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Anotace 

NOVÁ�EK, David. Protipovod�ová opat�ení v areálu chemického podniku BorsodChem 

MCHZ, s.r.o. [s.l.], 2009. 41 s. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpe�nostního inženýrství. 

Vedoucí bakalá�ské práce Ing. Ladislav Novák. 

Bakalá�ská práce se zabývá problematikou povodní v blízkém okolí soutoku �eky 

Opavy a Odry, kde se nachází i chemický podnik BorsodChem MCHZ, s.r.o. Autor hodnotí 

povodn� z roku 1997, stávající situaci a prevenci v oblasti p�edcházení povodním z pohledu 

Povodí Odry, s.p., hasi�ského záchranného sboru kraje a podniku BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Nasti�uje možnosti �ešení povod�ové situace uvnit� podniku do budoucna. 
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NOVÁ�EK, David. Flood Control Measures on the Premises of Chemical Company 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. [s.l.], 2009. 41 pages. VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering. Supervisor of the bachelor´s thesis Ing. Ladislav Novák. 

The bachelor´s thesis is dealing with the issue of floods in a nearby surrounding of the 

junction of the rivers Opava and Odra where there is also situated the chemical concern 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. The author appraises the floods from 1997, the current situation 

and precaution measures against floods from the point of view of Povodí Odry, s.p., the 

regional fire squad and the company BorsodChem MCHZ, s.r.o. He outlines possible 

solutions for the future in case of a flood situation on the grounds of the company. 
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1. Úvod 

Chemické podniky pot�ebují pro sv�j komplexní chod a zejména pro technologie 

zna�né množství vody. Proto se strategicky umís	ují do blízkosti vodních tok�, aby zdroj 

vody byl co nejblíže a doprava vody potrubními systémy a vodními p�ivad��i byla co možná 

nejkratší a nejekonomi�t�jší. 

Nachází-li se podnik v blízkosti vodního toku, musí se po�ítat s tím, že m�že dojít 

k ohrožení jeho území negativními vlivy zp�sobenými povodní. Ostatn� o tom jsme se, na 

území podniku BorsodChem MCHZ, s.r.o. (dále jen BC MCHZ), mohli p�esv�d�it p�i 

ni�ivých povodních v roce 1997. Po t�chto zkušenostech se mnoho v�ci zm�nilo. Ne jen BC 

MCHZ, p�ehodnotil a upravil svá protipovod�ová opat�ení, ale také státní podnik Povodí 

Odry, s.p. (dále jen POd) provedl kroky a opat�ení, jejichž cílem je do budoucna 

minimalizovat škody napáchané povodn�mi. 

Smyslem této práce je seznámit se s úrovní zabezpe�ení protipovod�ových opat�ení 

týkajících se BC MCHZ. Vyhodnotit tato opat�ení a po zjišt�ní, zda bude možné a nutné 

provést v dané oblasti zm�ny, bude nastín�n charakter t�chto zm�n nebo navrhnuty nové 

varianty �ešení situací, souvisejících s povod�ovou problematikou. Práce se zam��uje na 

oblast ochrany území BC MCHZ p�ed povodní, ochranu technologií a p�edcházení havarijním 

situacím, které mohou být zp�sobeny p�ípadným únikem nebezpe�ných látek. 
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2. Rešerše 

 

Ve své práci bych cht�l zjistit, zda opat�ení provedená po ni�ivých povodních v roce 

1997, které zp�sobily BC MCHZ velké materiální škody, jsou z hlediska možnosti opakování 

této situace dosta�ující. Mezi provedené kroky bych za�adil nejen opat�ení týkají se 

samotného BC MCHZ, ale i kroky provedené POd, který spravuje, mimo jiné, vodní toky 

Odru a Opavu, jejichž rozvodn�ním je BC MCHZ p�ímo ohrožen. 

 

Literatura: 

Pro ú�ely své bakalá�ské práce jsem použil k orientaci a srovnání v problematice �ešení 

povodní zejména tuto literaturu a dokumentaci: 

 

KONVI�KA, Miloslav, et al. M�sto a povode� : Strategie rozvoje m�st po povodních. 1. vyd. 

Brno : ERA group spol. s.r.o., 2002. 219 s. ISBN 80-86517-38-1. 

Publikace se zabývá problematikou jak rozvíjet m�sta v oblastech ohrožených 

povodn�mi. Uvádí zkušenosti v této oblasti v rámci �R a shrnuje poznatky o záplavách na 

našem území. 

 

PAP
Ž, Jan. Školení povod�ové komise: Soubor dokument� a prezentací s protipovod�ovou 

tématikou. 

Ing. Jan Papež je uznávaným odborníkem na problematiku povodní v �R. Je 

prezidentem �eské protipovod�ové asociace. Ing. Papež se rovn�ž podílel na tvorb� návrh� a 

plánu protipovod�ových opat�ení v podniku SYHTHOS Kralupy, a.s. (dále jen SYNTHOS). 

Poskytnutý materiál obsahuje vzory povod�ové dokumentace, návody na tvorbu 

povod�ových plán� a opat�ení vlastník� nemovitostí v oblastech zasažených povodn�mi, 

grafické p�ílohy z postižených oblastí, návody na provád�ní povod�ových prohlídek aj. 
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HOLÝ, Pavel. Povodn� 2002: SYNTHOS Kralupy, a.s. Kralupy nad Vltavou. Interní 

podniková dokumentace. 2002. 

HOLÝ, Pavel. Povod�ové plány: SYNTHOS Kralupy, a.s. Kralupy nad Vltavou. Interní 

podniková dokumentace. 2008. 

Zprost�edkovatelem a  zárove� z velké �ásti i autorem této dokumentace je Mgr. Pavel 

Holý vedoucí útvaru požární ochrany SYHTHOS. Po zkušenostech z povodn�mi z roku 2002 

na Vltav�, byl i SYNTHOS (v té dob� KAU�UK, a.s.) nucen p�ehodnotit stávající situaci a 

reagovat na nedostatky v ochran� zasaženého území a technologií p�ed negativními ú�inky 

povodní. Dokumentace obsahuje jak �asový pr�b�h událostí p�i povodní v SYNTHOS v roce 

2002 po rozvodn�ní a rozlití Vltavy, tak �ešení situace po povodni. Dále obsahuje návody a 

postupy �ízení záchranných prací a n�které stavební a technologické úpravy stávajících 

objekt� a výrobních technologií, které mohou zmírnit nebo zcela eliminovat škody zp�sobené 

povodní. 

 

Plán oblasti povodí Odry (návrh) [online]. 2008 [cit. 2009-03-11]. Dostupný z WWW: 

<http://www.poyry.cz/popodra/>. 

Návrh plánu oblasti povodí Odry je komplexním dokumentem zve�ej�ujícím informace 

o stávající situaci na vodních útvarech (dále jen VÚ) ve vymezené oblasti povodí. Obsahuje 

p�ipravované kroky a opat�ení související s rozvojem povodí do budoucích let. Textové �ásti 

plánu jsou dopln�né p�ehlednými tabelovanými statistikami a mapami území s problematikou 

v oblasti plánování vod. 

 

Zákon �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon�, Vodní zákon. Hlava IX. 

Ochrana p�ed povodn�mi. 

Vodní zákon �eší veškerou problematiku týkající se povrchových a podzemních vod na 

území �R. Hlava IX. zákona je v�nována povod�ové problematice. 
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3. Povode� – základní informace 

Povodní se rozumí p�echodné výrazné zvýšení hladiny vodních tok� nebo jiných 

povrchových vod, p�i  kterém  voda  již  zaplavuje  území  mimo koryto vodního toku a m�že 

zp�sobit škody. Povodní je i stav, kdy voda m�že zp�sobit škody tím, že z ur�itého území 

nem�že do�asn� p�irozeným zp�sobem odtékat nebo její odtok je nedostate�ný, p�ípadn�  

dochází k zaplavení území p�i soust�ed�ném odtoku srážkových vod [10]. 

3.1 Rozd�lení povodní  

Povodn� jsou bu� zp�sobeny p�írodními vlivy nebo také vznikají v d�sledku vliv� 

um�lých. Podle toho je rozd�lujeme do dvou základních skupin na povodn� [1,11]: 

• P�irozené – které jsou zp�sobeny vlivem nahodilých zm�n meteorologické situace a co 

se tý�e po�tu výskytu všech povodní tak p�evažují. 

• P�ívalové (zvláštní, um�lé) – vznikající v d�sledku um�lých vliv�, zejména poruchou 

vodního díla, která m�že vést až k jeho havárii (protržení), poruchami funk�ních 

za�ízení hydrotechnických staveb nebo nouzovým �ešením krizové situace (dále jen KS) 

na vodním díle. 

Tyto dva základní druhy lze samoz�ejm� kombinovat. Typickým p�íkladem m�že být 

situace, kdy už vzniklá povode� zp�sobena déletrvajícími dešti je ješt� zhoršena nouzovým 

odpoušt�ním vody z p�ehrady nebo jejím porušením vlivem p�epln�ní. 

3.2 Typické rysy povodní v povodí Odry 

Charakter povodní a jejich rysy m�žeme pro �eku Odru a její p�ítoky rozd�lit do t�í 

skupin [21]. 

3.2.1 Skupina povodní podmín�ných oblevou 

Tento typ povodn� je podmín�n stavem sn�hové pokrývky, p�dy a ledových jev� na 

�ekách a nastává s nástupem vyšších teplot, p�ípadn� v kombinaci se srážkami. Lze je za�adit 

mezi jarní povodn� a v povodí Odry se vyskytují mén� �asto. �ast�jší jsou na �ekách 

pramenících v poho�í Hrubého Jeseníku.  

Odra pramení v Nízkém Jeseníku v „Oderském Lese” ve vojenském prostoru Libava. 



   

 7    

3.2.2 Skupina povodní zp�sobených krátkými vydatnými dešti 

Zasahuje p�edevším menší oblasti a vyvolává strmé povod�ové vlny na menších tocích. 

Mívá spíše lokální charakter. Tento typ povodní je v oblasti povodí Odry možný tém�� všude, 

p�i�emž �ast�jší i nebezpe�n�jší jsou tyto povodn� v horských a podhorských oblastech. 

3.2.3 Skupina povodní vzniklých trvalými vydatnými dešti 

Je typická pro letní období a je dána náv�trným efektem Jeseník� a Beskyd s postupem 

tlakových níží a vniku cyklón. Vzniklé cyklonální situace vyvolaly i nejv�tší povode� 

v povodí Odry za dobu hydrometeorologického pozorování (od p�elomu 19. a 20. stol.) v roce 

1997. 

3.3 Stupn� povod�ové aktivity 

Rozsah opat�ení provád�ných na ochranu p�ed povodn�mi se �ídí mírou povod�ového 

nebezpe�í. Ta se vyjad�uje t�emi stupni povod�ové aktivity (dále jen SPA). Povode� za�íná 

vyhlášením druhého nebo t�etího SPA. 

SPA jsou obvykle vázány na objektivn� stanovené sm�rodatné limity, zejména na vodní 

stavy nebo pr�toky v hlásných profilech na vodních tocích, pop�ípad� na mezní nebo 

kritickou hodnotu jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových 

náp�ch� a zácp, chod ledu a pod.). Sm�rodatné limity pro vyhlašování SPA jsou obsaženy v 

povod�ových plánech a s nimi schvalovány povod�ovými orgány [10,11]. 

3.3.1 První stupe� povod�ové aktivity (I. SPA) – stav bd�losti 

I. SPA nastává p�i nebezpe�í povodn� a zaniká, pominou-li p�í�iny takového nebezpe�í. 

P�i tomto stupni je zahajována �innost hlásné a hlídkové služby, která pozoruje hladinu na 

rozvodn�ných tocích nebo nádržích. 

3.3.2 Druhý stupe� povod�ové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti 

II. SPA se vyhlašuje v dob� vlastní povodn� na základ� údaj� hlídkové služby a zpráv 

p�edpov�dní a hlásné služby. P�i tomto stupni se aktivizují povod�ové orgány a další ú�astníci 

ochrany p�ed povodn�mi, uvád�jí se do pohotovosti prost�edky na zabezpe�ovací práce a 

podle možnosti se provád�jí opat�ení ke zmírn�ní pr�b�hu povodn� podle povod�ového 

plánu.  
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Za zabezpe�ovací práce se považují všechna technická opat�ení pro prevenci a ochranu 

p�ed povodn�mi na vodních tocích, vodohospodá�ských dílech a záplavových územích 

(Území, která mohou být p�i výskytu p�irozené povodn� zaplavena vodou [10].). Mezi tato 

opat�ení lze za�adit p�edevším ochranu koryta a b�eh� vodního toku p�ed jejich porušením a 

poškozením, odstra�ování p�ekážek bránicích plynulému odtoku vody (led, v�tv� a jiné 

p�edm�ty), ut�s�ování trhlin v hrázích, budování druhotných ochranných povod�ových linií 

aj. [3]. 

3.3.3 T�etí stupe� povod�ové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení 

III. SPA se vyhlašuje p�i nebezpe�í vzniku škod v�tšího rozsahu, ohrožení život� a 

majetku v záplavovém území. P�i tomto stupni se provád�jí zabezpe�ovací a podle pot�eby 

záchranné práce nebo evakuace. 

Za záchranné práce se považují všechna opat�ení na záchranu život�, zdraví a majetku 

p�ed negativními ú�inky povodní a to jak p�ed povodní tak i b�hem ní. Pat�í sem jak 

preventivní tak represivní opat�ení. Nap�. evakuace, zajišt�ní ochrany ve�ejného po�ádku, 

preventivní hygienicko-epidemiologická opat�ení, nouzové zásobování obyvatelstva aj. [3]. 

4. BC MCHZ – základní informace 

4.1 Historie a výrobní program 

Historie chemického závodu v Ostrav� – Mariánských Horách je spojena s po�átky 

výroby dusíkatých hnojiv v tehdejším �eskoslovensku a úzce souvisela s výrobou koksu a 

následným zpracováním koksárenského plynu. Výstavba závodu v Ostrav� - �eskoslovenské 

továrny na dusíkaté látky - byla zahájena v roce 1927. 

Postupn� byl výrobní program závodu rozši�ován, nejprve o anorganické produkty a od 

50. let i o produkty organické chemie. V roce 1985 byl uveden do provozu anilinový blok. 

Za dobu své existence prošla firma �adou organiza�ních zm�n, v�etn� zm�n názvu. V 

dubnu 2000 ma�arská spole�nost BorsodChem odkoupila v�tší �ást odšt�pného závodu 

ALIACHEM, Moravské chemické závody. Vzniká nová spole�nost jejíž název je i názvem 

stávajícím – BorsodChem MCHZ, s.r.o. [12]. 

Spole�nost BorsodChem MCHZ, s.r.o se sídlem: 

70903 Ostrava - Mariánské Hory, ul. Chemická 1/2039. 
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4.2 Údaje o lokalit� 

Tyto základní informace o BC MCHZ jsou získány z Vnit�ního havarijního plánu BC 

MCHZ [6]. 

4.2.1 Poloha podniku 

BC MCHZ se nachází v severní pr�myslové zón� m�sta Ostravy, na pravém b�ehu �eky 

Odry, t�sn� pod jejím soutokem s �ekou Opavou (cca 300 m od soutoku Opavy s Odrou). 

�eka Odra ohrani�uje závod �áste�n� na západ� (starší �ást závodu tzv. S-blok) a 

severu. Na jižním okraji je závod (S-blok) ohrani�en drážním t�lesem �D a východním 

okrajem sousedí s pr�myslovým komplexem Koksovny Jan Šverma (dále jen KJŠ), teplárny 

Dalkie a bývalého dolu Jan Šverma (dále jen DJŠ). Severní okraj závodu (nov�jší �ást závodu 

tzv. A-blok) sousedí s objektem, ve kterém sídlí spole�nosti SITA, a.s. a SPOVO, s.r.o. 

4.2.2 Morfologie - povrch 

 Povrch terénu v jižní a st�ední �ásti pr�myslového areálu je relativn� rovinatý v úrovni 

cca 210 m n.m. a od st�ední �ásti severovýchodním sm�rem postupn� stoupá na úrove� cca 

214 m n.m. P�í�inou tohoto p�evýšení je rozší�ení MCHZ o �ást A-blok v 80 letech 20 století. 

Stavba si vyžádala dodate�né zpevn�ní a úpravy terénu další vrstvou navážek, což se 

projevilo na zvýšení nadmo�ské výšky povrchu v této �ásti.  

4.2.3 Klimatické pom�ry 

Podle klimatického �len�ní náleží území BC MCHZ do mírn� teplé klimatické oblasti, 

která je charakterizována dlouhým, teplým a mírn� suchým létem, krátkým a mírn� teplým 

jarem a podzimem a krátkou, mírn� teplou zimou s krátkým trváním sn�hové pokrývky. 

5. Povode� – 1997 

5.1 P�í�ina povodní na Morav� 

P�í�inou povodn� v roce 1997 bylo p�irozené kolísaní momentální meteorologické 

situace. V inkriminovaném roce se tlaková níže p�esouvala z Itálie nad jižní Polsko a 

pozastavila se nad severní Moravou. To zp�sobilo, že v p�ti dnech (4–8.7.1997) spadl cca 

polovi�ní ro�ní úhrn srážek charakteristický pro danou oblast. Tyto p�tidenní úhrny srážek 

dosahovaly hodnot nad 500 mm [1]. 
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Tab.1 uvádí p�ehled úhrnných srážek [mm·m-2] v m�sí�ních pr�m�rech pro sledovanou 

oblast Ostrava, m�stská �ást Poruba v roce 1997 ve srovnání s roky 2006, 2007, 2008 a 

pr�m�rem v letech 1968-1997. Hodnoty byly získaný z archivu �HMÚ [29]. 

Tab.1  Pr�m�rné m�sí�ní úhrnné srážky za sledované období v oblasti Ostrava – Poruba 

Pr�m�rný m�sí�ní úhrn srážek [mm·m-2] 
M�síc 

1997 2006 2007 2008 1968-1997 

Leden 24,6 42,2 43,9 35,1 28,3 
Únor 10,8 40,1 27,9 12,9 29,5 
B�ezen 16,2 60,1 83,2 31,0 35,1 
Duben 31,6 96,5 15,7 37,5 54,1 
Kv�ten 95,9 72,5 35,4 90,0 86,1 
�erven 89,1 111,6 75,3 63,8 91,3 
�ervenec 379,8 13,7 74,0 162,3 90,1 
Srpen 45,9 147,2 45,8 86,9 87,6 
Zá�í 51,4 31,0 175,6 70,7 64,9 
�íjen 30,6 25,5 55,5 27,6 41,3 
Listopad 88,9 55,8 56,6 15,2 45,6 
Prosinec 35,3 31,0 32,6 43,5 38,2 

� Rok 900,1 727,2 721,5 676,5 692,2 

 
B�žná vodohospodá�ská opat�ení se dimenzují maximáln� na vodu stoletou, což za 

mimo�ádné situace v �ervenci 1997 nebylo na mnoha místech zasaženého území dosta�ující, a 

proto došlo k porušení ochranných protipovod�ových hrází a následnému rozlivu vody i do 

chrán�ných území [1]. 

Hlavní rysy hydrologického režimu oblasti v celém povodí Odry jsou charakterizovány 

sedmi nejvýznamn�jšími vodom�rnými stanicemi. Povod�ový režim oblasti charakterizují 

hodnoty N-letých pr�tok� Qn a pom�ry hodnot Q100 / Q1  (stoletý/ro�ní). N-leté pr�toky jsou 

odvozeny za celé období pozorování od vzniku vodom�rných stanic [21]. 

Tab.2 uvádí p�ehled hodnot N-letých pr�tok� Qn [m3·s-1] a pom�ry hodnot Q100 / Q1 na 

nejvýznamn�jších vodom�rných stanicích v povodí [21]. 
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Tab.2  Hodnoty N-letých pr�tok� Qn a pom�ru Q100 / Q1 pro vybrané vodom�rné stanice 

N-leté pr�toky [m3·s-1] �íslo 
stanice Stanice Tok 

1 2 5 10 20 50 100 
Q100/Q1 

2480 Odry Odra 39,2 56,8 83,9 107 132 169 199 5,1 

2570 Svinov Odra 128 180 258 322 392 491 571 4,5 

2660 Opava Opava 45,6 74,3 124 171 226 312 388 8,5 

2750 D�hylov Opava 101 150 228 296 371 482 576 5,7 

2930 Ostrava Ostravice 186 280 431 565 714 936 1120 6,0 

2940 Bohumín Odra 336 493 738 950 1180 1520 1810 5,4 

3030 V���ovice Olše 182 267 399 512 637 819 970 5,3 

 
Tab.3 uvádí p�ehled ro�ních maximálních pr�tok� Qmax [m3·s-1] dosažených na 

vodom�rných stanicích ve Svinov� a D�hylov� s uvedením p�esného data dosažení t�chto 

maxim a N-letosti, kterému tyto maxima odpovídají. Hodnoty jsou uvedeny pro srovnání od 

roku 2000 a v období povodn� v roce 1997. Hodnoty byly získaný z archivu �HMÚ [29]. 

Tab.3  Hodnoty maximálních pr�tok� Qmax a N-letosti na tocích Odra a Opava 

2570 – Odra – Svinov  2750 – Opava – D�hylov  
Rok 

Datum Qmax [m3·s-1] N-letost Datum Qmax [m3·s-1] N-letost 

1997 08-07-97 688 200 07-07-97 744 300 
2000 17-07-00 155 1 až 2 31-03-00 79,5 1/2 

2001 26-07-01 174 2 19-09-01 99 1/2 až 1 

2002 10-06-02 78,2 1/2 29-01-02 50,4 < 1/2 

2003 04-01-03 57,4 < 1/2 13-03-03 47,6 < 1/2 

2004 16-03-04 149 1 až 2 18-03-04 87,6 1/2 

2005 24-08-05 160 1 až 2 20-03-05 131 1 

2006 30-03-06 310 10 29-03-06 173 2 

2007 08-09-07 221 2 až 5 08-09-07 299 5 až 10 

2008 21-05-08 83,5 1/2 22-05-07 82,5 1/2 

 
Jak je patrné z nam��ených a statistických dat uvedených v tabulkách 1 až 3, p�ekro�ila 

povode� v roce 1997 svými charakteristikami možnosti jak p�irozené, tak i um�lé 

hydrografické sít� a možnosti jejího zvládnutí by se neobešly bez ohromných náklad� na 

technická a vodohospodá�ská opat�ení. 
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5.2 P�í�ina, pr�b�h a rozsah povodn� v BC MCHZ 

Na Obr.1 je zachycena situace ze dne 9.7.1997. �ervená �ára p�edstavuje linii, která d�lí 

od sebe objekty tehdejších Moravských chemických závod�, a.s. (dále jen MCHZ), teplárny 

Dalkia, KJŠ a DJŠ. Z obrázku je rovn�ž patrná �ást území na níž voda nezasahovala a jejíž 

využití se projevuje v následných protipovod�ových opat�eních, která budou zmín�na 

v dalším textu. 

Obr.1 Letecký pohled na MCHZ (9.7.1997, 11:30-12:00)  

 

Jak již bylo p�edesláno v kapitole 4.2.1, leží BC MCHZ 300 m od soutoku Odry a 

Opavy. V inkriminovaném období vydatných deš	� v �ervenci 1997 byla povod�ová situace 

podle informací z [2,15,18,30] následující. 

5.2.1 První povod�ová vlna 

Postup povod�ové vlny je dob�e patrný z mapy na Obr.2. Již od rána 7.7.1997 byl 

vyhlášen 2 SPA. HZS MCHZ tenkrát nedisponoval žádnými �luny a stav sm�ny byl pouze 

1+3. Proto byli povolání další zam�stnanci HZS MCHZ, kte�í m�li v té dob� volno. V ranních 

a dopoledních hodinách došlo nejprve k pr�saku a pozd�ji protržení pravob�ežní (podél toku 

Odry) protipovod�ové hráze v blízkosti starého železni�ního mostu p�es �eku Odru, naproti 

ul. U Bo�íka v m�stské �ásti Nová Ves (detail 1). V d�sledku toho se voda tla�ila do níže 
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položených míst. Sm�r a pohyb vlny vyjad�ují �ervené šipky na map�. Nejníže položenými 

místy v dané lokalit� je k�ižovatka v Nové Vsi, znaná též jako „Vodárna” a rovn�ž územní 

plochy severn� od ul. 28. �íjna. 

Obr.2  Mapa znázor�ující pr�b�h povod�ových vln v oblasti Nové Vsi a Mariánských 

Hor p�i povodni na Morav� v roce 1997 

 

Povod�ové vln� stály �áste�n� v cest� násep, tvo�ící základ komunikace 28. �íjna a 

pozd�ji i násep hl. železni�ní trati mezi stanicemi Ostrava Svinov a Ostrava hl. nádraží. Voda 

však zcela bez p�ekážek protékala podjezdy (ul. Fri�ova), pr�chody a podchody pro p�ší (pod 

ul. 28 �íjna) a rovn�ž se tla�ila kanaliza�ními sít�mi a odtokovými systémy. 

Ší�ení vlny a rozlévání vody na východ, a tedy na v�tší plochu, zprvu bránil zvýšený 

profil ul. Mariánskohorská. V odpoledních hodinách se už voda tla�ila podchodem pod 

železni�ní tratí (detail 6) a pomalu za�ala zaplavovat území sídlišt� Osada a parkovišt� p�ed 

hl. správní budovou MCHZ. Na pokyn dispe�era podniku se hasi�i MCHZ spolu se 

zam�stnanci pokusili volný pr��ez podchodu ut�snit. Podchod je však situován mnohem níže 
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než okolní terén a tak byl rychle zaplaven vodou tém�� v celém pr��ezu. Navíc mohutnost 

pr�toku vody podchodem byla zna�ná, což spolu s nedostatkem vhodných technických 

prost�edk� pro jeho ut�sn�ní zp�sobilo, že voda pronikala dál. Na Obr.3 je znázorn�n sm�r a 

pohyb povod�ové vlny podchodem pod železni�ní tratí. 

Obr.3  Podchod pro p�ší pod železni�ní tratí 

 

Voda z parkovišt� p�ed hl. správní budovou za�ala nejprve vnikat jihozápadním rohem 

MCHZ k objekt�m jídelny, hasi�ské zbrojnice a budovám zrušené technologie úpravy 

koksových plyn� (nejníže položená místa). Zárove� za�ala zaplavovat kanalizaci p�ed hl. 

správní budovou a vnikat tak do spole�né kanaliza�ní sít� MCHZ v �ásti S-blok (kanalizace 

parkovišt� je napojena na vnit�ní kanalizaci MCHZ). Pom�rn� rychle byla vy�erpána sb�rná a 

odtoková kapacita kanalizace. Snahy hasi�� MCHZ ut�snit jednotlivé v�tve kanaliza�ní sít� 

ucpávkami a t�snícími vaky nebyly s ohledem na množství vody, které se už v kanaliza�ní síti 

vyskytovalo, úsp�šné. Ani výkonná p�e�erpávací stanice odpadních vod, která �erpá vodu 

z kanalizace z oblasti S-bloku na další p�e�erpávací stanici (tzv. koncový objekt) v oblasti A-

bloku, nebyla schopna takové množství vody p�e�erpat.  To zp�sobilo, že zanedlouho už voda 

vyv�rala i p�es poklopy kanálu. P�ír�stek hladiny vody �inil v odpoledních hodinách cca        

5 cm·hod-1. Mezi 18:00 a 19:00 bylo rozhodnuto o evakuaci sídlišt� Osada. V té dob� již byla 

hladina vody v zaplavené �ásti S-bloku a blízkém okolí cca 30 cm. 

5.2.2 Druhá povod�ová vlna 

Mezi 01:00 a 02:00, 8.7.1997 došlo k dalšímu protržení protipovod�ové hráze a to v 

bezprost�ední blízkostí MCHZ, u soutoku Odry a Opavy (detail 8). Pohyb vlny je znázorn�n 

na map� Obr.2 �ernými šipkami. Opava svým 300-letým pr�tokem tehdy p�etla�ila 200-letý 

pr�tok Odry a v míst� soutoku se tvo�ily tak mohutné nárazové vlny a víry, které zcela 

zdemolovaly pravob�ežní protipovod�ovou hráz v délce tém�� 50 m. Do MCHZ p�išla druhá, 



   

 15    

avšak zásadní, povod�ová vlna a b�hem n�kolika p�íštích hodin vystoupila voda až do výše 

p�ti metr�. Už tak zni�ující povod�ová vlna byla ješt� podpo�ena dalším p�ítokem vody do 

zasaženého území z cca 10 m široké trhliny v pravob�ežní protipovod�ové hrázi Odry, a to 

v blízkosti tzv. Hoš	álkovické lávky (detail 9). 

Voda od�ízla jedinou p�íjezdovou, a tím pádem také únikovou komunikaci od 

parkovišt� p�ed hl. správní budovou MCHZ – ul. Chemická. Zcela zaplavila železni�ní 

podjezd pod ul. Švermová, a �ást ul. Slovenská kolem hl. brány KJŠ až do míst, kde se 

komunikace zvedá a tvo�í nadjezd nad železni�ními vle�kami KJŠ, Dalkie a bývalého DJŠ. 

Voda zcela zaplavila pozemky S-bloku, KJŠ, Dalkie a �áste�n� i DJŠ. Zastavila se až na 

k�ižovatce páte�ní komunikace MCHZ, která spojuje S-blok a A-blok, vedle chladících v�ží 

A-bloku. Z jižní strany voda sahala až po sklad ho�lavin na A-bloku. Nezaplavená �ást území, 

tvo�ila jakýsi ostr�vek na pozemcích MCHZ v �ásti A-blok, železni�ní vle�ky OKD Doprava, 

a.s. (dále jen OKDD) a zatravn�ného území za ul. Slovenská – bývalý odval DJŠ. P�itom 

nezaplavená plocha, zejména pozemk� MCHZ v �ásti A-blok, mohla být mnohem v�tší. 

Voda, která protékala p�es pozemky KJŠ a Dalkie až k vrátnici MCHZ na A-bloku, narazila 

na násep zvýšeného profilu ul. Slovenská. Jediný otvor, kterým mohla voda protékat za tuto 

komunikaci, tvo�í úzký jednokolejný železni�ní podjezd pod ul. Slovenská. Jedná se kolej 

železni�ní vle�ky vedoucí do prostor A-bloku. Protože množství vody valící se od 

protržených hrází nesta�ilo tímto podjezdem protékat, za�ala se voda více rozlévat po ploše 

p�ed podjezdem a zaplavila tak rozsáhlejší území A-bloku. Situace je zakreslena na Obr.4. 

Nezaplavená plocha p�i povodních v �ervenci 1997 v MCHZ a jeho blízkém okolí je 

nazna�ena v map�, která tvo�í p�ílohu �. 1. 

Podle popisu pr�b�hu záplav lze konstatovat, že si voda razila cestu st�edem MCHZ. 

Z historických map a výpov�dí zasv�cených osob [30] je patrné, že p�vodní koryto �eky Odry 

vedlo práv� t�mito místy, viz Obr.5. 

Obr.4  Železni�ní podjezd vle�ky z A-bloku pod ul. Slovenská 
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Obr.5  Polohy koryta Odry v letech 1836-52 (vlevo), v roce 2009 (vpravo) 

 

Pam�tníci uvád�jí, že hladina vody po protržení protipovod�ové hráze u soutoku Odry a 

Opavy stoupala rychlostí cca 1,5 m·hod-1, a proto se technika HZS MCHZ a dokonce ani 

vozidla A�R, které se do posledních chvil ú�astnily evakuace a záchranných prací, už 

nesta�ily z oblasti stáhnout a byly zcela zatopeny. 

Zam�stnanci HZS MCHZ za pomocí hasi�� HZS �D Brno a A�R, kte�í p�ijeli na 

pomoc s vlastními �luny, za�ali evakuovat zam�stnance ohrožených provoz� do hl. správní 

budovy. Situace byla opravdu kritická, nebo	 n�kte�í ze zam�stnanc� se p�ed bleskovým 

nár�stem vodní hadiny zachránili jen velice provizorn� a to stáním na železni�ních cisternách, 

na zásobnících s produkty nebo zav�šení pod krovy st�ech apod. Nutno podotknout, že podnik 

z�stal zcela od�íznut od okolního sv�ta, �emuž tak bylo až do 10.7.1997. 

V ranních hodinách dne 8.7.1997 pokra�ovala evakuace obyvatel sídlišt� Osada a to za 

pomocí hasi�� HZS MO, A�R a vrtulník� MV. V odpoledních hodinách a následujícího dne 

9.7.1997 byla evakuace dokon�ena p�epravou posledních obyvatel Osady a zam�stnanc� 

MCHZ vrtulníky policie �R a A�R do centra m�sta Ostravy. 

Zejména díky ob�tavému nasazení a znalosti místních pom�r� �leny HZS MCHZ a 

vydatné pomoci dalších záchranných složek, které se v inkriminované dob� povodní ú�astnily 

evakua�ních a záchranných prací, nebyl nikdo ze zam�stnanc� MCHZ ani obyvatel sídlišt� 

Osada vážn� zran�n ani usmrcen. Povodn� si však vyžádaly vysoké materiální škody, které 

p�esáhly 300 milión� korun. Rovn�ž byl zni�en kompletní archivní a spisový materiál 

podniku, nebo	 archiv byl umíst�n ve sklepních prostorách na nejvíce zasaženém území 

v �ásti S-blok. O rozsahu záplav z �ervence 1997 vypovídají fotografie po�ízené �leny HZS 

MCHZ na Obr. 6-9.  
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 Obr.6  Parkovišt� p�ed hlavní branou Obr.7  Cesta na A-blok 

 

Obr.8  Cisterny p�ed parním reformingem Obr.9  Sklad ho�lavých kapalin - Aminy 

 

6. Stávající situace v protipovod�ové ochran� 

6.1 HZS kraj� 

Pomoc a podporu v KS mohou právnické i fyzické osoby požadovat u HZS kraj� do 

jejichž p�sobnosti spadají. Avšak jedná se spíše o pomoc související s ochranou obyvatelstva, 

nikoli o ochranu ekonomických hodnot právnických osob. V p�ípad� povodn� je pouze na 

majiteli, vlastníkovi objektu, kde povode� místn� p�sobí, aby se s ní vypo�ádal. Pokud 

povode� nabere takových rozm�r�, že už podnik není schopen situaci zvládat, HZS kraje na 

požádání statutárního orgánu právnické osoby poskytne pomoc se zdoláváním této 

mimo�ádné události (dále jen MU). Bez tohoto souhlasu, však složky integrovaného 

záchranného systému (dále jen IZS) kraje nejsou oprávn�ny vstupovat na území právnických 

osob, vyjma p�ípad� kdy jim to umož�uje zákon. Právnická osoba, potažmo podnik, si musí 

zabezpe�it ochranu sám. Je-li z�izovatelem podniku obec nebo vyšší územní celek v rámci 

�R, zasahují na míst� složky IZS daného kraje. 
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6.2 Spolupráce BC MCHZ a HZS MSK 

BC MCHZ spadá do p�sobnosti HZS MSK.  

Co se týká prevence v �ešení povodní, disponuje HZS MSK povod�ovým plánem pro 

celý MSK a dále opera�ními plány p�ed zvláštními povodn�mi.  

BC MCHZ je z hlediska lokalizace zahrnut do ohrožení vodními díly Šance a Slezká 

Harta + Kružberk a spadá do opera�ních plán�: 

• Ochrana území pod vodním dílem Šance p�ed zvláštní povodní. 

• Ochrana území pod vodními díly Slezká Harta a Kružberk p�ed zvláštní povodní. 

Zásadní informací pro BC MCHZ je, že kraj, potažmo složky HZS p�íp. IZS ve 

spolupráci se správci vodních d�l organizují varování a vyrozum�ní p�ed hrozícím 

nebezpe�ím zátopovou vlnou. 

Objekt BC MCHZ je zapojen do integrovaného systému centra tís�ového volání (dále 

jen CTV). Elektronická siréna je umíst�ná na hl. správní budov� a spouští se z CTV po 

oznámení z dispe�inku BC MCHZ. 

6.3 Povodí Odry, s.p. 

Stávající situaci v protipovod�ových opat�eních shrnuje návrh Plánu oblasti povodí 

Odry [21].  

6.3.1 P�edpov�dní a hlásná povod�ová služba 

Aktuální situaci a p�edpov�� o o�ekávaném vývoji povod�ové situace lze zjistit z 

internetových stránek �HMÚ v domén� „Povod�ová služba” nebo ze stránek POd v domén� 

„Aktuální hydrologická situace: Stavy a pr�toky na tocích”. V p�ípad� pot�eby p�esn�jších 

informací je možno kontaktovat p�íslušné odd�lení �HMÚ nebo POd. 

6.3.2 Stanovení záplavových území v okolí BC MCHZ 

P�íloha �. 2 uvádí p�ehled záplavových území na hranici stoleté vody Q100 a 

maximálního pr�toku za sledované období Qmax (dosažený p�i povodni v �ervenci 1997) pro 

blízké okolí soutoku Odry a Opavy a území BC MCHZ. 

6.3.3 Úpravy povod�ových hrází v okolí BC MCHZ 

Základním d�vodem návrhových opat�ení bylo zvýšení hodnot kulmina�ních pr�tok� o 

15 % proti stavu v �ervenci 1997. Ú�elem zvyšování hrází bylo dosažení dostate�ného 
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p�evýšení koruny hrází, a to v hodnot� minimáln� 0,8 m nad návrhovou hladinou stoleté 

vody. 

V míst� protržení protipovod�ové hráze u starého železni�ního mostu p�es �eku Odru 

(Nová Ves, naproti ul. U Bo�íka) byla v �ásti pr�saku a posléze i protržení hráze postavena 

nová pevn�jší kamenná hráz a dále bylo provedeno navýšení terénu v jejím okolí. Kamenná 

hráz p�evyšuje o cca 1 m reliéf okolního terénu. Obr.10 vystihuje situaci po provedeném 

navýšení a stavb� nové hráze a znázor�uje pohyb povod�ové vlny v �ervenci 1997 (�ervené 

šipky). 

Obr.10  Nová protipovod�ová hráz v Nové Vsi u starého železni�ního mostu p�es Odru a 

sm�r pohybu povod�ové vlny v �ervenci 1997 

 

Provedená opat�ení v okolí BC MCHZ zahrnují dv� etapy výstavby:  

I. etapa výstavby postihla území mezi železni�ním mostem �D p�es �eku Odru a 

Hoš	álkovickou lávkou. U soutoku Odry a Opavy byla hráz hned po povodni v roce 1997 

opevn�na silni�ními panely. 

II. etapa výstavby postihla území mezi Hoš	ákovicemi (Hoš	álkovickou lávkou) a 

jezem Lhotka. Po celé délce úseku byla provedena úprava sklonu a ší�ky t�lesa i koruny 

ochranné hráze na parametry Q100 + 80 cm.  Oproti I. etap� musela být hráz i navýšena. 

V obou etapách výstavby bylo provedeno opevn�ní pro zabrán�ní porušení ochranných 

hrází. Dále rozší�ení t�lesa i koruny hráze na pravém b�ehu Odry (rozší�ení koruny hráze na 

cca 4 m umož�uje i pojezd mechanism�). Podloží hráze bylo ut�sn�no tenkost�nnou 

jílocementovou podzemní st�nou, na níž byla následn� nevezena a zhutn�na zemina tak, aby 

parametry hráze odpovídaly návrhovým pr�tok�m. Obr.11 vystihuje situaci u soutoku Odry a 

Opavy. 
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Obr.11  Protipovod�ová opat�ení v okolí soutoku Odry a Opavy 

 

6.4 BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Základní opat�ení, �innosti a doporu�ení p�i povod�ové aktivit� jsou náplní 

Povod�ového plánu BC MCHZ. Na tento Povod�ový plán navazují Plány konkrétních 

�inností p�i povod�ové aktivit� výrobních skupin a ur�ených odbor�. Cílem t�chto plán� je 

konkretizovat �innosti p�i III. SPA pro výrobní jednotky a ostatní odbory BC MCHZ a zajistit 

jejich vzájemnou koordinaci a komunikaci s dispe�inkem. Stávající situaci v protipovod�ové 

ochran� v BC MCHZ vystihují následující kapitoly [6,9]. 

6.4.1 Charakteristika stup�� povod�ové aktivity (SPA) 

Sm�rodatné limity pro vyhlašování SPA v BC MCHZ jsou uvedeny v Tab. 4. 

Tab.4  Sm�rodatné limity pro vyhlašování SPA 

I. SPA II. SPA III. SPA 
M��ící stanice 

h [cm] Q [m3·s-1] h [cm] Q [m3·s-1] h [cm] Q [m3·s-1] 

Odra – Svinov 280 97 330 136 380 178 

Opava – D�hylov 210 73 265 115 320 168 

Jez – Lhotka 270  290  450  

 

6.4.2 Protipovod�ové objekty 

• Povod�ová �erpací stanice (tzv. koncový objekt) umož�uje v p�ípad� povod�ových 

stav�, kdy není možno odpadní vody odvád�t gravita�n�, uzav�ít výtokové potrubí a 

odpadní vody do �eky Odry p�e�erpávat pomocí t�ech kus� výkonných �erpadel o 

jednotkovém výkonu 380 l·s-1, což odpovídá 1368 m3·hod-1. Sou�ástí povod�ové 
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�erpací stanice je i p�e�erpávací stanice na vnit�ní kanaliza�ní v�tvi v �ásti S-blok, která 

�erpá odpadní vody ze vzdálen�jších a níže položených míst v podniku až ke 

koncovému objektu. 

• Odb�rný objekt �í�ní vody slouží k jímání vody z �eky Odry nutné pro technologické 

ú�ely. Odb�r je zajiš	ován pomocí dvou gravita�ních potrubních p�ivad��� DN 1200, 

které jsou opat�eny dálkov� ovládanými kanaliza�ními šoupátky. Jejich úplné uzav�ení 

zamezí proud�ní �í�ní vody do BC MCHZ. 

Schéma podrobné kanaliza�ní sít� BC MCHZ je uvedeno v p�íloze �. 3. 

6.4.3 �ídící stanovišt� zabezpe�ovacích a záchranných prací 

Výkon zabezpe�ovacích a záchranných prací a evakuaci provádí HZS BC MCHZ 

v sou�innosti s jednotlivými odbory podniku podle pokyn� povod�ové komise (dále jen PK). 

Stanovišt� velitele HZS BC MCHZ je v objektu hasi�ské zbrojnice, tzv. „nová hasi�árna”, 

západn� od hl. správní budovy. P�i povodních v roce 1997 probíhalo �ízení zabezpe�ovacích a 

záchranných prací z prostor „nové hasi�árny” a prostor v blízkosti hl. správní budovy, které 

byli druhou povod�ovou vlnou zcela zatopeny. Do budoucna se po�ítá s tím, že se toto 

stanovišt� p�esune do prostor bývalé hasi�ské zbrojnice, tzv. stará „hasi�árna”, která se 

nachází nedaleko výrobní jednoty Aminy v severní �ásti S-bloku. Odtud je možno se 

operativn� p�esunout po páte�ní komunikaci podniku do potenciáln� nezaplavovaného území. 

6.4.4 Využití nezaplaveného území 

Rozsah potenciáln� nezaplavovaného území je vyzna�en v p�íloze �. 1. Dnes tvo�í toto 

území, pro p�ípad povodn�,  prostory p�echodného pobytu osob a shromaždišt� evakuovaného 

materiálu. �ást potenciáln� nezaplavovaného území tvo�í i železni�ní vle�ka OKDD, což je 

výhodné z hlediska návrhu nových protipovod�ových opat�ení (viz kapitola 7.2.2). 

6.4.5 Opera�ní listy – „POVODE�” 

Opera�ní listy „POVODE�” jsou jakýmsi p�ehledným a zjednodušeným výtahem 

z povod�ového plánu BC MCHZ. Pro demonstraci je v p�íloze �. 5 uveden opera�ní list �. P 4 

ur�ený pro výrobní skupinu Anorganika (VS Anorganika). 

6.4.6 V�cné prost�edky na ochranu p�ed povodn�mi 

HZS BC MCHZ nyní disponuje dv�ma motorovými �luny a dalšími prost�edky pro 

práci na vod� a v zatopených územích. Seznam t�chto za�ízení a technických prost�edk�, 

s uvedením jejich základních charakteristik, je uveden v p�íloze �. 4. 
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6.4.7 Havarijní uzáv�ry kanaliza�ních v�tví – HU 

Havarijní uzáv�ry jsou ru�n� uzavíratelné kanaliza�ní p�epážky, které slouží k odd�lení 

jednotlivých kanaliza�ních v�tví od hlavního odpadního kanálu (dále jen HOK). Princip je 

stejný jako u šoupátka. Uzáv�ry jsou ovladatelné z povrchu, takže není nutné vstupovat do 

kanaliza�ní šachty. D�íve se muselo do kanaliza�ní šachty vstupovat a uzav�ení kanaliza�ní 

v�tve se provád�lo pomocí t�snících vak�, p�ípadn� improvizovaných prost�edk�. 

Krom� zabrán�ní úniku škodlivin lze tyto uzáv�ry využít i p�i povod�ových stavech. 

Zejména havarijní uzáv�ry, které odd�lují kanaliza�ní v�tve A-bloku mohou zabezpe�it, že se 

voda, která se tla�í p�es HOK, nedostane do prostor technologií a zázemí A-bloku. P�i 

povodních v �ervenci 1997, kdy ješt� havarijní uzáv�ry nebyly instalovány, nebylo sice území 

v �ásti A-bloku zatopené, ale protože kanaliza�ní sí	 byla p�ehlcena, tak v n�kterých 

objektech voda zp�sobila vytopení sklepních a níže položených prostor [30]. Na Obr.12 je 

havarijní uzáv�r HU4. V pravé �ásti je viditelný ru�ní ovládací mechanismus a v levé �ásti je 

patrná p�epážka, která uzavírá kanaliza�ní v�tev. 

Obr.12 Havarijní uzáv�r HU4 na kanaliza�ní v�tvi A-bloku 

 

7. Návrhová opat�ení protipovod�ových zabezpe�ení 

7.1 Zpracovávané nebezpe�né látky 

P�ehled hlavních nebezpe�ných látek (dále jen NL), co se tý�e množství, se kterými je 

v BC MCHZ nakládáno, a jejich charakteristické vlastnosti, pro p�ípad styku t�chto látek 

s vodou je uveden v Tab.5. Tabulka je rozd�lena na území ohrožené povod�ovou vlnou a 

území potenciáln� bezpe�né, tak jak to ukázala situace v �ervenci 1997. V tabulce je rovn�ž 

uveden kapacitní objem zásobník� pro dané NL. Uvedené objemy p�edstavují množství 
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skladovaných látek v zásobnících, avšak nezohled�ují kapacity menších provozních nádrží, 

objemy reaktor� a množství látek vyskytujících se za normálních podmínek p�i provozování 

technologie ve výrobním procesu (potrubní rozvody, odpadní jímky apod.) Množství NL 

v t�chto �ástech technologie lze jen obtížn� vy�íslit a navíc m�žeme �íci, že tato 

technologická za�ízení a úseky nep�edstavují t�žišt� zásadních rizik p�i ohrožení povod�ovou 

vlnou. 

Tab.5  Nebezpe�né látky – základní charakteristiky 

Hustota 
p�i 20°C 

Rozpustnost 
ve vod� 

Objem v 
zásobících Chemikálie Nebezpe�nost 

Prudká 
reakce s 
vodou 

[kg·m-3] [kg·m-3] [m3] 

S-blok – Území ohrožené povodní 

Aceton F,Xi ne 791 rozpustný 70 

Amoniak T,C,N ano 1) 517 930 

Anilin T,N,Xn,Xi ne 1022 34 361 

Dicyklohexylamin C,N,Xn, ne 910 1,6 480 

Diethyloxalát Xn,Xi ne 1078 30 210 

Cyklohexylamin C,Xn ne 867 rozpustný 380 

Ethanol F ne 789 rozpustný 240 

Formaldehyd        2) 
(32 % hm.) T,C,Xn,Xi ne 1) rozpustný 1757 

Methanol              2) F,T ne 791 rozpustný 1622 

Speciální aminy   3) F,T,C,N,Xn,Xi ne - - 1800 

KD6 – bez p�ístupu ke kolejišti 

Kyselina dusi�ná 
tech. (54 % hm.) C ano 1333 rozpustná 1630 

A-blok – Potenciáln� nezaplavované území 

Anilin T,N,Xn,Xi ne 1022 34 3380 

Benzen F,T ne 880 2 3030 

Nitrobenzen T,N,Xn ne 1203-5 1,9 3630 

Kyselina dusi�ná 
tech. (54 % hm.) C ano 1333 rozpustná 84 

Kyselina dusi�ná  
koncentrovaná C,O ano 1501 rozpustná 1000 
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Význam symbol� nebezpe�nosti: 

E výbušný, O oxidující, F vysoce ho�lavý, F+ extrémn� ho�lavý, T toxický, T+ vysoce 

toxický, Xn zdraví škodlivý, Xi dráždivý, C žíraný, N nebezpe�ný pro životní prost�edí 

Poznámka: 

1) Amoniak a formaldehyd jsou jako �isté chemické látky plyny. Jejich hustota nebo hustota 

jejich roztok� závisí mimo jiné na teplot�, p�i které se skladují nebo na obsahu složky 

v rozpoušt�dle. 

2) V areálu BC MCHZ jsou i výrobny firmy DUKOL Ostrava, a.s., která se zabývá výrobou 

formaldehydu a speciálních mo�ovino-formaldehydových prysky�ic. V Tab.5 je po�ítáno i 

s objemem zásobník� na methanol a formaldehyd. Samotný BC MCHZ používá tyto látky jen 

v omezeném množství. 

3) Položka speciální aminy p�edstavuje NL vyráb�né vesm�s v kapalném stavu a s hustotou 

menší než voda. Ve vod� jsou zcela nebo �áste�n� rozpustné. 

7.2 Aktivní ochranná opat�ení 

7.2.1 Zaplavování zásobník� vodou 

Nejvíce rizikovým za�ízením z pohledu poškození povod�ovou vlnou jsou skladovací 

zásobníky a nádrže, protože se �asto jedná pouze o subtilní obalové konstrukce s nízkou 

hmotností. Zásobníky NL jsou vesm�s stojaté nebo ležaté válcové nádoby. P�i povodni m�že 

výška vodní hladiny vystoupat až nad základovou konstrukci zásobníku (nej�ast�ji zd�né 

nebo betonové podstavce nebo ocelové konstrukce) a p�sobit tak tlakovou a vztlakovou silou 

p�ímo na t�leso zásobníku. Pokud je ú�inek t�chto sil v�tší než jsou tíhová síla, vyvolána 

hmotností zásobníku (p�ípadn� i s náplní), a tlaková síla, p�sobící na st�ny nádrže uvnit� 

(vyvolaná jeho náplní), dojde k odtržení zásobníku ze základové konstrukce nebo k deformaci 

jeho st�n (viz Obr. 9 kapitola 5.2.2). 

• Jeli zásobník prázdný a umož�uje to jeho konstrukce, lze jej zaplnit vodou. Demontáží 

pr�lezných otvor� nebo uzavíracích armatur na sacím potrubí zásobníku vzniknou 

otvory, kterými m�že do vnit�ního prostoru vnikat voda. Tím dojde k vyrovnání hladiny 

uvnit� a vn� zásobníku a síly p�sobící na pláš	 jsou v rovnováze. Jistou nevýhodou 

tohoto zp�sobu je, že se v tomto p�ípad� k zavodn�ní použije povod�ová voda, která 

zne�istí vnit�ek zásobníku, a proto je nutné jej p�ed jeho dalším použitím vy�istit. 
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• V p�ípad� takové konstrukce zásobník�, že otvory pro zavodn�ní povod�ovou vodou 

jsou p�íliš vysoko a destrukce zásobníku by hrozila ješt� p�ed tím, než vodní hladina 

dosáhne t�chto otvor� je záhodno vytvo�it na zásobníku potrubní v�tev ukon�enou nap�. 

ventilem a p�lspojkou, na níž lze p�ipojit požární hadice a zásobník zavodnit 

technologickou nebo požární vodou. Vydatnost hydrantové sít� v BC MCHZ je 27 l·s-1 

(1620 l·min-1) a lze ji podle pot�eby ješt� zvýšit zapojením v�tšího po�tu �erpadel 

v odb�rném objektu �í�ní vody. 

• Pokud je n�kolik zásobník� téže látky poloprázdných je výhodné spojit jejich objemy 

do menšího po�tu zásobník� a prázdné zásobníky zaplavit vodou. 

• Není-li možná žádná varianta z výše uvedených, lze v krajním p�ípad� zaplavit vodou i 

zásobníky, které nejsou prázdné. V tomto p�ípad� je nutno zvážit reakci vody a NL. 

Tuto variantu lze užít pouze tehdy, kdy nedochází mezi NL a vodou k prudké reakci a 

neuvol�uje se silné z�e�ovací a rozpoušt�cí teplo viz Tab.5. Tímto postupem se sice 

znehodnotí látka v zásobníku, ale uchrání se jeho konstrukce a látka z�stane uvnit� 

zásobníku, což je p�ijateln�jší, než kdyby se porušením a destrukcí za�ízení nebo 

skladovací nádrže dostala do okolního prostoru a napáchala škody na životním 

prost�edí. 

7.2.2 P�e�erpávaní do cisteren – odvoz NL mimo zasaženou oblast 

BC MCHZ je zpracovatelem a výrobcem NL p�epravovaných za studena tj., že 

nevyžadují p�i p�eprav� oh�ev, jako je tomu nap�. u tekuté síry a n�kterých prysky�ic. 

Doprava surovin do BC MCHZ a produkt� a k odb�ratel�m je zajiš	ována bu� po železnici 

nebo po silnici. Majoritní podíl z hlediska objemu p�epravovaného množství NL spadá pod 

železni�ní dopravu. 

Pro p�epravu t�chto NL lze používat jen speciální cisterny a kotlové vozy, jejichž 

povrchy jsou speciáln� upraveny (pogumování) nebo jsou celé zhotoveny z materiálu 

odolávajícím agresivním látkám (legované oceli Cr-Ni). 

NL jsou dopravovány nej�ast�ji železni�ními cisternami a kotlovými vozy o objemech 

viz Tab.6, p�i�emž hmotnost na nápravu, pln� naloženého železni�ního vozu nesmí p�ekro�it 

20 tun. 
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Tab.6 Cisternové a kotlové železni�ní vozy pro p�epravu NL 

P�epravované zboží Ložný objem [m3] 

Oleje a ropné látky 61, 63, 93 

Ropné deriváty, rozpoušt�dla (ethanol, methanol, aceton, aminy,…) 60, 63, 70, 75 

Kyseliny (sírová, dusi�ná) 34, 41, 46 

Žíravé látky (formaldehyd, fenol) 41, 46, 63 

Tekutá síra 37, 40 

Amoniak 56, 95 

Lehké podíly až 90 

 
Potenciáln� nezaplavovanou �ást území BC MCHZ v �ásti A-bloku a železni�ní vle�ku 

OKDD, která s ní sousedí, lze využit jako do�asné se�adišt� cisteren. V p�ípad�, že budou 

technologie vybaveny �erpacím za�ízením pro pln�ní cisteren ze zásobník�, lze tohoto využít  

a cisterny s NL odtáhnout z ohrožené oblasti. 

Tab.7 uvádí orienta�ní doby pln�ní ložných objem� cisteren v závislosti na výkonu 

�erpadla. První �ást tabulky reprezentuje ložné objemy automobilových cisteren a druhá �ást 

objemy cisteren železni�ních, jejichž použití, je vzhledem ke specifikacím p�epravovaných 

NL v BC MCHZ dle Tab.5, nejvíce pravd�podobné. 

Tab.7  Orienta�ní doby pln�ní ložných objem� cisteren v závislosti na výkonu �erpadla 

Výkon �erpadla [l·min-1] 

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000 
Ložný 
objem 

[l] Doba pln�ní ložného objemu cisterny [hod-min] 

8000 0-40 0-27 0-20 0-16 0-13 0-11 0-10 0-09 0-08 0-05 0-04 

10000 0-50 0-33 0-25 0-20 0-17 0-14 0-13 0-11 0-10 0-07 0-05 

12000 1-00 0-40 0-30 0-24 0-20 0-17 0-15 0-13 0-12 0-08 0-06 

15000 1-15 0-50 0-38 0-30 0-25 0-21 0-19 0-17 0-15 0-10 0-08 

20000 1-40 1-07 0-50 0-40 0-33 0-29 0-25 0-22 0-20 0-13 0-10 

34000 2-50 1-53 1-25 1-08 0-57 0-49 0-43 0-38 0-34 0-23 0-17 

41000 3-25 2-17 1-43 1-22 1-08 0-59 0-51 0-46 0-41 0-27 0-21 

46000 3-50 2-33 1-55 1-32 1-17 1-06 0-58 0-51 0-46 0-31 0-23 

56000 4-40 3-07 2-20 1-52 1-33 1-20 1-10 1-02 0-56 0-37 0-28 

63000 5-15 3-30 2-38 2-06 1-45 1-30 1-19 1-10 1-03 0-42 0-32 
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Podle objemu NL v zásobnících a se zohledn�ním doby pot�ebné k pln�ní a manipulaci 

s cisternami p�i jejich p�esouvání, lze usuzovat na celkovou dobu pot�ebnou k zajišt�ní 

evakuace NL na A-blok.  

Orienta�ní doby vyprazd�ování zásobník� NL, nacházejících se na území ohroženém 

zátopovou vlnou na S-bloku (první �ást Tab.5), v závislosti na výkonu použitého �erpadla, 

jsou uvedeny v Tab.8. 

Tab.8  Orienta�ní doby vyprazd�ování zásobník� NL v závislosti na výkonu �erpadla 

Výkon �erpadla [l·min-1] 

500 800 1000 1500 2000 Chemikálie 
Objem 

v zásobnících  
[m3] Doba vyprazd�ování zásobníku [hod-min] 

Aceton 70 02-20 01-28 01-10 00-47 00-35 

Amoniak 930 Nelze zp�tn� p�e�erpávat, viz kapitola 7.3.2 

Anilin 361 12-02 07-31 06-01 04-01 03-01 

Dicyklohexylamin 480 16-00 10-00 08-00 05-20 04-00 

Diethyloxalát 210 07-00 04-23 03-30 02-20 01-45 

Cyklohexylamin 380 12-40 07-55 06-20 04-13 03-10 

Ethanol 240 08-00 05-00 04-00 02-40 02-00 

Formaldehyd (32 % hm.) 1757 58-34 36-36 29-17 19-31 14-39 

Methanol 1622 54-04 33-48 27-02 18-01 13-31 

Speciální aminy 1800 60-00 37-30 30-00 20-00 15-00 

 
7.2.3 Protipovod�ové zábrany 

V �ástech území, kde hrozí zna�né škody nebo kde nelze jiným zp�sobem zabezpe�it 

ochranu proti povodni (za�ízení nelze odmontovat, zásobní nádrž nelze vyprázdnit,…) lze, pro 

ochranu p�ed postupující zátopovou vlnou, využit mobilních zábran. Na trhu dnes existuje 

mnoho výrobc�, kte�í jsou schopni dodat protipovod�ové zábrany p�ímo na míru, dle p�ání 

zákazníka. 

Pro zvýšení stupn� bezpe�nosti potenciáln� nezaplavovaného území na A-bloku, se 

kterým se po�ítá pro evakuaci osob a materiálu p�i III. SPA, je možno využít 

protipovod�ových zábran umíst�ných dle Obr.13. Zábrany by se umístily na asfaltové 

komunikace – úsek �. 1 a v�tší �ást úseku �. 2 a na ostatní nezastav�nou plochu – úsek �. 3 a 

�ást úseku �. 2. Ze severozápadní strany tvo�í protipovod�ovou zábranu násep ul. Slovenská. 
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Pokud by BC MCHZ ohrazoval území samostatn�, �inila by nutná délka zábran cca 

1580 m (úseky �. 1 a 2). Pokud by se na protipovod�ovém hrazení ú�astnily i OKDD a 

SPOVO, pak by BC MCHZ ohradil úsek �. 1 délky 960 m a OKDD a SPOVO by se podíleli 

na ohrazení 1020 m dlouhého úseku �. 3. V p�ípad� této spolupráce by se úsek �. 2 

neohrazoval. 

Obr.13  A-blok – Území ohrani�ené protipovod�ovými zábranami 

 

Pro travnatý a nerovný terén kolem technologických celk� je vhodné použít systému 

pln�ných vodou nebo inertním materiálem (písek, vzduch), nebo	 se nerovnostem snadno 

p�izp�sobí a navíc nevyžadují žádné speciální montážní postupy. Tyto systémy jsou dodávány 

v r�zných délkách a mohou dosahovat i výšky n�kolika metr�. Jedná se o jedno nebo více 

komorové st�ny z PES, PVC, PE a jiných pevných a nepropustných polymerních materiálu. 

Konstruk�ní prvky jsou vesm�s ocelové.  

Jako další variantu protipovod�ového hrazení lze užít klasických PE nebo PP pytl� 

pln�ných zeminou nebo pískem.  

Na Obr.14 a 15 jsou vyobrazeny možné varianty t�chto protipovod�ových zábran. 
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Obr.14  Mobilní 3-komorová protipovod�ová bariéra JU-ZA 3K (ZAHAS, s.r.o.) 

 

Obr.15  Mobilní protipovod�ové hrazení QUICK-DAMM (SVITAP J.H.J., s.r.o.) 

 

Jinou konstrukcí mobilních zábran jsou zábrany z pevných komponent, které se kotví do 

povrchu. V podstatn� se systém skládá ze dvou mobilních �ástí stavby. Ze st�edních podpor 

(železobetonové sloupky, ocelové profily), které se instalují v pravidelných odstupových 

vzdálenostech a samotných hradidel (ocelové, hliníkové), které jsou naskládané mezi st�ední 

podpory nebo mohou být i p�edsazené. Na stejném principu lze po�ídit i uzáv�ry oken, dve�í, 

vrat, kanaliza�ních otvor� aj. Obr.16 a 17 p�edstavují r�zné typy mobilních zábran z pevných 

komponent. 
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 Obr.16  Mobilní protipovod�ová st�na s pevných komponent (EKO-SYSTEM, s.r.o.) 

 

Obr.17  Pallet Barrier – op�rná konstrukce, europalety, folie  (GEODESIGN, s.r.o.) 

 

Pro zvýšení úrovn� zabezpe�ení potenciáln� nezaplavovaného území na A-bloku, by 

mohly být využity mobilní systémy JU-ZA 3K pln�né vodou nebo Pallet Barrier sestavený 

s ocelové konstrukce, europalet a nepropustné folie. P�edpokládané náklady na po�ízení t�chto 

protipovod�ových zábran uvádí Tab.9 [16,28]. 
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Tab.9  P�edpokládané náklady na protipovod�ové hrazení v �ásti A-blok 

Protipovod�ový prvek P�edpokládané náklady v tis. K�  
 

délka [m] výška [m] cena [K�] 1-960 m 2-620 m 3-1020 m 

JU-ZA 3K 
sestava - 20 m 20 0,55 24 000 1 152 744 1 224 

JU-ZA 3K 
sestava - 500 m 500 0,55 540 400 1 081 685  1) 1 105  2) 

Pallet Barrier 1 0,65 4600 4 416 2 852 4 692 

 
Poznámka: 

1) Úsek je sestaven z 1 ks JU-ZA 3K sestava - 500 m a ze 6 ks JU-ZA 3K sestava - 20 m. 

2) Úsek je sestaven ze 2 ks JU-ZA 3K sestava - 500 m a z 1 ks JU-ZA 3K sestava - 20 m. 

7.3 Pontonové skladovací zásobníky 

Z Tab.5 vyplývá, že n�které NL nelze mísit s vodou. Jindy konstrukce zásobníku 

nemusí umož�ovat jeho zaplavení vodou a n�kdy je nemožné z �asových d�vod� nebo 

nedostatku cisteren od�erpat NL mimo zásobník a odvést je z oblasti ohrožené zátopovou 

vlnou. 

V BC MCHZ je, krom� jiných, ohroženo 9 ks ležatých zásobník� amoniaku na S-bloku. 

Každý zásobník má vnit�ní objem 103 m3. Dle vlastností amoniaku uvedených v Tab.5 nelze 

provést žádné z výše uvedených opat�ení. P�e�erpávání amoniaku zp�tn� do cisteren je rovn�ž 

zna�n� komplikované a v sou�asné dob� není v BC MCHZ v provozu technologie, která by to 

umož�ovala. 

Možným �ešením této situace je provést konstrukci zásobníku, jako pontonu. Tato 

konstrukce je vhodná zejména pro ležaté válcové zásobníky. Schématický nákres a princip 

funkce tohoto �ešení je uveden v p�íloze �. 6. 

Pontonový zásobník je postaven na podp�rnou konstrukci, ale není s ní nijak pevn� 

spjat. Po stranách je zásobník opat�en mechanismy s oto�nými kladkami. Tyto kladky 

zapadají do vn�jší vodící (kolejové) konstrukce, která je pevn� zakotvena v havarijní jímce. 

Vodící konstrukce je v ur�ité výšce opat�ena dorazem. P�ívodní a vypoušt�cí potrubní v�tve 

jsou ve svých st�edových �ástech �ešeny jako ohebné a pružné hadicové spoje (varianty 

napojení zásobníku na hlavní potrubní systémy budou rozebrány dále).  
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Na Obr. A a C p�ílohy �. 6 je vyobrazen nárys a bokorys zásobník� za normálního 

stavu. Tíhová síla zp�sobena hmotností samotného zásobníku a jeho p�ípadné nápln� 

zp�sobuje, že zásobník dosedá do podp�rné konstrukce.  

Na Obr. B p�ílohy �. 6 je znázorn�na situace p�i povodni. Okolí zásobníku je zaplaveno 

vodou do ur�ité výšky hladiny. Vztlaková síla vody p�sobí na zásobník, nadzvedává jej a jeho 

vzestup se zastaví tehdy, když se vztlaková síla vody vyrovná tíhové síle zásobníku. Vodící 

konstrukce zamezují stranovému pohybu. 

Realizace této pontonové konstrukce, pro p�ípad využití ve skladu amoniaku, v BC 

MCHZ by si vyžádala kompletní rekonstrukci celého dosavadního skladu. Bylo by nutné 

rozší�it prostor skladu zejména kv�li vytvo�ení vhodných rozestup� stávajících ležatých 

zásobník�. Bez technologických úprav by se neobešla ani konstrukce samotných zásobník� a 

jejich podpor, které jsou v sou�asnosti pevn� spjaty s t�lesem zásobníku. 

BC MCHZ p�ipravuje projekt rozší�ení skladu amoniaku o další zásobníky, z d�vod� 

zv�tšení kapacitních možností skladu. Výhledov� by mohla být konstrukce pontonových 

zásobník� v tomto p�ipravovaném projektu realizována. 

P�ipojení hlavního potrubí k pontonovému zásobníku se m�že realizovat dv�ma 

zp�soby viz Obr. 18: 

• Pohyblivým – ohebným a pružným – hadicovým vedením, které se p�izp�sobuje 

poloze zásobníku. Toto pohyblivé spojení nahrazuje klasické pevné potrubí, u kterého 

hrozí v p�ípad� povodní odtržení a únik NL do okolního prost�edí. Hadice musí být 

odolné v��i dopravovaným NL, jejich teplot� a gradientu teploty, provoznímu tlaku, 

negativním vn�jším vliv�m a mechanickému namáhání. Musí být dostate�n� dlouhé a 

natolik poddajné, aby zajistily neomezený pohyb zásobníku v celém jeho možném 

rozsahu, od podp�rné konstrukce až po doraz. 

• Pevným demontovatelným mezikusem ze stejného materiálu jako je hlavní potrubí. 

Tato varianta po�ítá s tím, že v p�ípad� hrozícího zatopení dojde v�as k uzav�ení 

armatur na stran� zásobníku i na stran� hlavního potrubí a mezikus se vyjme. Na 

mezikusu musí být provedeno odvzdušn�ní a vypoušt�ní, tzv. odkalení. Toto provedení 

se volí v p�ípadech kdy hadice nelze použít (vysoké provozní tlaky, extrémní tepelné 

namáhání, silná agresivita NL nebo okolního prost�edí aj.). 
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Z Obr.18 je patrné zdvojování uzavíracích armatur. V p�ípadech kdy jsou spoje 

namáhané na ohyb (první varianta) a kdy jsou armatury, po demontáži mezikusu, zárove� 

armaturami koncovými (druhá varianta), hrozí v�tší nebezpe�í úniku NL do okolního 

prost�edí, a proto je záhodno t�snost „živých” potrubních �ástí pojistit v�tším po�tem armatur. 

Obr.18  P�ipojení hlavního potrubí k pontonovému zásobníku 

 

Pro první variantu p�ipojení potrubí k pontonovému zásobníku, pomocí pohyblivých – 

ohebných a pružných hadic – lze na dnešním trhu nalézt zna�né množství produkt�, které 

svými parametry spl�ují i ty nejvyšší požadavky. Pro agresivní chemikálie se hadice vyráb�jí 

v n�kolika vrstvách r�zných materiál� a bývají vyvložkovány teflonem nebo impregnovány 

speciálními polymery. Pro zajišt�ní odolnosti v��i provoznímu tlaku se po�izují ocelovým 

opletem nebo spirálou a to jak uvnit� tak vn� plášt�. Speciální vrapové provedení hadice 

umož�uje zv�tšit rádius ohybu a rovn�ž �áste�n� protáhnout délku hadice. Výrobci pamatují i 

na variabilitu teplotního namáhání a v nabídce je samoz�ejm� �ada délkových a pr�m�rových 

variant. Stejn� tak lze, podle p�ání zákazníka, osadit hadici r�znými typy zakon�ení (šroubení, 

p�lspojky,…).  

Hadice na transport amoniaku musí být teflonové a nesmí obsahovat mosazné 

komponenty. Veškeré spojovací sou�ásti musí být provedeny s nerezav�jící oceli.  

Obr.19 uvádí možné varianty pr�myslových hadic a jejich zakon�ení. 
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Obr.19 Hadice a zakon�ení (TUBES Int., s.r.o., GMS-Most, s.r.o., RAKORD 100, s.r.o.) 

 

 

7.4 Mezipodniková spolupráce 

7.4.1 Smlouvy s dopravci 

Možnost a rychlost realizace aktivních opat�ení uvedených v kapitole 7.2.2 nezávisí 

pouze na BC MCHZ, ale také na dopravcích �i pronajímatelích autocisteren, železni�ních 

cisteren a kotlových voz� pro p�evoz NL. 

Spolupráci, ve smyslu rychlého poskytnutím p�epravních kapacit pro odvoz NL mimo 

zasaženou oblast, je nutno s t�mito právnickými osobami dohodnout smluvn�. P�edm�tem 

smluv by m�lo být vymezení prost�edk� dopravc� pro p�ípad reálné povod�ové hrozby nebo 

jiné KS na území BC MCHZ. T�mito smlouvami se dá ošet�it zejména trvalá rezerva 

železni�ních cisternových a kotlových voz� na se�adišti OKDD severozápadn� od A-bloku. 

Silni�ní kamionová doprava je zajiš	ována smluvními dopravci (Omega Trans, s.r.o., 

Hanzlík, s.r.o., Stratmann, s.r.o., Vápeník, dopravci ze Slovenska, Polska a Ma�arska). 
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Železni�ní p�epravu a posun na vnitropodnikové vle�ce zajiš	uje OKDD.  

Se�adišt� cisternových a kotlových voz� pro p�epravu NL je v potenciáln� 

nezaplavovaném území na A-bloku. Na tomto se�adišti je vesm�s, b�hem celého roku, 

k dispozici dostate�ný po�et železni�ních voz� pro p�epravu NL. 

7.4.2 Smlouvy s dodavateli a odb�rateli 

U dodavatel� závisí �ešení situace s dodávkami NL na stavu, v jakém se dodávka 

nachází. P�i reálné hrozb� povodn� nebo jiné KS se dodávka pozastaví. Pokud nejsou 

chemikálie už p�e�erpány do skladovacích a technologických zásobník� a jsou ješt� 

v automobilových nebo železni�ních cisternách je situace vy�ešena. V opa�ném p�ípad� je 

možno žádat dodavatele o vrácení zakázky. Pokud má dodavatel volné kapacity, m�že zp�tn� 

odebrat pot�ebnou kapacitu pro uvoln�ní zásobník� pro zabezpe�ovací povod�ové práce. Zde 

se jedná spíše o solidární gesto dodavatele sm�rem k BC MCHZ, ale i v tomto p�ípad� je 

možno smluvn� ošet�it vzájemnou spolupráci. D�ležitý mezi�lánek zde hraje op�t dopravce. 

U odb�ratel� je situace podobná, s tím rozdílem, že BC MCHZ nebude žádat o vracení 

zakázky NL dodavateli, ale o zvýšený odb�r produktu spot�ebitelem. 

7.4.3 Zajišt�ní prost�edk� pro prevenci a likvidaci havárií 

 V sou�asné dob� spolupracuje BC MCHZ, v rámci zásobování výrobky pro likvidaci 

havárií s p�ítomností NL, se spole�ností Reo Amos, s.r.o., která do podniku dodává sorp�ní 

materiály. Reo Amos však poskytuje i norné st�ny, t�snící prost�edky, obaly na NL, skladové 

p�íslušenství, protipovod�ové p�íslušenství (od�vy, PP dvoukomorové pytle) aj. V horizontu 

n�kolika hodin je Reo Amos schopná dodat požadované prost�edky.  

Rozší�ením smlouvy mezi BC MCHZ a Reo Amos, ve které by se mimo jiné 

vyspecifikovaly vhodné prost�edky pro použití v areálu BC MCHZ, by se zkrátila dodací 

lh�ta p�i jejich akutní pot�eb�. 

7.4.4 Spolupráce s OKD Doprava, a.s. a SPOVO, s.r.o. 

Pro zajišt�ní potenciáln� nezaplavovaného území na A-bloku protipovod�ovými 

zábranami, jak bylo navrhnuto v kapitole 7.2.3 je pot�eba uzav�ít smlouvy o spoluú�asti na 

ochran� území s OKDD a SPOVO. Pokud by BC MCHZ nespolupracoval s t�mito 

právnickými osobami, musel by ohrani�ovat úseky �. 1 a 2, a tím by se náklady na 

protipovod�ové bariéry zna�n� zvýšily. 
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7.5 Technický prost�edek pro práci na vod� - raft 

Chemické podniky se vyzna�ují velkým množstvím potrubních rozvod�, 

technologických za�ízení a dalších technických a stavebních prvk�, které zasahují do r�zné 

horizontální úrovn�. Po zaplavení území zátopovou vlnou, je �ást t�chto stavebních a 

technologických prvk� skrytá pod hladinou a zna�n� komplikují pohyb po území. P�i 

provád�ní záchranných prací na vodní hladin� pomocí motorového �lunu, existuje zna�né 

riziko kolize se zaplavenými �ástmi technologií a zni�ení pohonu. I pro osoby znalé místních 

pom�r� je orientace v zaplaveném území zna�n� komplikovaná, a �asto se rad�ji uchylují 

k pr�zkumu území s vypnutým motorem, který pak �lun zbyte�n� zat�žuje. 

�ešením pro tyto situace je po�ízení bezmotorového �lunu – raftu, který je možno 

ovládat pomocí pádel nebo, p�i výšce klidné vodní hladiny do cca 1,2 m, jej lze posunovat 

osobou pohybující se po zemi. V takovémto p�ípad� je možné pohybovat se velmi pomalu a 

obez�etn� a dostat se i do úsek�, kde je manévrování s motorovým �lunem jen velmi obtížné 

nebo zcela vylou�ené. 

Na našem trhu má dlouhou tradici ve výrob� gumových materiálu a lodi GUMOTEX, 

a.s., která dodává své výrobky širokému spektru odb�ratel�, mimo jiné i Vodní záchranné 

služb�. P�ehled sou�asné nabídky a ceny raft� dopln�ných o pádla, ru�ní pumpu a vodot�sný 

vak uvádí Tab.10 [13]. 

 Tab.10  Rafty  - základní charakteristiky (GUMOTEX, a.s.)  

Typ Po�et osob Užite�ná zát�ž [kg] P�edpokládaná cena [K�] 

K1 1 15 23 000 

K2 1-2 20 26 000 

Orinoco 2 25,5 28 500 

Pulsar 340 5 35 45 000 

Pulsar 380 7 44 54 800 

Pulsar 420 8 50 60 000 

Pulsar 450 9 70 70 000 

 

 

 



   

 37    

Záv�r 

Cílem mé práce bylo navrhnout protipovod�ová opat�ení v BC MCHZ ve smyslu 

minimalizace škod zp�sobených nebezpe�nými látkami a ochranou za�ízení a 

technologických celk�. 

Provedenou analýzou stávající situace v oblasti protipovod�ových opat�ení z pohledu 

Povodí Odry, s.p. a BC MCHZ jsem zjistil, že po katastrofálních povodních v �ervenci 1997, 

doznala úrove� protipovod�ového zabezpe�ení zna�ného zlepšení. Velký podíl na vzniku 

nových opat�ení mají na�ízení plynoucí z legislativy krizového �ízení. 

V samotném podniku BC MCHZ jsem se zam��il zejména na oblast ochrany 

technologií a skladovacích zásobník� s nebezpe�nými látkami, protože jak se ukázalo 

v �ervenci 1997, jsou práv� toto slabá místa, jejichž porušením vznikají rozsáhlé škody. BC 

MCHZ již zavedl jistá opat�ení, plynoucí z doporu�ení pro p�ípad ochrany technologií p�ed 

povodní, v tzv. plánech konkrétních �inností p�i povod�ové aktivit�. Já jsem se však snažil 

proniknout hloub�ji do jádra problému a v uvedených kapitolách jsem se pokusil rozší�it 

dosavadní spektrum provád�ných �inností, nastínit možnosti stavebn� technických úprav a 

rovn�ž kroky mezipodnikové spolupráce. V��ím, že p�ípadná realizace mých myšlenek 

povede k dalšímu navýšení úrovn� protipovod�ového zabezpe�ení v BC MCHZ. 

Za nejv�tší p�ínos považuji návrh pontonového skladovacího zásobníku, který by 

v budoucnu sloužil v rámci BC MCHZ pro skladování kapalného amoniaku. Návrh je však 

univerzální a lze jej použít i pro konstrukci zásobník� na jiné látky. Sklad amoniaku se 

nachází na území S-bloku, které bylo nejvíce zasaženo p�i povodni v �ervenci 1997. Rovn�ž 

specifické vlastnosti amoniaku a z nich vyplývající nemožnost použití jiných postupu 

protipovod�ového zabezpe�ení tohoto skladu, jsou dokladem toho, že návrh není pouze 

planou myšlenkou. Po diskuzi s odborníkem BC MCHZ v oblasti nakládání s amoniakem, 

jsem se ujistil, že realizace tohoto projektu je teoreticky možná. 

Další má navržená opat�ení a jejich p�evedení do praxe jsou ovlivn�na ochotou 

spolupráce a hlavn� �asovým faktorem. P�i dostate�ném množství zkušených pracovník� a 

technických prost�edk�, dobré koordinaci a v�asné realizaci t�chto opat�ení je možno 

dosáhnout tížených cíl� a naplnit tak smysl této bakalá�ské práce. 

Je však nutno si uv�domit, že povode� je živelná pohroma, která m�že p�ijít náhle, bez 

o�ekávání, a ani sebev�tší snaha o zmírn�ní jejich následk� nemusí být dosta�ující.   
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Seznam zkratek 

A-blok Anilinový blok, �ást areálu BC MCHZ 

A�R Armáda �eské republiky 

BC MCHZ BorsodChem MCHZ, spol. s.r.o. (Ostrava) 

BRS Bezpe�nostní rada státu 

CTV Centrum tís�ového volání 

�D �eské dráhy 

�HMÚ �eský Hydrometeorologický Ústav 

DJŠ D�l Jan Šverma 

HOK Hlavní odpadní kanál 

HZS Hasi�ský záchranný sbor 

IZS Integrovaný záchranný systém. 

KJŠ Koksovna Jan Šverma 

KS Krizová situace (stav) 

MO Moravská Ostrava 

MSK Moravskoslezský kraj 

MU Mimo�ádná událost 

MV Ministerstvo vnitra 

MŽP Ministerstvo životního prost�edí 

NL Nebezpe�ná látka 

OKDD OKD Doprava, a.s. 

PE Polyethylen 

PES Polyester 

PK Povod�ová komise 

PP Polypropylen 

POd Povodí Odry, s.p. 

PVC Polyvinylchlorid 

S-blok Setrva�ný blok, �ást areálu BC MCHZ 

SPA Stupe� povod�ové aktivity 

SYNTHOS SYNTHOS Kralupy, a.s. (Kralupy nad Vltavou) – d�íve „Kau�uk”  

VS Výrobní skupina 

VÚ Vodní útvar 
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P�íloha �.  4  Protipovod�ová za�ízení, hlavní technické prost�edky 

Za�ízení / prost�edky Po�et kus� Ve správ� 
Povod�ová p�e�erpávací stanice 1 Odbor energetiky / VH 
Odb�rný objekt �í�ní vody 1 Odbor energetiky / VH 
Nákladní cisternový automobil Tatra CAS (vnit�ní objem cisterny 11 m3) 1 Odbor logistiky 
Nákladní automobil pro p�epravu vanových kontejner� Liaz - „parohá�” 1 Odbor logistiky 
Vanové kontejnery 2 Odbor logistiky 
Požární automobil CAS 32 Tatra T 815 1) 2 HZS BC MCHZ 
Požární automobil KHA Rosenbauer T 815 2) 1 HZS BC MCHZ 
Požární automobil PHA Scania P 420 3) 1 HZS BC MCHZ 
Požární automobil TA 2 Renaut Master 1 HZS BC MCHZ 
Požární automobil Volkswagen Caddy  1 HZS BC MCHZ 
P�ív�s na likvidaci olejových havárií POH (norné st�ny 3 x 8 m, 5 x 5 m, ucpávky, t�snící vaky)  1 HZS BC MCHZ 
Hliníkový motorový �lun Sea Nymph (6-8 osob) 1 HZS BC MCHZ 
Nafukovací motorový �lun Zodiac (3-4 osoby) 1 HZS BC MCHZ 
Plovací vesty 6 HZS BC MCHZ 
�erpací technika 
 - Ponorná kalová �erpadla 5 Odbor energetiky / VH 
 - Plovoucí �erpadlo, 300 l·min-1 1 HZS BC MCHZ 
 - Plovoucí �erpadlo, 800 l·min-1 1 HZS BC MCHZ 
 - P�enosné �erpadlo Honda WT 40, 2300 l·min-1 1 HZS BC MCHZ 
 - P�enosné �erpadlo PS 12, 1200 l·min-1 1 HZS BC MCHZ 
 - �erpadla v požárních automobilech 1) 2) 3) – 3200 l·min-1, 2400 l·min-1, 4000 l·min-1 2 + 1 +1 HZS BC MCHZ 
Pokra�ování p�ílohy na stran� 2 

VH – vodní hospodá�ství
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Pokra�ování p�ílohy ze strany 1 

Za�ízení / prost�edky Po�et kus� Ve správ� 
Osv�tlovací technika 
 - Sv�tlomet 1000 W 3 HZS BC MCHZ 
 - P�enosný sv�tlomet 100 W 4 HZS BC MCHZ 
 - Sv�tlomety 500 W na požárních automobilech CAS 32 Tatra T 815 2 HZS BC MCHZ 
Elektrocentrály 
 - BLA 4 o výkonu 4 kW 1 HZS BC MCHZ 
 - Honda 6500 ETC o výkonu 6,5 kW 1 HZS BC MCHZ 
Vyproš	ovací technika 
 - Ut�s�ovací a zvedací souprava Vepro 1 HZS BC MCHZ 
 - Žeb�ík hl. – délka 9 m 1 HZS BC MCHZ 
 - Nadstavovací žeb�ík – délka jednoho dílu 2,5 m 6 HZS BC MCHZ 
 - Lana – délka 25 m 3 HZS BC MCHZ 

Pomocný stavební materiál – pytle na písek min. 500 Odbor investic a referát 
správy objekt� 

Pomocný stavební materiál – písek, �ezivo  Odbor investic a referát 
správy objekt� 

Spojovací technika – mobilní telefony  Dispe�ink 
 

Poznámka 1: 

P�i zabezpe�ovacích a záchranných protipovod�ových pracích lze využít motorový záchranný �lun (hmotnost �lunu cca 1000 kg) ur�ený pro 

p�evoz 10-12 osob, který má BC MCHZ v zap�j�ení od Vodní záchranné služby. 

Poznámka 2: 

Zásoba písku a pytl� na písek musí být p�ipravena v takovém množství, aby bylo možno provést ut�sn�ní podchodu pod železni�ní tratí �D.
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Povode�                                       Opera�ní list �. P 4 

VS Anorganika - OSOBY POV
�ENÉ �ÍZENÍM ZABEZPE�OVACÍCH A EVAKUA�NÍCH PRACÍ  
Jméno        Funkce  Spojení na pracovišt�    Adresa bydlišt� Telefon /mobil 

Ing. Kamila Ohrzalová vedoucí VS Anorganika 3300   
Ing. Rostislav Grapa vedoucí provozu 1 3306   
Ing. Roman Kalmus vedoucí provozu  2 3370   
Jaroslav Krhut mistr provozu 2 3360   
Ivo Maier mechanik VS Anorg. 3940   
 firma Linde GAS 558337014   
Rostislav Kubisz st�.T�inec 558337014   

VS Anorganika - ODSTAVENÍ VÝROBNÍHO ZA�ÍZENÍ 
Parní reforming  1 , 2 KD7,KD8 

zastavení výroby vodíku, odstavení zemního plynu, proplach dusíkem a ponechání pod 
dusíkem,  , demontáž odpojitelných �ástí �ídicího systému MaR a elektro, demontáž  
elektromotor� u obou  ventilátor�. a p�eprava do prvního poschodí bývalé kompresorovny 
vodíku 

KD7 -�ízen� odstavit dávkování �pavku na jednotku ve spolupráci se skladem �pavku 
provést �ízené odstavení jednotky pro zamezení vzniku emisí do ovzduší 
odtlakování jednotky provést podle pov�trnostních podmínek a dostupnosti vzduchu MaR 
ukon�it �erpání kyselého kondenzátu 
KD8- �ízen� odstavit výrobnu do stavu studené odstávky 

Dusík Rajský plyn 
odstavení GAN 600, ponechání rozvodu dusíku pod tlakem, informováni  OE a Linde odstavení výroby, uzav�ení zásobníku H 62, transport analyza�ní a 

Sklad �pavku výpo�etní techniky a výv�vy do prvního poschodí výrobny 
uzav�ení všech ventil� na díl�ích trasách, dle �asových dispozic nechat �pavek vyjet spot�ebi�i 
(výroby kyselin dusi�ných)  odpojit �pavkové cisterny a nechat odtáhnout na A – blok 

 

Tlakový vzduch KD6 
uzav�ení kulového zásobníku vzduchu, odstavení vzduchových kompresor� v po�adí jako 
posledních z výroben VS 2, uzav�ení ventil� na sušicí stanici vzduchu, demontáž 
odnímatelných blok� �ídicích systém�. 
 

odstavení parní turbiny, odstavení spalování (dle �asových možností vyjetí �pavku ze za�ízení  
a tras),odstavení RENOXu, odstavení turbokompresoru, uzav�ení �pavkových tras v�etn� 
za�ízení, uzav�ení všech zásobník� s kyselinou dusi�nou, demontáž elektromotor� a transport 
do prvního poschodí výrobny. 

 P�íloha �. 5
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