nebo zda je zarostlý porostem 

5) přístup na druhý břeh – zda je možno přejít vodní tok po jezu, brodem nebo po mostě 

6) nutné technické prostředky – lana, házecí pytlík, člun, jiné technické prostředky 

7) průchodnost dojezdové trasy – zda jsou na dojezdové trase nějaké překážky, jaká                

je její únosnost a průchodnost dostatečná pro hasičská vozidla 

8) jednotky potřebné pro přehrazení vodního toku pomocí norných stěn – podle vybavení 

jednotek (viz. kapitola 6.5) -  jejich počet 

     U všech havarijních profilů jsem provedl jejich zaměření pomocí GPS souřadnic a určil 

jsem alternativní (tj. nejbližší možná) místa, kde lze postavit norné stěny v případě,                 

že na předurčeném havarijním profilu nebude možné norné stěny ustavit z jakéhokoliv 

důvodu nebo se uniklou látku nepodaří zachytit. 

Zjištěné údaje uvádím v tabulce v příloze č.1 

     Aktuální stav těchto profilů je na velmi rozdílné úrovni. Některé jsou velmi dobře 

přístupné a ve velmi dobrém stavu, jiné jsou v horším stavu a další zase ve velmi špatném 

stavu. Většina profilů je však ve špatném stavu. Pro přehled zde uvádím výčet nedostatků 

zjištěných při prohlídkách a měření profilů. 

  3) Odra v Albrechtičkách 

- neexistuje příjezdová komunikace až k profilu 

- špatný přístup na druhý břeh 

- břehy zarostlé vegetací 
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  4) Odra ve Studénce  

- špatný přístup na druhý břeh 

  5) Odra v Bartošovicích 

- špatná příjezdová komunikace 

- příjezdová komunikace zarostlá nízkými větvemi 

  6) Odra v Bernarticích 

- špatný přístup na druhý břeh 

- odstavná plocha pro hasičská vozidla přímo na silnici 

  7) Odra v Mankovicích  

- špatná příjezdová komunikace 

- příjezdová komunikace zarostlá nízkými větvemi 

  8) Odra v Loučkách  

- břehy zarostlé vegetací 

- špatný přístup na druhý břeh 

- příjezdová komunikace zarostlá nízkými větvemi 

  9) Odra v Jakubčovicích 

- odstavná plocha pro hasičská vozidla přímo na silnici 

12) Jičínka v Kuníně  

- není jez ani spádový stupeň 

- špatný přístup k vodnímu toku – vysoké ochranné hráze 

- nejsou přirozené kotvící body 

13) Jičínka v Kuníně  

- nejsou přirozené kotvící body 

14) Husí potok ve Stachovicích 

- břehy zarostlé vegetací 

15) Husí potok v Hl. Životicích 

- bez výhrad – nový jez 

17) Lubina v Příboře 

- přístup z obce Skotnice – matoucí název profilu 

- nezpevněná příjezdová komunikace k profilu 

18) Lubina v Drnholci 

- břehy zarostlé vegetací 

19) Tichávka v Tiché  

- břehy zarostlé vegetací 
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20) Bílovka ve Studénce 

- není jez ani spádový stupeň 

- přístup z Petřvaldíku – matoucí název profilu 

- břehy zarostlé vegetací 

21) Bílovka ve Velkých Albrechticích 

- není jez ani spádový stupeň 

- nejsou přirozené kotvící body 

22) Bílovka v Bílovci 

- přístup po nezpevněné ploše u garáží 

- vysoké kamenné břehy 

- nejsou přirozené kotvící body 

23) Sezina v Bravanticích 

- není jez ani spádový stupeň 

- břehy zarostlé vegetací 

24) Sedlnice ve Studénce 

- není jez ani spádový stupeň 

- nezpevněné přístupové komunikace 

25) Sedlnice v Sedlnici 

- rozbitý kamenný jez 

- břehy zarostlé vegetací 

26) Luha v Jeseníku n.O. 

- není jez ani spádový stupeň 

 

7.3 Dílčí závěr – zhodnocení stavů havarijních profilů, návrh opatření 

 

     Z uvedených zjištění vyplývá, že stav havarijních profilů je špatný a bude potřeba                

ve spolupráci s Povodím Odry, s.p. učinit opatření k nápravě těchto závad: 

- vybudování příjezdové komunikace – profil č. 3 

- zpevnění příjezdové komunikace – profil č. 5, 7, 17, 22, 24 

- prořezání vegetace – profil č. 3, 5, 7, 8, 14, 18, 19, 20, 23, 25 

- zřídit kotvící body – profil č. 12, 13, 21, 22 

- oprava kamenného jezu – profil č. 25 

- změna názvu profilu podle blízké obce – profil č. 17, 20 
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     V případě, kdy nelze najít řešení taková, aby byla sjednána náprava závad, doporučuji 

organizační řešení, a to tato: 

Závada: odstavná plocha na silnici – profil č. 6, 9 

Řešení: povolat policii ČR na řízení dopravy, případně o 2 hasiče navíc pro usměrňování 

dopravy, nebude-li možno průjezd vozidel zajistit, pak komunikaci na nezbytně nutnou dobu 

uzavřít. 

Závada: špatný přístup na druhý břeh – profil č. 3, 4, 6, 8 

Řešení: povolat další jednotku, která přijede k místu přímo na druhý břeh, vyslat na místo 

události člun, kterým se překlene vodní tok. 

     Na všech uvedených tocích dochází vlivem vyššího průtoku k rozšíření toku, zvýšení 

hladiny, zvýšení rychlosti průtoku a tím ke znemožnění ustavení norných stěn. V zimním 

období za dlouhotrvajících mrazů může dojít k zamrzání toků a poté vlivem tání a chodu 

ledových ker ke zvýšení hladiny vodního toku. V případě zamrznutí vodního toku a také při 

chodu ledových ker je ustavení norných stěn znemožněno. Pravidelně dochází ke zvýšení 

rychlosti toku vlivem tání sněhu na jaře a také v případě srážek, proto je potřeba sledovat 

meteorologické a hydrologické předpovědi a řídit se aktuálním stavem v době vzniku 

události. 
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8 Praktické ověření získaných poznatků – taktické cvičení 

Bartošovice 

 

8.1  Příprava cvičení 

 

     Aby bylo možno ověřit získané podklady o havarijních profilech ze smlouvy uzavřené 

mezi Povodím Odry, s.p. a HZS MSK a ověřit podmínky pro instalaci norných stěn, 

zorganizoval jsem ve spolupráci s HZS MSK – ÚO Nový Jičín, stanicí Nový Jičín, směnou A 

taktické cvičení na instalaci norných stěn na havarijním profilu č. 5 v Bartošovicích. 

     Všechny směny provádějí pravidelná taktická cvičení, jejichž nedílnou součástí jsou také 

taktická cvičení na havarijních profilech. Mezi směnami jsou oblíbené havarijní profily,               

ke kterým je dobrý přístup a kde si cvičící mohou ověřit co nejširší spektrum svých znalostí              

a dovedností. Vybíral jsem proto havarijní profil, na kterém není příslušníky směny A 

prováděno taktické cvičení velmi často. Vybral jsem si proto havarijní profil v obci 

Bartošovice, u č.p.208 (bývalý mlýn, dnes malá vodní elektrárna).   

     Tento havarijní profil je umístěn na řece Odře a je jedním z šesti havarijních profilů na této 

řece v hasebním obvodu HZS MSK – ÚO Nový Jičín. Přístup je po místní komunikaci a poté 

po zpevněné hrázi rybníka k jezu před č.p.208. Odstavná plocha je částečně zpevněná               

a do těsné blízkosti havarijního profilu je možno přijet hasičskými vozidly za předpokladu,  

že dlouho nepršelo a terén není příliš rozmoklý. 

     Datum taktického cvičení jsem po poradě s vedoucím mé diplomové práce ppor.Ing.Janem 

Němečkem a velitelem stanice Nový Jičín mjr.Ing.Radomírem Fešarem stanovil na čtvrtek 

26.3.2009. K tomuto datu jsme dospěli po zjištění, že průtok v řece nebude vzhledem 

k předpovědi hydrometeorologů již na úrovni povodňových stupňů po předchozím tání sněhu 

v Oderských vrších podporovaném deštěm. Ve spolupráci s velitelem čety směny A jsem 

vypracoval plán taktického cvičení, který jsme předložili ke schválení veliteli stanice Nový 

Jičín. Plán taktického cvičení je uveden v příloze č.2. Jako zpracovatel plánu taktického 

cvičení je uveden velitel čety směny A, jelikož to vyžadují vnitřní organizační předpisy. Cíle 

cvičení byly stanoveny tyto: 

1) Ověřit organizaci řízení zásahu a koordinaci prací při zneškodňování havárie               

na vodním toku. 
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2) Ověřit znalosti a prohloubit praktické dovednosti příslušníků směny v obsluze 

norných stěn. 

3) Koordinace veškerých činností příslušníků směny při zdolávaní ropné havárie               

na vodní hladině.  

4) Zopakovat základy bezpečnosti práce při zásahu na vodním toku. 

5) Ověřit průjezdnost a únosnost cesty k místu havarijního profilu. 

 

8.2  Provedení taktického cvičení 

 

     Dne 26.3.2009 v 10:00 vyjela technika CAS 24 MB Atego v počtu 1+3 a TA/CH MB 

Sprinter v počtu 1+1 ze stanice Nový Jičín, doprovázená VEA Mitsubishi s velitelem stanice 

a mnou, k místu cvičení. Přeprava vozidel byla provedena bez použití výstražného světelného 

a zvukového zařízení. Při dopravě na místo události byly hodnoceny příjezdové komunikace, 

zvláště pak po odbočení z místní komunikace směrem k havarijnímu profilu (účelová 

komunikace na hrázi rybníka). Vzhledem k tomu, že se na hrázi rybníka nacházejí sila               

na potravu pro ryby, která jsou plněna krmivem dováženým nákladními automobily, byl zde 

předpoklad, že příjezdová komunikace je dostatečně únosná. Toto se také potvrdilo a jednotka 

zdárně přijela na odstavnou plochu u jezu, jak je vidět na obr. 12. Při příjezdu k místu cvičení 

bylo zjištěno, že závora na příjezdové komunikaci není instalována. 

     Prvním úkolem velitele družstva bylo provést průzkum okolí jezu s cílem zjistit 

nejvhodnější místo pro ustavení norné stěny. Toto bylo nalezeno cca 50 m proti proudu řeky 

nad jezem. Laserovým dálkoměrem byla změřena šířka vodního toku ve směru 

předpokládaného ustavení norné stěny a výsledkem byla hodnota 12,8 m. Druhým úkolem 

průzkumu bylo zjistit, zda je možno vodní tok překonat vlastními silami po hraně jezu, 

pomocí blízkého brodu či je nutno překlenout vodní tok pomocí mostu, který je vzdálen cca 

400 m. Bylo zjištěno, že vzhledem k vyššímu stavu vodní hladiny Odry není možné tok 

překonat vlastními silami ani po hraně jezu ani blízkým brodem. Vzhledem k absenci člunu 

na místě cvičení bylo velitelem družstva rozhodnuto vystrojit všechny příslušníky vestami pro 

práci na vodě a vyslat skupinu dvou hasičů, kteří přejdou přes most na druhý břeh řeky                

a dojdou po břehu až k místu ukotvení norné stěny. Celková vzdálenost, kterou musela tato 

dvoučlenná skupina hasičů ujít, byla cca 700 m. 
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Obr.12 Pohled od jezu k místu ustavování norné stěny 

 

Během doby, kterou potřebovala zmíněná dvoučlenná skupina hasičů k dosažení druhého 

břehu řeky, byly zbývajícím družstvem o zmenšeném početním stavu (1+3) přichystány 

technické prostředky nutné k ustavení norné stěny – norné stěny 3, 5, 8 m, lana, házecí pytlík, 

lahve se stlačeným vzduchem, plnící hadice pro naplnění horní komory norné stěny, spojka             

a hadice „C“ pro naplnění spodní komory norné stěny. Bylo provedeno spojení uvedených 

norných stěn pomocí karabin a úchytů, připevnění lan úchyty k norné stěně a bylo zahájeno 

plnění horní komory tlakovým vzduchem. Poté, co se dvoučlenná skupina hasičů dostavila              

na druhý břeh, byl členem jednotky – lezcem učiněn pokus o přenesení lana na druhý břeh 

pomocí házecího pytlíku. Toto se podařilo na první pokus a mohlo být zahájeno ustavování 

norné stěny.  

 

Obr.13 Plnění dolní komory vodou a ustavování norné stěny 
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K lanu z házecího pytlíku bylo upevněno lano připevněné k norné stěně a bylo zahájeno 

postupné plnění spodních komor částí norných stěn vodou, jak můžeme vidět na                  

obr. 13. Postupně byly části norné stěny vkládány do vodního toku podél břehu a po ukotvení 

norné stěny pomocí kotvícího kolíku na břehu byla norná stěna ustavena a vodní tok byl 

přehrazen. Norná stěna byla poté ukotvena na druhém břehu ke stromu na břehu řeky             

a pomocí lan vedených z úchytů na částech norných stěn byla poté soustava norných stěn 

pevně ukotvena. Při kotvení došlo k utržení 3 poutek na 8-mi metrové norné stěně. Následně 

bylo velitelem družstva překontrolováno ukotvení norné stěny, které bylo vzhledem k selhání 

poutek shledáno jako vyhovující. Konečné ustavení norné stěny vidíme na obr. 14.  

     Pro ověření správné funkčnosti a správného ustavení norné stěny byl použit na imitaci 

ropné skvrny sorbent Cansorb, který byl vhozen na hladinu vodního toku cca 50 m nad 

ustavenou nornou stěnou proti proudu řeky. Imitovaná ropná skvrna poté skutečně připlula      

po vodní hladině k norné stěně a po její hraně připlula ke břehu řeky, kde byla pomocí síťové 

lopaty posbírána z vodní hladiny. 

 

Obr.14 Konečné ustavení norné stěny 

 

     Po splnění všech plánovaných činností bylo vedoucím cvičení rozhodnuto o ukončení 

cvičení. Jednotka poté provedla vytažení norné stěny z vodního toku a sbalení všech 

technických prostředků do hasičských vozidel. Následně se jednotka vrátila zpět na svou 

základnu. 
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8.3  Vyhodnocení taktického cvičení 

 

Vyhodnocení taktického cvičení bylo provedeno ihned po návratu jednotky na základnu. 

Vyhodnocení provedl se zúčastněnými příslušníky velitel družstva, který cvičení prováděl.  

Úkoly, které byly stanoveny v cíli cvičení, byly splněny takto: 

1) Ověřit organizaci řízení zásahu a koordinaci prací při zneškodňování havárie               

na vodním toku 

o Organizace a koordinace prací zasahujících příslušníků byla shledána 

jako vyhovující 

2) Ověřit znalosti a prohloubit praktické dovednosti příslušníků směny v obsluze 

norných stěn. 

o  Praktickým vyzkoušením práce s nornými stěnami bylo ověřeno,             

že znalosti příslušníků jsou na vyhovující úrovni, praktické 

dovednosti byly prohloubeny 

3) Koordinace veškerých činností příslušníků směny při zdolávaní ropné havárie              

na vodní hladině. 

o  Taktickým cvičením bylo ověřeno, že koordinace činností 

příslušníků je na velmi dobré úrovni, příslušníci spolupracují 

spolehlivě 

4) Zopakovat základy bezpečnosti práce při zásahu na vodním toku 

o  Byly zopakovány zásady bezpečnosti práce při zásahu na vodním 

toku, důraz byl kladen na používání ochranných pomůcek                    

a předepsaných pracovních postupů 

5) Ověřit průjezdnost a únosnost cesty k místu havarijního profilu 

o  Dojezdové cesty byly prověřeny, průjezdnost byla v době cvičení 

shledána jako vyhovující. Pokud by však byl terén rozměklý vlivem 

déletrvajícího či přívalového deště nebo vlivem oblevy v zimním 

období, bylo by potřeba techniku odstavit ve vzdálenosti cca 50 m             

od místa ustavení norné stěny. Také pohyb příslušníků by byl ztížen 

vlivem špatného terénu. 

V konečném důsledku bylo konstatováno, že cvičení bylo provedenou v souladu s plánem 

taktického cvičení. Taktické postupy byly dodrženy a nebyly shledány zásadní nedostatky. 
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Byly zaznamenány poznatky ze cvičení, které bude potřeba aplikovat do praxe, aby bylo 

možno zrychlit a zefektivnit tento typ zásahu: 

1) početní stav cvičících příslušníků se jeví jako hraniční, pro zrychlení prací (předejití 

možného průniku ropné látky dále po vodním toku před ustavením norné stěny)              

je potřeba povolat na místo havarijního profilu další jednotky. Bude potřeba povolat 

jednotku vybavenou nornými stěnami. Tyto by byly instalovány jako druhá případně 

další v pořadí pro případ selhání první norné stěny. Jednotka sboru dobrovolných 

hasičů, která nemá norné stěny ve výbavě, by byla nápomocna jednotkám s pracemi 

vedoucími k úspěšnému ustavení norných stěn a posléze s obsluhou a odstraňováním 

látky z vodního toku. 

2) Je potřeba zesílit poutka na norných stěnách tak, aby nedocházelo k jejich utržení               

a tím nebylo znemožněno ustavení norné stěny. 

3) Při zvýšeném stavu vodní hladiny řeky Odry není možno dosáhnout druhého břehu 

jinak, než jej překonat pomocí mostu vzdáleného cca 400 m. Z důvodu časové úspory 

je žádoucí dopravit spolu s technikou HZS MSK – ÚO Nový Jičín, st. Nový Jičín               

i člun, který je ve výbavě této jednotky. Problémem však je skutečnost, že TA/CH MB 

Sprinter není vybaven závěsným zařízením, aby bylo možno připojit přívěsný vozík  

se člunem. Závěsným zařízením je vybaven pouze PPLA MB Sprinter. 

Závěrem lze konstatovat, že taktické cvičení splnilo svůj účel. Příslušníci si ověřili své 

teoretické znalosti a prohloubili praktické dovednosti při činnostech spojených s instalací 

norné stěny. Byly ověřeny dojezdové trasy. 

     Vyhodnocení taktického cvičení, které vypracoval nprap. Ing. František Pavlík, velitel 

družstva, uvádím v příloze č.3. Podrobnější fotodokumentace k taktickému cvičení je součástí 

přílohy č.4. 

     Na základě tohoto taktického cvičení jsem provedl zpracování vzorové karty havarijního 

profilu, kterou uvádím v příloze č.5 
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9 Závěr 

 

    Cílem této práce bylo rozdělit nebezpečné látky se zaměřením na látky zachytitelné                

na vodní hladině, popsat jednotky požární ochrany a jejich vybavení a zhodnotit, zda jejich 

vybavení a plošné rozmístění je dostatečné. Dalším cílem bylo posoudit aktuální stav 

havarijních profilů a navrhnout opatření k odstranění případných nedostatků a závad. 

     Bylo zjištěno vybavení a plošné rozmístění jednotek PO předurčených pro zásah                   

na likvidaci úniků nebezpečných látek do vodních toků a bylo navrženo opatření ke zvýšení 

akceschopnosti a tím ke snížení možných následků havárie. Navrhl jsem dovybavit jednotku 

SDH Odry nornými stěnami 2x8 metrů a 2x5 metrů pro možnost přehrazení nejširšího profilu 

v jejich hasebním obvodu (profil č. 8 – Odry, Loučky) a vybavit tuto jednotku sorbenty               

a dalším potřebným nářadím (síťové lopaty, nádoby na zachycené látky, ženijní nářadí, 

kotvící kolíky), aby mohli účinně zasáhnout do doby příjezdu jednotky HZS MSK – ÚO 

Nový Jičín, stanice Nový Jičín a Bílovec. Důvodem je skutečnost, že jednotka HZS podniku 

Semperflex, a.s. Odry nemá podepsanou smlouvu o poskytnutí pomoci při zásazích mimo 

areál podniku. 

     Pro zjištění stavu havarijních profilů jsem provedl fyzicky měření a prohlídku všech 

havarijních profilů, byl zjištěn skutečný stav a byla navržena opatření k nápravě nedostatků. 

Zjištěné nedostatky – neexistující nebo nevyhovující příjezdová komunikace, neprořezaná 

vegetace na příjezdových komunikacích a na březích havarijních profilů, nevhodné nebo 

neexistující kotvící body, nevhodný název havarijního profilu a nevyhovující stav jezu budou 

muset být projednány s Povodím Odry, s.p. a bude muset být sjednána náprava tak, aby byly 

tyto havarijní profily použitelné pro zásahy jednotek PO v případě havárie. 

     Provedl jsem taktické cvičení ve spolupráci s HZS MSK – ÚO Nový Jičín, st. Nový Jičín, 

směnou A a zjištěné poznatky jsem zahrnul do výstupů z této diplomové práce. Zpracoval 

jsem vzorovou kartu havarijního profilu, která bude předlohou pro vypracování karet všech 

havarijních profilů. Ve své práci jsem řešil pouze vybavení jednotek a stav havarijních profil ů 

na území hasebního obvodu HZS MSK – ÚO Nový Jičín. Domnívám se, že vzhledem 

k plánovanému spuštění Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, 

(IBC MSK), z něhož budou řízeny všechny jednotky na území Moravskoslezského kraje,            
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by bylo dobré zpracovat karty všech havarijních profil ů v Moravskoslezském kraji. Tyto          

by se pak staly součástí dokumentace jednotek PO i dokumentace, která bude uložena na IBC 

MSK a bude moci být využita při řešení událostí s únikem nebezpečných látek do vodních 

toků, které jsou zachytitelné na vodní hladině. 

     Zjištěné poznatky z této diplomové práce budou využity u HZS MSK – ÚO Nový Jičín pro 

informační podporu zasahujících hasičů a také jako informační podpora Sektorového 

operačního a informačního střediska Jih ve Frýdku-Místku, které vysílá jednotky v operačním 

řízení na ÚO Nový Jičín.  
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