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Anotace 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou ropných havárií na vodních tocích  

a zhodnocením možností jednotek požární ochrany (dále jen JPO) při zdolávání těchto 

závažných mimořádných událostí. 

Popisuje také opatření, která při takovýchto mimořádných událostech zabraňují 

poškození životního prostředí ropnými látkami. 

Je zde uvedeno porovnání a výčet stávající přístrojové techniky a zabezpečení JPO 

k likvidaci mimořádných událostí s únikem ropných látek do vodních toků. Dále je v práci 

porovnána účinnost vybraných sorbentů a norných stěn, vhodných při těchto typech 

havárií. Analyzují se zde také úkoly a součinnost složek Hasičského záchranného sboru 

České republiky (dále jen HZS ČR) při zásazích s touto problematikou. 

V závěru práce je popsána možnost využití testovaných sorbentů pro zabránění úniku 

a následného šíření ropných látek do vodních toků. 

 

 

Klí čová slova: ropné látky, havárie, vodní tok, mimořádná událost, sorbenty, norné stěny, 

sorpce, HZS ČR  
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Summary 

 

This bachelor thesis is dedicated to the topic „ Average settlement on the water 

courses and options evaluation of fire brigade striving for suppressing these severe and 

outstanding situations”. 

 This thesis describes precautions that protect environment from oil 

contamination. It also brings current instrumentation and fire brigade facilities statement 

and comparison as for the outstanding situations with oil products contamination on a 

water courses.  

Another part of this thesis is focused on a comparison of sorbents and floating 

barrages efficiency. 

There is an analysis of fire-brigade unit’s tasks and cooperation during their action 

within averages of this type.  

The end of the thesis is dedicated to the possibility of sorbents (that were tested) usage 

in order to disable water course contamination with the oil products and its further spread.  

 

 

Key words: oil products, average, water course, outstanding situation, sorbents, floating 

barrages, sorption, fire-brigade unit  
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1. ÚVOD 

Nejen jednotky požární ochrany zasahují při různých typech mimořádných událostí, 

jako jsou více či méně rozsáhlé druhy požárů, dopravní nehody, různé typy technických 

pomocí atd.  Dnešní doba a společnost se mimo jiné potýká i se stále se zvyšujícím počtem 

mimořádných událostí spojených s únikem nebezpečných látek do životního prostředí. 

Této problematice je nutno věnovat velkou pozornost, protože s rozvojem dopravy 

a rozvojem v oblasti chemického průmyslu vznikají stále nové chemikálie a jejich 

množství s novými technologiemi stoupá. 

Reakce nebezpečných látek na životní prostředí vede vždy k negativním závěrům, 

proto je důležitým úkolem nejen HZS, ale celého IZS a dalších kompetentních orgánů toto 

nebezpečí co nejvíce eliminovat, a to jak profesionálním přístupem k řešení samotné 

mimořádné události, tak použitím co možná nejúčinnějších technologií při likvidaci 

chemických látek.  

Vzhledem k tomu, že člověk v ničení životního prostředí dosahuje bohužel stále vyšší 

úrovně a používá k tomu stále dokonalejších technických vymožeností, mají 

profesionálové, co se týče HZS ČR, stále více práce s napravením těchto lidských neřestí. 

Voda vždy byla a je základním životním prostředkem, to si ale většina populace možná 

neuvědomuje, ale hlavně má mylnou představu o tom, že voda je nevyčerpatelný zdroj a je 

jí vždy stále dost. Je to hlavně pro její snadnou dostupnost a prozatím relativně nízkou 

cenu. Nové technologie nám na jedné straně umožňují pohodlný život, na straně druhé tuto 

základní životní tekutinu likvidují. 

Ropa a ropné látky stále více znečišťují povrchové a podzemní vody a jsou příčinou 

největšího počtu havárií na vodních tocích. Zdrojem znečištění je zejména petrochemický 

průmysl, jeho závody a zařízení.  V ropě jsou přítomny uhlovodíky alifatické i cyklické 

(aromatické a hydroaromatické), alkany, isoalkany, cykloalkany, alkeny a aromatické 

uhlovodíky monocyklické i polycyklické. Kromě uhlovodíků jsou v ní obsaženy také 

kyslíkaté sloučeniny (fenoly, naftenové kyseliny), sirné sloučeniny (sirovodík, thioly, 

thiofen) a sloučeniny dusíkaté (deriváty pyridinu, chinolinu, indolu a pyrrolu). Mezi ropné 

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

oleje. 
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     Při hodnocení nebezpečnosti ropných látek je třeba určit, jakou koncentraci ropných 

látek ve  vodě či v půdě lze ještě považovat za nezávadnou. Nejde však o jednoznačné 

stanovisko, protože závisí na komplexním posouzení přímých vlivů ropných látek na 

člověka a také nepřímých v důsledku změn životního prostředí vyvolaných ropnými 

látkami.  

          Reakcí na znečištění vody je proto použití speciálních zařízení, které jsou schopny 

nebezpečné látky ve vodě zachytit, a částečně nebo úplně navrátit vodě její přirozené 

nezávadné vlastnosti. Po úniku znečištěné kapaliny se provádí její zachycení pomocí 

speciálních látek a materiálů, které jsou schopny kapalinu na sebe vázat, pohlcovat nebo  

s ní reagovat. Toto zachytávání kapalin probíhá na různých chemických nebo fyzikálních 

principech. Obecně se těmto principům říká sorpce. Ve skutečnosti se muže 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, což je jev spojený  

s pohlcováním kapaliny na povrch pevné látky, kterou nazýváme adsorbentem. Pokud je 

adsorpce spojena s následnou chemickou reakcí mezi kapalinou a pevnou látkou, hovoříme 

o chemické adsorbci. V praxi souhrnně všem těmto látkám a materiálům, které na sebe 

vážou kapalinu, říkáme sorbenty. Sorbenty jsou látky především v pevném skupenství, 

různého chemického složení, uvedené do takové formy, aby měly co největší aktivní 

povrch. 

 Tato práce se velkým dílem zabývá dělením sorbetů, jejich vlastnostmi a použitím 

v praxi. Je důležité z hlediska zásahu nalézt co nejúčinnější typ sorbentu pro různé druhy 

havárií, které JPO z hlediska své kompetence musí řešit. Proto tato práce popisuje také 

typy havárií, příčiny jejich vzniku a poukazuje i na škodliviny, které nejčastěji vznik těchto 

havárií způsobují. Snaží se proto nalézt optimální řešení jak pro minimalizaci těchto typů 

zásahů, tak hlavně způsob jejich co nejefektivnějšího výsledku. 
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2. CÍL PRÁCE 

Cílem mé bakalářské práce je popis havárií s ropnými látkami na vodním toku, dále 

srovnání použití speciální techniky včetně použití sorbentů a norných stěn. Právě srovnání, 

laboratorní měření a porovnání těchto sorbentů je hlavním úkolem této práce. Závěry pro 

praxi budou dány výsledným laboratorním měřením, určením nejlepší účinnosti vybraných 

sorbentů a doporučením těchto materiálů k použití při haváriích s únikem ropných látek. 
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OBECNÁ ČÁST 

3. PROBLEMATIKA HAVÁRIÍ NA VODNÍM TOKU 

Voda, podobně jako půda a vzduch, je i v současné době, na počátku třetího 

tisíciletí, nenahraditelná a existenčně naprosto nezbytná složka pro život všech organismů  

a samozřejmě i pro člověka. Proto má péče o vodní zdroje zásadní význam. 

Vodní hospodářství se však dostává ve vztahu k zemědělství a lesnímu 

hospodářství do velmi složité situace tím, že voda jako základní přírodní zdroj je 

využívána ve všech oblastech, přičemž dochází ke znehodnocování vodních zdrojů, a to 

nezávisle na vodním hospodářství. Z toho vyplývá, že voda se musí velmi racionálně 

využívat a přísně chránit. Vážnost této problematiky podtrhuje i evropská vodní charta, 

která vychází ze závěrů Evropské hospodářské komise OSN (ECE UN) a komplexně 

definuje význam vody pro člověka a životní prostředí. 

Pozitivní přínos vodních zdrojů pro rozvoj civilizace, kultury a výživy lidstva tvoří 

základ koncepce hodnocení vodního hospodářství v souvislosti s ochranou a tvorbou 

životního prostředí. V interakci s tímto vývojem však společnost získává zkušenosti, které 

zdůrazňují respektování rovnováhy ekologických vztahů, jež jsou více nebo méně 

narušovány úpravami vodního režimu krajiny, zásahy do hydrologického cyklu a 

hospodaření s vodami obecně. 

Stoupající počet nejrůznějších aktivit souvisejících s volnou krajinou samozřejmě 

znamená zvyšování zátěže ŽP. V ideálním případě, jestliže funguje spolupráce všech 

zúčastněných subjektů, lze tyto aktivity s ohledem na stav ŽP v daném prostoru regulovat. 

V mnoha případech docházelo a dochází k živelnému hospodářskému využívání 

území se všemi známými dopady na přírodu a krajinu. Takové případy jsou příčinou 

nevratných změn v krajině. Náprava si pak vyžádá značné množství finančních prostředků, 

materiálních nákladů i lidských zdrojů. 

  Pokud pronikají znečišťující látky do vodních zdrojů odpadními vodami, pak je 

možné určitými technologickými postupy v čistírnách odpadních vod zmírnit jejich 

nepříznivý dopad na čistotu. Nutný prvek však přitom představují finance, které ovlivňují 
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vůli a ochotou zajišťovat čištění odpadů. V závislosti na tom dochází ke značným rozdílům 

ve stupni čištění v jednotlivých regionech světa. Vážné problémy všude ve světě způsobují 

látky, které se dostávají do vod jinými cestami než odpady, a to zejména:  

- v důsledku havárií v zařízeních, které tyto látky zpracovávají, skladují nebo 

dopravují;  

- v důsledku vymývání nebo jiných úniků ze skládek tuhých i ostatních odpadů;  

- atmosférickými srážkami ze znečištěného ovzduší; 

-  vodní erozí. [10] 

Problémy spočívají především v prevenci proti vnikání těchto látek do vody, v kontrole 

a identifikaci jejich přítomnosti ve vodě, stanovení jejich množství a jejich škodlivého 

působení. Tyto potíže se ještě znásobují u látek, které se hromadí v životním prostředí a 

vstřebávají se, popřípadě odbourávají velmi pomalu a obtížně  Dopady pak bývají velmi 

zřetelné v potravním řetězci. Jejich škodlivé působení trvá dlouho a přesahuje hranice 

států, regionů i kontinentů. Týká se to především ropných látek, chlorovaných a 

aromatických uhlovodíků, těžkých kovů, radionuklidů. Zvlášť nebezpečné je znečištění 

přímo surovou ropou. Vyskytuje se v ní totiž vysoký obsah aromatických uhlovodíků (30 

%), které se pokládají za biologicky nejškodlivější. Ve všech těchto organismech se však 

hromadí složky polycyklických aromatických frakcí. K závažným únikům ropy do moří, 

povrchových i podzemních vod dochází z tankerů plujících po mořích, z vrtů naftových 

polí, pobřežních šelfů a z ropovodů. Další skupinu vodám škodlivých látek tvoří 

chlorované uhlovodíky (DDT, PCB). Dostávají se do vod nejen v důsledku havárií 

provozních zařízení a dopravních prostředků, ale i odpadními vodami, splachem z půdy, 

strháváním z atmosféry ve srážkách. Dopady jejich přítomnosti ve vodách mají mnohdy 

rovněž katastrofální charakter a projevují se jak poškozením zdravotního stavu vodních 

živočichů a narušením jejich normálních životních projevů, ale také jejich úhynem nebo 

úplným vymizením. Pokud je tato oblast součástí obživy člověka, je důsledkem i 

nepříznivý vliv na lidské zdraví.[10] 

Se znečišťováním vod souvisí dva jevy - eutrofizace a vodní eroze. „Eutrofizace je 

proces zvyšování produkce nové živé organické hmoty, vytvořené fotosyntetickou činností 

rostlinných organismů v povrchové vodě, především v důsledku organických živin (dusíku 
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a fosforu). Taková a větší míra eutrofizace znesnadňuje využití vody pro hygienickou 

očistu a koupání. Přemnožení řas v povrchových, zejména stojatých, vodách v důsledku 

eutrofizace, má nezřídka v letních měsících za následek i likvidaci ryb. Stává se tak  

v důsledku úhynu velkého množství řas v nočních hodinách, kdy neprobíhá fotosyntéza 

dodávající vodě kyslík, a naopak rychle probíhající rozklad odumřelé organické hmoty 

kyslík vodě ubírá. Dusík a fosfor pronikají v nežádoucím množství do povrchových vod  

v odpadních vodách městských i průmyslových, ale také přímo ze zemědělské živočišné 

výroby nebo splachem půdy s obsahem hnojiv.“1 

Mluvíme-li o znečištění povrchových vod, rozlišujeme dva typy znečištění:  

1. Znečištění havarijní, jednorázové, s mnohdy katastrofálními okamžitými dopady, 

spojenými s masovým úhynem vodních organismů i jinými škodami. Zpravidla toto 

znečištění relativně brzy odezní a vytvoří se podmínky pro obnovení života ve vodě  

a dalších funkcí vodního ekosystému.  

2. Znečištění dlouhodobé, projevující se trvalejším, zejména organickým znečišťováním. 

Celkově negativně ovlivňuje vodní prostředí a skladbu potravní nabídky, takže některé 

druhy ryb v postižených úsecích řek vymizí, případně se značně sníží jejich reprodukční 

schopnost. V řadě případů je rybí maso nepoživatelné.[10]  

Zákon pohlíží na problematiku ochrany vod komplexně, zabývá se prevencí, ukládá 

povinnosti nejen uživatelům vody, ale i orgánům státní správy, které toto užívání povolují 

a řeší i otázky represe.  

Nezastupitelnou roli v ochraně vod hraje státní správa tím, že:  

- povoluje užívání vody pro různé účely a zároveň stanovuje podmínky tohoto 

užívání tak, aby byla zachována čistota vod v požadované úrovni;  

 

 

                                                           
1 http://referaty-seminarky.cz/globalni-problemy-zivotniho-prostredi/ 
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- vykonává dozor nad dodržováním vodního zákona včetně ustanovení o ochraně 

vod;  

- má pravomoc pokutovat porušování zákonných ustanovení na ochranu vod.  

Vhodně navrženými ekonomickými nástroji se vyvíjí tlak na hospodárnost ve spotřebě 

vody i na žádoucí péči o její čistotu. To, jak je daná společnost vyspělá v této problematice 

a jakých technických poznatků dosahuje, se přímo promítá do úrovně techniky v čištění 

odpadních vod a ochrany vod obecně. Je nesporné, že všechny činnosti vodního 

hospodářství jsou orientovány na čistotu vod. Vhodně koncipovaný systém sledování 

kvality vody poskytuje potřebné znalosti o stavu znečištění vod a jeho vývoji, které tvoří 

důležitý podklad při rozhodování a opatřeních v oblasti ochrany vod. Součástí systému je 

hodnocení jakosti. Sleduje se celkem 52 ukazatelů kvality vody, rozdělených do šesti 

skupin (ukazatelé kyslíkového režimu, základní chemické a fyzikální ukazatele, doplňující 

chemické ukazatele, obsah těžkých kovů, ukazatele biologické a mikrobiologické, 

ukazatele radioaktivity).[10]  

 „Globální charakter řešení problémů spojených se znečištěním vod si vynucuje 

mezinárodní spolupráci. Z iniciativy OSN se uskutečnila konference k zákonu  

o mořích. Výsledná úmluva představuje významný krok k jednotnému integrovanému 

obhospodařování oceánů. Nejširší platformu pro vícestrannou spolupráci v ochraně 

životního prostředí představují zasedání Starších vládních poradců EHK OSN pro životní 

prostředí a vodní hospodářství, kde se sdružují všechny státy Evropy, Kanada  

a USA. Specializovaným poradním orgánem je Pracovní skupina pro vodní hospodářství. 

Byly schváleny 3 zásadní dokumenty:  

1. Úmluva o hodnocení vlivu činností na životním prostředí přesahujícího státní 

hranice;  

2. Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států;  

3. Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer. 

Samozřejmá je spolupráce ČR se všemi sousedy.“2  

                                                           
2
 http://referaty-seminarky.cz/globalni-problemy-zivotniho-prostredi/ 
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4. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJM Ů 

Postavení a činnosti subjektů státní správy a územní samosprávy v otázkách 

bezpečnosti a řešení krizových situací upravují Ústava České republiky, ústavní zákony 

podzákonné (prováděcí) předpisy. Na jejich základě jsou tyto orgány ze zákona zmocněny 

k užití mimořádných opatření pro řešení krizové situace. 

Základní a v určitém slova smyslu systémové uspořádání právních předpisů vztahujících se 

k problematice řešení krizových situací je znázorněno na následujícím obr. č. 1 Schématu 

legislativy krizového řízení.[4] 

     
Ústava České republiky, Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. 

    

         

              

     Základní listina práv a svobod, Ústavní zákon č. 
2/1993 Sb. 

    

         

              

     Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky č. 
110/1998 Sb. 

    

         

Zákon o zřízení ministerstev 
č.2/1969 Sb. 

                Zákon o zajišťování 
obrany ČR č. 222/1999 

Sb.          

      
Zákon o krizovém řízení č. 240/2000 Sb. 

     

Zákon o obcích č. 128/2000 
Sb. 

    Zákon o ozbrojených 
silách ČR č. 219/1999 Sb.         

      Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 
č.241/2000 Sb. 

     

Zákon o krajích č.129/2000 
Sb. 

    Zákon o rozsahu branné 
povinnosti č. 585/2004 

Sb.         

      Zákon o integrovaném záchranném systému č. 
239/2000 Sb. 

     

Zákon o hlavním městě Praze 
č.131/2000 Sb. 

       

            

                

                        

                 

 
Zákon o prevenci 
závažných havárií 

č.59/2006 Sb. 

 
Atomový zákon č.18/1997 Sb. 

 
Zákon o vodách 
č.254/2001 Sb. 

 Zákon o požární 
ochraně č. 

133/1985 Sb. 

 

     

           

Obr. č. 1 Schéma legislativy krizového řízení[4] 
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Problematika havarijního znečištění vody a zprostředkovaně i půdy je řešena 

zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon). 

Uvedený zákon v § 40 definuje pojem havárie jako mimořádné závažné zhoršení nebo 

mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.[ vodní zákon ]. 

Každý únik závadných látek není nutné považovat za havárii. Musí se především týkat 

jakosti povrchových a podzemních vod, přičemž povrchovými vodami jsou vody přirozeně 

se vyskytující na zemském povrchu, podzemními vodami, jsou vody v zemských dutinách, 

zvodněných vrstvách zemských.[5]  

Podle § 40, odst. 2 a 3 výše uvedeného zákona se za havárii se vždy považují 

případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo 

podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními 

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

povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo 

v ochranných pásmech vodních zdrojů. Dále se za havárii považují případy technických 

poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v 

odstavci 2, pokud takovému vniknutí předcházejí. [5] 

Vodní zákon v §39 rovněž vymezuje pojem závadná látka. Závadné látky jsou 

látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost 

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

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

nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. [5] 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, byl schválen 28. 6. 2000 a jeho účinnost byla stanovena od 1. 1. 2001 (dále zákon 

o IZS). Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky 

integrovaného záchranného systému a jejich působnost, působnost a pravomoc státních 

orgánů a orgánů územních samosprávných celků (pokud tak nestanoví zvláštní právní 

předpis), práva a povinnosti právnických a fyzických osob: 

• při přípravě na mimořádné události, 

• při záchranných a likvidačních pracích, 
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• při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového 

stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. [6] 

Tento právní předpis tak zakládá určitý systém kompetencí subjektů státní správy a 

územní samosprávy a integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných 

událostí. Zákon o IZS definuje pojem mimořádná událost, a to jako škodlivé působení sil 

a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, 

zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních 

prací. Dále zákon definuje pojem havárie, a to jako mimořádnou událost v souvislosti 

s provozem technických zařízení a budov, při nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami a při jejich přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými odpady. [4] 

Jak již vyplývá ze samotného názvu zákona, tak tento zákon se zabývá integrovaným 

záchranným systémem, a to, že vymezuje IZS a stanovuje jeho složky (tzv. základní  

a ostatní). Síly a prostředky IZS lze použít v přípravě na vznik mimořádné události a při 

potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami IZS. 

Zákon ustanovuje operační a informační střediska IZS, kterými jsou operační střediska 

hasičských záchranných sborů krajů a operační a informační středisko generálního 

ředitelství hasičského záchranného sboru. Operační a informační střediska IZS jsou 

povinna: 

• přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádných událostech, 

• zprostředkovávat organizaci plnění úkolů ukládaných velitelem zásahu, 

• plnit úkoly uložené orgány oprávněnými koordinovat záchranné a likvidační práce, 

• zabezpečovat v případě potřeby vyrozumění základních i ostatních složek IZS  

a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků. 

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému jsou oprávněna: 

• povolávat a nasazovat síly a prostředky hasičského záchranného sboru a jednotek 

požární ochrany, dalších složek IZS 
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• vyžadovat a organizovat pomoc, osobní a věcnou pomoc podle požadavků velitele 

zásahu, 

• provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území. [4] 

Důležitá jsou ustanovení týkající se koordinování záchranných a likvidačních prací 

v místě nasazení složek integrovaného záchranného systému a v prostoru předpokládaných 

účinků mimořádné události-tzv. místo zásahu. Zákon ustanovuje subjekt, který řídí 

součinnost složek IZS. Tímto řídícím subjektem je velitel zásahu, kterému zákon o IZS 

stanovuje příslušné kompetence. [4] 

Zákon o IZS dále upravuje problematiku přípravy a řešení mimořádných událostí, 

provádění záchranných a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva. Zákon definuje 

ochranu obyvatelstva a stanovuje kompetence a pravomoci ministerstvům a ústředním 

správním úřadům, orgánům krajů, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností  

a orgánům obcí při zajišťování ochrany obyvatelstva.[4] 

 

  4.1 Klasifikace mimo řádných událostí 

  Již neuvědomělým vstřebáváním informací o nebezpečích si každý v podvědomí 

vytváří vlastní klasifikaci mimořádných událostí ve svém životě. Například ze zkušenosti 

víme, že povodně vyvolávají přívalové deště, jarní tání sněhu nebo protržení přehradní 

hráze. Z médií se často dozvídáme o nejrůznějších haváriích průmyslových komplexů 

zapříčiněných technologickou poruchou, konstrukční vadou, případně sabotáží apod. Proto 

je velmi důležité pochopit skutečné příčiny mimořádných událostí vedoucích ke snížení 

jejich hrozeb. [4] 

 

4.2 Proč se provádí klasifikace mimo řádných událostí? 

 Klasifikace, členění a třídění typů mimořádných událostí je první ze systémových 

kroků vedoucích ke kvalitní prevenci. Klasifikace mimořádných událostí je výsledkem 

monitorování prostředí člověkem, který pozorováním hledá možné příčiny jevů 

vytvářejících nebezpečné stavy. Samotné poznání příčin jevů je pro krizové manažery, 
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kteří mají za úkol vypracovat nějaká protiopatření, jen začátkem celého poměrně složitého 

postupu dalších činností zpravidla realizovaných v plánech. 

Analýzy průběhů katastrof ukazují, že ve většině případů dochází k současnému 

působení jevů čistě přírodních, ale i jevů zapříčiněných zásahem člověka, působících 

v součinnosti a mnohdy provázaně jeden na druhý.. 

Třídění mimořádných událostí má mnoho forem. Za základní lze považovat třídění 

na mimořádné události přírodní a antropogenní. Antropogenní mimořádné události, tedy 

události způsobené člověkem se pak často ještě rozděluji na havárie a na sociální konflikty. 

[4] 

 

4.3 Druhy mimo řádných událostí 

Mimořádné události podle dopadu na obyvatelstvo můžeme rozdělit na: 

1. Přestupky 

2. Poruchy 

3. Nehody 

4. Havárie 

5. Pohromy 

6. Kalamity 

7. Katastrofy 

8. Apokalypsa 

Pořadí odpovídá velikosti dopadu od nejmenšího po největší. 

Uvést všechny druhy mimořádných událostí dle současných zkušeností a znalostí 

není možné pro jejich množství a v podstatě i neznalost. Jejich základní přehled navazuje 

na nedávné období, kdy se prováděla klasifikace mimořádných událostí s cílem tvorby tzv. 

typových plánů. Typové plány se posléze staly jedním ze základních podkladů pro 
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realizaci dalších typů plánů pro krizovou připravenost včetně krizových a havarijních 

plánů a plánů krizové připravenosti (krizové řízení při nevojenských krizových situacích). 

Většina mimořádných událostí, havárií, a tedy i většina dopravních nehod je 

doprovázena únikem závadných látek do některé ze základních složek životního prostředí. 

Těmito složkami se především rozumí:  

- ovzduší 

 - půda 

 - povrchová a podzemní voda 

 - ekosystémy. [4] 

 

4.4 Zařazení mimo řádné události do stupn ě poplachu 

V záchranářské praxi je obvyklé, že druh a zejména rozsah mimořádné události se 

vyjadřuje potřebou sil a prostředků pro záchranné práce a potřebnou úrovní koordinace 

složek při společném zásahu. Z hlediska rozsahu mimořádné události hovoříme o zařazení 

do stupně poplachu.[3] 

V rámci IZS se vyhlašují čtyři stupně poplachu. Čtvrtý stupeň poplachu, se 

označuje jako zvláštní, je stupněm nejvyšším. Potřebný stupeň poplachu pro jedno místo 

zásahu vyhlašuje při prvotním povolávání složek na místo zásahu operační a informační 

středisko, z místa zásahu pak velitel zásahu.[3] 

Operační a informační středisko může rovněž vyhlásit stupeň poplachu pro určité 

území postižené mimořádnou událostí, pokud je na něm více jak jedno místo zásahu. 

První stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že 

a) Mimořádná událost ohrožuje 

- jednotlivé osoby, 

- jednotlivý objekt nebo jeho část, s výjimkou objektu, kde jsou složité podmínky pro 

zásah, 
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- jednotlivé dopravní prostředky osobní nebo nákladní dopravy nebo 

- plochy území do 500 m2 

b) Záchranné a likvidační práce provádí základní složky, které není nutno při 

společném zásahu nepřetržitě koordinovat.   

Druhý stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že  

a) Mimořádná událost ohrožuje 

- nejvýše 100 osob, 

- více než jeden objekt se složitými podmínkami pro zásah, 

- jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, 

- cenný chov zvířat nebo 

- plochy území do 10 000 m2 

b) Záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky z kraje nebo okresu, 

kde mimořádná událost probíhá. 

c) Je nutné nepřetržitě koordinovat složky velitelem zásahu při společném zásahu. 

Třetí stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že 

a) Mimořádná událost ohrožuje 

- více než 100 a nejvýše 1000 osob, 

- část obce nebo areálu podniku, 

- soupravy železniční přepravy, 

- několik chovů hospodářských zvířat, 

- plochy území do 1 km2, 

- povodí řek, 
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-  produktovody, 

- jedná se o hromadnou havárii v silniční dopravě nebo 

- jedná se o havárii v letecké dopravě nebo 

b) Záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky nebo se využívají 

síly a prostředky z jiných krajů nebo jiných okresů než těch, které byly postiženy 

mimořádnou událostí. 

c) Je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu 

za pomocí štábu velitele zásahu a místo rozdělit na sektory a úseky. 

Zvláštní stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že  

a) Mimořádná událost ohrožuje 

- více než 1000 osob, 

- celé obce nebo 

- plochy území nad 1 km2 

b) Záchranné a likvidační práce provádí 

- základní a ostatní složky včetně využití sil a prostředků z jiných krajů a okresů než 

z těch, které byly mimořádnou událostí postiženy, popřípadě 

- je nutno použít pomoc ze zákona nebo 

- zahraniční pomoci, 

c) Složky při společném zásahu v místě zásahu je nutné koordinovat velitelem zásahu 

za pomocí štábu velitele zásahu a místo rozdělit na sektory a úseky. 

d) Společný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni. 

Při vyhlášení třetího a zvláštního stupně poplachu je informován hejtman kraje, na 

úrovni okresu pak přednosta okresního úřadu. 
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Podrobnosti o vyhlašování stupňů poplachu upravuje územně příslušný poplachový 

plán, který je uložen na územně příslušném operačním a informačním středisku.[3] 

 

5. ROZDĚLENÍ HAVÁRIÍ 

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

kterých je možné havárie rozlišovat, například patří: 

e) prostředí postižené havárií, 

f) typ závadné látky a její škodlivost a rezistence,  

g) příčina vzniku.[1] 

 

5.1 Charakteristika prost ředí postiženého havárií 

Podle charakteristiky prostředí, které je havárií postiženo, rozlišujeme: 

1. havárie na povrchových vodách, 

2. havárie na podzemních vodách. 

     Statisticky častěji dochází k haváriím na povrchových vodách. Tento typ havárií je 

vizuálně velmi dobře postřehnutelný (zakalení, zbarvení, zápach, úhyn ryb a vodních 

organismů, poškození vegetace). U havárií způsobených znečišťující látkou lze rozpoznat 

některé typické projevy, které jsou pro danou látku charakteristické. Současně však záleží 

na různých vnějších vlivech. Průběh havárie je vždy ovlivněn momentálními klimatickými 

podmínkami, zejména teplotou a okamžitým průtokem vody.[1] 

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

režimu pohybu podzemní vody. Častou komplikací bývá složitě prokazatelný původ 

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

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

znečišťování podzemních vod bývají nedostatečně zabezpečené prostory skladování, 

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

a močůvkou, různými chemikáliemi apod. Zvláštní postavení mezi kontaminanty pak mají 

chlorované uhlovodíky. Jejich závažnost je dána především v důsledku vysoké 
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biochemické stability (persistence). Tyto látky nepodléhají významnému záchytu 

v horninovém prostředí, ani biodegradaci. Riziko úniku kontaminantů do podzemní vody 

je podstatně zvýšeno u objektů umístěných pod úrovní terénu, nezřídka založených až pod 

hladinou podzemní vody.[1] 

     Znečištění podzemních vod je častým důsledkem znečištění nadložních zemin. 

Kontaminanty za určitých podmínek, např. v důsledku vymývaní srážkovou vodu, mohou 

prostoupit (migrovat) až do podzemní vody a jejím prostřednictvím se pak šíří ve směru 

proudění podzemní vody do okolí.[1] 

 

5.2 Typ závadné látky 

Seznam nebezpečných závadných látek (dále jen „nebezpečné látky“) je uveden v 

příloze č. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb. Tento seznam obsahuje i zvlášť nebezpečné 

závadné látky (dále jen „zvlášť nebezpečné látky“). Seznam nebezpečných látek a zvlášť 

nebezpečných látek podle výše uvedeného zákona je obsažen v příloze č. 1 této bakalářské 

práce.[5] 

Podle statistiky nejčastěji unikají při haváriích ropa a ropné produkty, přičemž 

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

skladování a použití. Mezi ropné látky patří produkty zpracování ropy, jako jsou benziny, 

petrolej, motorová nafta a minerální oleje. Ropné uhlovodíky se mohou vyskytovat ve 

vodách jako rozpuštěné nebo nerozpuštěné (volné, emulgované). Přítomnost ropných 

uhlovodíků ve vodách je často patrná podle skvrn nebo olejového filmu na hladině. 

V závislosti na tloušťce olejové vrstvy se zpomaluje přístup kyslíku z atmosféry do vody, 

čímž je nepříznivě ovlivněn průběh samočištění. Cca 50 litrů oleje stačí pokrýt 1 km2 vodní 

plochy souvislou vrstvou o tloušťce cca 0,05 µm. Další významnou negativní vlastností 

ropy a ropných látek je jejich velmi malá biodegradovatelnost. To znamená, že přirozený 

samočisticí proces, zvláště v podzemních vodách, probíhá velmi pomalu.[1]  
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 5.3 Příčiny havárií 

Dělení havárií podle příčin vzniku, průběhu a následku má svůj význam především 

z pohledu preventivních opatření v místě vzniku havárie. Mezi základní příčiny vzniku 

havárie např. patří:  

1. Vsakováni závadných látek do terénu a do podzemní vody. 

2. Spláchnutí závadných látek do vody. 

3. Vypouštění nadměrně znečištěných odpadních vod při selhání funkce čistírny 

odpadních vod. 

4. Vypouštění jiných látek, než jsou odpadní, prostřednictvím veřejných nebo 

průmyslových kanalizací apod. 

Mezi havárie uvedené pod bodem 1 a 2 je možné především zařadit dopravní nehody 

vozidel přepravující závadné látky. Technická závada jako bezprostřední příčina havárie je 

v častých případech provázena selháním lidského faktoru, kterým je nedbalost a neznalost 

předpisů a také možných následků těchto nehod.[1] 

Ropná havárie je mimořádná událost, při níž došlo k úniku ropných produktů nebo 

jiných podobných látek (dále jen „ropné látky“) v takovém množství, že je ohroženo 

životní prostředí, zejména pak jakost povrchových a podzemních vod. 

K ropným haváriím dochází při zpracování, výrobě, skladování a manipulaci s ropnými 

látkami (stacionární zdroje rizik) a dále při přepravě ropných látek (mobilní zdroje rizik). 

K nejčastějším únikům ropných látek (PHM a provozní náplně vozidel) dochází v důsledku 

dopravních nehod motorových vozidel.[1] 

 

5.4 Počet ropných havárií v ČR za období 1989-2007 

Na jakost povrchových a podzemních vod negativně působí i havarijní znečištění. 

V letech 1989 až 2007 bylo Českou inspekcí životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) 

evidováno na území České republiky 5405 (viz graf č. 1) případů havarijního znečištění 

nebo ohrožení jakosti vod, z toho 2710 případů (viz graf č. 2) znečištění nebo ohrožení 

jakosti vod prostřednictvím ropných látek.  
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Graf č. 1 Počet evidovaných havárií v ČR za období 1989-2007ČIŽP[14] 

Z grafu č.1 můžeme vyčíst, že počty všech evidovaných havárií od roku 1989 mají do roku 

1999 relativně sestupnou tendenci, poté se nepatrně opět zvyšují.  

 

Graf č. 2 Počet havárií podle druhu uniklé látky v ČR za období 1989-2007[14] 

Z grafu č. 2 vyčteme, že majoritní podíl na počtech havárií evidovaných ČIŽP mají 

ropné látky, proto je nutné problematice likvidací ropných havárií věnovat pozornost, a to 
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nejen volbou správných postupů při likvidaci, prostředků určených pro likvidaci, ale také 

po stránce legislativní. Určení správného postupu, jak likvidovat ropné látky, bude jistě 

ovlivněno technickými možnostmi stávajících či nových prostředků předurčených pro tuto 

likvidaci. Proto se níže v této bakalářské práci, budu věnovat rozdělení a laboratornímu 

testování sorbentů. 

 

6. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ ASPEKTY HAVÁRIÍ 
 

6.1 Bezpečnostní systém 

Každé společenské uskupení je po dobu své existence vystaveno působení celé řady 

mimořádných událostí, které ovlivňují jeho vývoj. Mimořádné události mohou být 

způsobeny přírodními nebo civilizačními vlivy viz obr. č. 1. Společnost se snaží následky 

mimořádných událostí eliminovat.[2] 

K eliminování následků mimořádných událostí vytváří stát bezpečnostní systém, 

který plní základní povinnosti státu, kterými jsou zajištění svrchovanosti a územní 

celistvosti státu, ochrana systému veřejné správy a ochrana životů, zdraví a majetkových 

hodnot.[2] 

Bezpečnostní systém České republiky je soustavou: 

a) Subjektů, které zajišťují bezpečnost státu: 

- ozbrojené síly, 

- ozbrojené bezpečnostní sbory, 

- záchranné sbory, 

- havarijní služby. 

b) Subjektů, které se podílejí na zajišťování bezpečnosti státu: 

- správní úřady, 

- orgány územních samosprávních celků, 
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Základní povinností státu je 
zajistit: 

- svrchovanost a územní 

celistvost státu 

- ochranu demokratických 

základů státu, 

- ochranu životů, zdraví a 

majetkových hodnot jeho 

obyvatel. 

 

- právnické osoby a  

- fyzické osoby. 

Rozsah činností jednotlivých subjektů při zajišťování bezpečnosti České republiky jsou 

upraveny řadou zákonů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr. č. 2 Mimořádné události a bezpečnostní systém státu[2] 

Na vznik mimořádné události reaguje bezpečnostní systém přijímáním opatření na 

různých úrovních (obr. č. 2). Tato opatření jsou odstupňována v závislosti na druhu a 

rozsahu nastalé mimořádné situace a ve své podstatě tvoří jakousi stavebnici. Přijímaná 

opatření můžeme členit na opatření: 
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- všeobecná, která jsou aplikována prakticky každodenně, 

- společná, přijímána v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS) a  

- krizová, která přijímají orgány krizového řízení za krizových stavů.[2] 

 

Právní aspekty havárií na podzemních a povrchových vodách, zejména pak 

povinnosti pro jejich jednotlivé účastníky, tj. pro původce havárie a subjekty odstraňující 

její následky, vyplývají především z platných právních předpisů na úseku vodního a 

odpadového hospodářství. 

 

6.2 Povinnosti p ři havárii 

Ten, kdo způsobil havárii (dále jen „původce havárie“), je povinen činit 

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

plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.[5] 

Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému 

záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České 

republiky, případně správci povodí.[5] 

  Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce 

povodí jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní 

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

v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, 

informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší 

vodoprávnímu úřadu.[5] 

Dojde-li k havárii mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit 

životy nebo zdraví lidí nebo způsobit značné škody na majetku, platí při zabraňování 

škodlivým následkům havárie přiměřeně ustanovení o ochraně před povodněmi.[5] 

Původce havárie je povinen na výzvu orgánů uvedených v odstavci 3 při provádění 

opatření při odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat. 
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Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout České 

inspekci životního prostředí potřebné údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádá,  

a Hasičskému záchrannému sboru České republiky.[5] 

  Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou způsob a rozsah hlášení havárií, 

jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.[5] 

 

6.3 Způsob a rozsah hlášení havárií 

Hlášení havárie subjektům uvedeným v § 41 odst. 2 a 3 vodního zákona se provádí 

jakýmikoliv dostupnými spojovacími prostředky nebo osobně. Hlášení havárie operačnímu 

a informačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje se provádí na linku 

tísňového volání.[7]  

 

Příjemce hlášení požaduje od osoby, která havárii hlásí, vždy následující údaje: 

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

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

známy, označení původce havárie, je-li znám, 

c) místo zasažené havárií (například vodní tok, vodní nádrž, pozemek), 

d) projevy havárie (například olej, pěna na vodě, uhynulé ryby, zápach, rozbitá 

autocisterna v poli, protržená hráz odkaliště, neobvyklý výtok z kanalizace), 

pokud je známo i druh a pravděpodobné množství uniklé závadné látky, 

e) subjekt, kterému již byla havárie ohlášena,  

f) bezprostřední opatření, která již byla k odstranění příčin a následků havárie 

učiněna.[7] 

Příjemce hlášení může klást hlásící osobě přiměřené doplňkové otázky, vedoucí ke zjištění 

skutečného stavu věci.  

Při zneškodňování havárií a odstraňování jejich škodlivých následků se postupuje podle 

schváleného havarijního plánu. 

Následná opatření, to je opatření k odstraňování následků havárie. Odstraňováním 

následků havárie se rozumí především: 
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a) odstranění zachycených závadných látek, zemin, případně jiných hmot jimi 

kontaminovaných, včetně použitých sorpčních prostředků, obalů, pomocných 

nástrojů a zařízení, 

b) zachycení a následné odstranění uhynulých ryb, případně jiných vodních živočichů, 

c) odstranění následků provedených opatření na pracovních plochách, budovách  

a zařízeních.[7] 

Odstranění uhynulých ryb, případně jiných živočichů se provádí podle zvláštního právního 

předpisu. 

 

  Podkladem pro ukončení prací na odstraňování následků havárie jsou poznatky a 

výsledky šetření vodoprávního úřadu, České inspekce životního prostředí, správce vodního 

toku, jde-li o havárii na vodním toku nebo v jeho blízkosti, dále subjektů spolupracujících 

při havarijních a likvidačních pracích a další zjištění původce havárie. Potřebné údaje 

vyžaduje Česká inspekce životního prostředí a Hasičský záchranný sbor České republiky 

podle § 41 odst. 6 vodního zákona od osob, které se zúčastnily zneškodňování havárie. 

Údaje, které získá Česká inspekce životního prostředí v rámci protihavarijního zásahu, a 

další údaje od vodoprávního úřadu, Policie České republiky, zasahujících jednotek požární 

ochrany České republiky, správce povodí a osob zúčastněných na zneškodňování havárie, 

jsou podkladem pro centrální evidenci havárií vedenou podle § 112 odst. 1 písm. e) 

vodního zákona.[5] 

 

6.4 Náležitosti havarijního plánu  

 Havarijní plán obsahuje vymezení uceleného provozního území, pro které je 

zpracován, a údaje o uživateli závadných látek (jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu 

místa trvalého pobytu, popřípadě adresu místa pobytu), jde-li o fyzickou osobu, jméno, 

příjmení, popřípadě obchodní firmu, adresu místa podnikání a identifikační číslo, pokud 

bylo přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou osobu, a obchodní firmu nebo název, sídlo a 

identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu). V případě, že uživatel závadné látky není 

totožný s vlastníkem nebo vlastníky uceleného provozního území nebo zařízení, uvedou se 
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tyto údaje i o vlastníkovi nebo vlastnících, popřípadě i o nájemci nebo nájemcích 

uceleného provozního území nebo jednotlivých zařízení.[7]  

Součástí havarijního plánu je též popis způsobu vedení záznamů a fotodokumentace 

o opatřeních prováděných podle havarijního plánu, popis kontrolního systému, jeho funkce 

a provozu a způsob vyhodnocování a evidence výsledků kontrol, podrobnosti o hlášení 

havárií a další podrobnosti související s plněním povinností uživatele závadných látek,  

zejména zásady odstraňování odpadů, které mohou při zneškodňování havárie vzniknout. 

Uživatel závadných látek zpracuje více havarijních plánů pro jedno ucelené provozní 

území nebo jeden havarijní plán pro více ucelených provozních území v odůvodněných 

případech po projednání s příslušným vodoprávním úřadem. Havarijní plány zpracovávané 

více uživateli závadných látek pro stejné ucelené provozní území se koordinují podle 

technických podmínek tohoto území, například podle společných podzemních sítí, zejména 

kanalizací.[7] 

  Podkladem pro tento havarijní plán je zejména okruh běžně manipulovaných nebo 

skladovaných závadných látek v tomto uceleném provozním území a dokumenty 

předložené dopravcem závadné látky, například přepravní doklad, bezpečnostní list 

nebezpečné chemické látky nebo chemického přípravku nebo identifikační list 

nebezpečného odpadu. Havarijní plán zpracovaný provozovatelem uceleného provozního 

území pro dopravu závadných látek nesmí být v rozporu s mezinárodními smlouvami o 

dopravě. Další potřebné náležitosti havarijního plánu je možné získat ve vyhlášce č. 

450/2005 Sb.[7]  

 

SPECIÁLNÍ ČÁST  
 

7. ÚNIKY ROPNÝCH LÁTEK A JEJICH LIKVIDACE 

Ropa a ropné látky unikají do životního prostředí zejména při haváriích, přičemž k 

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

skladování a použití. Mezi ropné látky patří kromě samotné ropy také produkty zpracování 

ropy, jako jsou benziny, petrolej, motorová nafta a minerální oleje. Ropné uhlovodíky 

kontaminují při úniku zejména zeminu, povrchové a podzemní vody.[13] 
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Odstraňováni následků havárie, spojených s únikem cizorodých látek do životních 

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

Problematika úniku kontaminantů do vnějšího prostředí a odstranění jejich následků 

představuje multikriteriální disciplínu, přičemž hlavními faktory ovlivňujícími efektivitu 

zásahu jsou: 

• rychlost a efektivita primárních (přímých) opatření pro eliminaci škod na 

životním prostředí, 

• vhodnost zvoleného sanačního zásahu a zhodnocení rizik (závažnost dopadu na 

jednotlivé složky životního prostředí, bezpečnost zaměstnanců odstraňujících 

havárii apod.), 

• technická připravenost a odbornost zasahujících složek, 

• dosažitelnost vhodných zařízení a technologií ke zneškodnění znečištění.[13] 

Dopady na životní prostředí lze podstatnou měrou omezit rychlým a odborným 

zásahem, pokud jsou navržená a realizovaná opatření správná. Váhavý postup a 

nerozhodnost spojená s nevhodným postupem při likvidaci následků havárie má za 

následek šíření kontaminace do širšího okolí, zvláště pak pokud došlo ke znečištění 

povrchových toků. Finanční náklady na likvidaci těchto následků pak neúměrně narůstají. 

V extrémním případě pak může být takto vzniklá situace obtížně řešitelnou i pro 

nejzkušenější odborníky v daném oboru.[13]  

  

7.1 Postup likvidace havárie 

Správný sled a rozsah prací musí minimalizovat rozsah a závažnost znečištění 

životního prostředí a je obvykle následující: 

• rychlá analýza havárie, identifikace a kvantifikace rizik, navržení krátkodobých 

(okamžitých) opatření k likvidaci havárie 

• rychlá eliminace zdroje znečištění (pokud je stále aktivní) 

• zajištění ochrany povrchových a podzemních vod, eliminace rychle se šířícího 

kontaminantu 
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• po stabilizaci havárie průzkum rozsahu kontaminace, zavedení monitoringu 

znečištění povrchových a podzemních vod, detailní analýza kontaminantu 

• navržení dlouhodobých sanačních opatření 

• zahájení sanace podzemní vody a zeminy.[13] 

 
7.2 Návrh postupu likvidace havárie a eliminace zdr oje znečištění 

Rizika spojená se vzniklou mimořádnou situací závisí především na typu uniklého 

kontaminantu a jeho reaktivitě a mobilitě, na hydrologických a hydrogeologických 

podmínkách lokality. Při stanovování postupu likvidace havárie musí být zvážena zejména 

bezpečnostní a zdravotní rizika osob zúčastněných na likvidaci havárie a rizika dopadu 

havárie na jednotlivé části životního prostředí.[13]  

Okamžitá opatření zamezující rozšiřování znečištění životního prostředí ropnou 

látkou mají obvykle zásadní význam pro úspěšnost likvidace havárie. Včasnost a rychlost 

opatření je při likvidaci havárie klíčový faktor. Jedním z prvních opatření je zjištění zdroje 

znečištění a zastavení příčiny znečištění.[13]  

Zjištění zdroje znečištění může být poměrně jednoduché v případech, kdy se do okolního 

prostředí ropná látka dosud uvolňuje nebo kdy existuje povrchová stopa vedoucí ke zdroji 

znečištění. V opačném případě jde o záležitost zcela individuální a k detekci zdroje 

znečištění se používají nejrůznější postupy. Pokud únik ropné látky stále probíhá 

(například pozvolný únik ze zásobníku nebo dopravního prostředku), je nutné co 

nejrychleji a k životnímu prostředí co nejšetrněji odstranit zdroj tohoto znečištění, to je 

ucpání netěsností, přečerpání kapaliny do náhradních nádob apod. [13] 

Původce havárie má povinnost nahlásit havárii příslušnému vodohospodářskému 

orgánu, tj. referátu životního prostředí příslušného okresního úřadu. Místní příslušnost je 

dána místem vzniku havárie nebo místem zjištění jejích znaků. Další možností pro hlášení 

havárie je nejbližší stanice Policie ČR nebo ohlašovna požáru. Tento způsob se uplatní 

zejména u havárií, pro jejichž likvidaci je nutná součinnost jednotek požární ochrany. 

Mimo tuto povinnost musí původce havárie rovněž odevzdat vodohospodářskému orgánu 

zápis o havárii a o provedených opatřeních.[13] 
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7.3 Ochrana povrchových vod 

V případě zásahu na povrchovém toku se postup volí především s ohledem na 

charakter znečišťující látky. Ropné uhlovodíky se mohou vyskytovat ve vodách jako 

rozpuštěné nebo nerozpuštěné (volné, emulgované). Přítomnost ropných uhlovodíků ve 

vodách je často patrná podle skvrn nebo olejového filmu na hladině. Tento film se začíná 

tvořit při koncentraci volných olejů nad 0,1 až 0,2 mg.l-1. V závislosti na tloušťce olejové 

vrstvy se zpomaluje přestup kyslíku z atmosféry do vody, čímž je nepříznivě ovlivněn 

průběh samočištění. Cca 50 1 oleje stačí pokrýt 1 km2 vodní plochy souvislou vrstvou o 

tloušťce cca 0,05 mm. Jasné barevné pruhy, způsobené interferencí. se tvoří na hladině při 

množství cca 300 l oleje na l km2 vodní plochy při tloušťce cca 0,3 mm. Další významnou 

negativní vlastností ropy a ropných látek je jejich velmi malá biodegradovatelnost. To 

znamená, že přirozený samočisticí proces probíhá velmi pomalu. Hodnocení vlastností 

ropných látek ve vodě je značně složité, protože se obvykle jedná o směsi sloučenin s 

různou chemickou strukturou, a tedy i s různými chemickými, fyzikálně chemickými a 

biologickými vlastnostmi. Jejich škodlivost a nebezpečí pro vodu je dána jak toxicitou, 

přesněji ekotoxicitou, tak především tím, že významně ovlivňují její senzorické vlastnosti 

chuť a zápach. Tyto vlastnosti mohou být ovlivněny již při koncentracích od 0,01 mg.l-1. 

V koncentracích asi 0,1 mg.l-1 může být voda již zcela senzoricky znehodnocena, což 

odpovídá např. l kg benzinu v l0.000 m3 vody. Prahová koncentrace pachu závisí na 

chemickém složení ropné látky. Zvlášť senzoricky účinné jsou isoalkany a aromatické 

uhlovodíky.[13]  

 

Ropné látky v povrchové vodě mohou být podle jejich chování rozděleny do tří kategorií:  

- sedimentující látky, 

- látky plovoucí na hladině a 

- na rozpuštěné látky. 

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

hmotnost a pomalejší rychlost proudění v toku. Těmito rychlostmi je dána oblast, ve které 

se látky usadí. Odstranit se pak mohou vybagrováním. Vybagrování musí být provedeno 
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tím rychleji, čím je vyšší riziko rozpouštěni těchto látek ve vodě nebo jejich 

přetransportování při vyšším průtoku vody.[13]  

Látky plovoucí na hladině vody je nutné co nejrychleji plošně ohraničit, omezit a 

následně odstranit. K ohraničení a omezení znečištění se nejčastěji používají různé typy 

překážek, konstruovaných na principu norných stěn. Jejich použitelnost a efektivita účinku 

závisí na rychlosti proudění vody a na vlnách. Při větší rychlosti proudění vody mohou být 

plovoucí látky strhávány pod nornou stěnu. Jejich účinnost je možné zvýšit zařazením 

několika stěn za sebou na jednom profilu. Dalším způsobem pro zvýšení efektivity záchytu 

plovoucích látek je jejich převedení na formu lépe manipulovatelnou. Vzniklou spojením s 

jinou substancí. K tomuto účelu se používají materiály schopné sorbovat tyto látky. Dříve 

často používané přírodní materiály, jako sláma, piliny a podobně byly nahrazeny 

speciálními adsorbenty, plovoucími na hladině vody. Tyto materiá1y sorbují ropné i jiné 

plovoucí látky, které jsou následně ve formě pevné hmoty odstraňovány z vodní hladiny 

shrabováním.[13]  

Zachycené látky, včetně všech použitých sorpčních a jiných prostředků (norné stěny) 

musí být po použití adekvátně zneškodněny. Nejčastěji jsou tyto materiály spáleny 

popřípadě uloženy na adekvátně zabezpečených skládkách.  

Možností je rovněž jejich regenerace. Ve všech uvedených případech musí být zvolený 

postup v souladu se zákonem o odpadech.[13]  

Rozpuštěné látky jsou odstranitelné z toku jen velmi obtížně. Nejčastěji se používá 

přímé protihavarijní opatření zředění těchto látek nadlepšováním průtoků vody nebo 

zachycením havarijní vlny, to je vody s obsahem rozpuštěné látky, v některé z nádrží. V 

některých případech může být voda se znečišťujícími látkami odčerpávána do 

dekontaminační stanice a po snížení koncentrace kontaminantu na požadovanou úroveň 

vypuštěna zpět do vodního toku.[13] 
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8. LIKVIDACE ROPNÉ HAVÁRIE JEDNOTKAMI HZS ČR 

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu. Pro zlepšení 

koordinace činností na místě zásahu může vytvořit pracovní skupinu složenou ze zástupců 

jednotlivých složek IZS.[11] 

Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky informují o havárií příslušný 

vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí prostřednictvím operačního  

a informačního střediska.[11] 

V závislosti na rozsahu ropné havárie se na likvidaci podílí řada subjektů, zejména 

původce havárie, záchranné, pohotovostní, odborné a jiné služby, dále orgány státní správy 

a samosprávy, fyzické a právnické osoby. Každý z těchto subjektů plní při likvidaci 

havárie úkoly, které spadají do jeho kompetence.[11] 

K odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného 

nakládání se závadnými látkami nebo havárií uloží vodoprávní úřad nebo Česká inspekce 

životního prostředí tomu, kdo porušil povinnost k ochraně povrchových a podzemních vod 

povinnost provést opatření k nápravě závadného stavu, popřípadě též opatření k zajištění 

náhradního odběru vod. Náklady na provedení opatření k nápravě nese ten, jemuž bylo 

opatření k nápravě uloženo.[11] 

Zajištění úspěšného zásahu v případě havárie je podmíněno vhodnými zásahovými 

prostředky.  

8.1 Taktika zásahu                  

Úkolem jednotek při zásahu u ropné havárie je provádění činností směřujících 

k omezení rizik vyvolaných havárií a přerušení jejich příčin. Jednotka nemá povinnost 

likvidovat ropnou havárii v celém rozsahu.[11] 

 Z hlediska taktiky má na zásah jednotek vliv charakter havárie, ke které patří:  

a) druh uniklé látky (ředitelná vodou, plovoucí na vodě, rozpustná ve vodě, toxické 

vlastnosti znečišťujících látek apod.),  

b) zasažení povrchových vod (vodní nádrže, tekoucí vody) nebo zasažení podzemních 

vod průsakem z půdy.  
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 Jednotky se na likvidaci havárie podílí zejména záchrannými pracemi, tzn. že v rámci 

svých možností a technického vybavení pomáhají při:  

a) utěsnění výtoků znečišťující závadné látky do vody nebo půdy nebo jímání 

unikajících závadných látek,  

b) zachycování nebo ohraničením látek, které plují na vodní hladině pomocí 

norných stěn a sorbentů,  

c) zřeďováním ve vodě rozpustných nebezpečných látek, které unikly do toků  

s velmi malými průtoky,  

d) podpora okysličení vody pomocí vodních proudů v případě stojatých vod  

a vzniku nepříznivé kyslíkové bilance ve vodě vlivem závadných látek 

doprovázeného úhynem vodních živočichů,  

e) ochranou okolí při likvidaci hořlavých nebo výbušných látek vypalováním na 

vodní hladině nebo,  

f) požární ochranou (asistencí) při nebezpečí náhlého vzplanutí při těžení zeminy 

nebo sběru sorbentů nasáklých hořlavými látkami pokud existuje nebezpečí  

z prodlení.[11]  

 

8.2 Obecné taktické zásady pro činnost jednotek p ři havárii  

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

příjezdu k místu havárie základní taktické zásady jako při havárii s nebezpečnou látkou. 

Jedná se zejména o:  

a) příjezd z návětrné strany,  

b) odstavení techniky v bezpečné vzdálenosti,  

c) vyloučení iniciačních zdrojů,  

d) uzavření místa nehody.  

 Při průzkumu je třeba zjistit kromě základních informací i další údaje:  
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a) ohrožení životního prostředí případně osob, zvířat, majetku,  

b) aktuální rozsah havárie, případně to, jak se může situace dále vyvíjet a kam se 

rozšiřovat,  

c) meteorologické podmínky a jejich předpokládaný vývoj (teplota, směr a síla 

větru),  

d) identifikovat uniklou látku,  

e) v závislosti na druhu a množství uniklé látky vymezit zóny s charakteristickým 

nebezpečím,  

f) zdroj úniku ropné látky.[11]  

 Podle nebezpečí na místě zásahu stanovit opatření k ochraně zdraví a životů nasazených 

jednotek, především:  

a) určení příslušných ochranných prostředků,  

b) zjištění nebezpečí výbuchu,  

c) postup z návětrné strany,  

d) zajištění místa nehody proti vzniku požáru.  

Zhodnotit rozsah ohrožení osob, provést záchranu bezprostředně ohrožených osob  

a v případě ohrožení dalších osob přijmout okamžitá opatření na jejich vyrozumění  

a zajištění evakuace.[11]  

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

rozsahu havárie. 

Stanovit specifická opatření pro zásahy při úniku ropných látek do povrchových vod.  

Zamezit dalšímu šíření uniklé ropné látky zejména vhodným nasazením norných 

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

balíky slámy apod.[11]  
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Sbírat zachycené ropné látky z vodní hladiny v závislosti na vybavení jednotky PO 

a na rozsahu havárie, pomocí hydrofobních sorbentů.  

  Při těchto činnostech spolupracovat se správcem vodního toku, který je povinen 

provádět opatření k zachycení a odstranění závadných látek, které způsobily havárii.[11]  

8.3 Očekávané zvláštnosti  

  Při únicích závadných látek je třeba počítat se šířením jak po vodní hladině, tak v 

kanalizacích a varovat odběratele vod, čistírny apod.  

  Odmašťovací kapaliny a emulgační přípravky se nesmí používat na likvidaci 

ropných látek. Rozpuštěním ropných látek se ropná havárie nevyřeší – rozpouštědla zvýší 

průnik do spodních vod a znemožní zachycení ropné látky na hladině.  

Zbytkové znečištění zasaženou vodní florou nebo florou na březích vodních nádrží a 

toků.  

  Pohotovost vodoprávních orgánů může být různá a do jejich dostavení se na místo 

události musí záchranné práce (zásah) řídit velitel zásahu jednotek HZS ČR.[11] 

 

9. ROPNÉ HAVÁRIE – NORNÉ STĚNY 

Při úniku ropných látek může dojít ke znečistění povrchových vod. Ropné látky 

většinou mají menší měrnou hmotnost a plavou na vodní hladině. Jedním z obvyklých 

prostředků k zachycení plovoucí ropné látky je norná stěna (obr. č 2).[12]  



René Vojtěšek: Likvidace havárií na vodním toku  

2009 Stránka 43 

 

 

Obr. č. 2 Norná stěna na vodním toku[9] 

 

Při transportu ropné látky na vodní hladině se výrazně uplatňují dvě síly: vazkost 

vody a ropné látky a dynamické účinky překážky - norné stěny. 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.[12]  

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 norné stěny 

(T) by měla být v rozmezí 0,1 až 0,33 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.[12]  

  Rychlost vodního toku se mění s šířkou koryta vodního toku. Optimální rychlost 

vodního toku je do 0,5 ms
-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.[12]   
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Pro zvětšení účinnosti zachycení ropné látky mohou být instalovány dvě stěny i 

více stěn za sebou. Vzdálenost mezi stěnami nesmí být menší než pětinásobek ponoru 

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

nepodplavala.[12]  

 

9.1 Úkoly a postup činnosti  

Výběr nástupního místa pro přípravu instalace norné stěny musí odpovídat druhu 

použité norné stěny a s ohledem na způsob její instalace na vodní hladinu a případný 

přístup člunu. Pro výběr místa instalace norné stěny se musí zhodnotit rychlost vodního 

proudu, hloubka a šířka vodního toku, kotvící místa, směr a síla větru, druh znečistění - 

ropné látky a jejich množství, a zhodnotit i místo, kde se bude provádět následný sběr 

zachycené ropné látky z vodní hladiny. Instalovat nornou stěnu pod takovým úhlem, aby 

proud napomáhal soustředění ropné látky u břehu, ze kterého je prováděn její sběr.[12]  

Norné stěny nasazovat především na předem vytypovaných profilech, které mohou 

být také uvedeny v havarijní dokumentaci.  

 

9.2 Taktický postup  

Na základě výsledku průzkumu se rozhodne o  

a) místě přípravy na instalaci norné stěny a případném místu spuštění člunu na vodní 

hladinu,  

b) druhu norných stěn, jejich počtu, vzdálenosti mezi nimi, sklonu vzhledem k ose 

proudnice a délce norných stěn,  

c) způsobu instalace norné stěny na vodní hladinu,  

d) způsobu přípravy norné stěny k její instalaci na vodní hladinu; příprava se provede 

podle zásad technického výcviku s konkrétním typem norné stěny,  

e) způsobu sběru a místu ropné látky z vodní hladiny a tedy i úhlu položení norné stěna 

vzhledem k příčnému profilu koryta.[12]  
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 Instalace norné stěny na vodní hladinu se provede následovně:  

a) dvoukomorová norná stěna – vtahuje se na hladinu vody z přípravného postavení  

v nevytvarovaném stavu (nenaplněná), a to pomocí člunu nebo přetažením norné 

stěny lanem na druhý břeh v závislosti na šířce, hloubce a rychlosti vodního toku; 

při šířce vodního toku do 20 m a rychlosti vodního toku do 0,3 ms
-1 

může být 

norná stěna přetažena na protější břeh kolmo nebo v menším úhlu k ose vodního 

proudu než při větších rychlostech a větší šířce vodního toku,  

b) norná stěna se vytahuje na vodní hladinu podél břehu, a to ve směru proudění vody 

nebo proti proudu a podle toho v jaké vzájemné poloze se budou nacházet kotvící 

místa; pro vtažení stěny přes vodní tok lze pak využít síly vodního proudu, je však 

nutné dobře odhadnout potřebnou délku norné stěny včetně určité rezervy na 

prohnutí a současné musí být jeden konec stěny ukotven a druhý uvázán na lano  

z druhého břehu,  

c) po vtažení norné stěny na hladinu se natlakuje horní komora a poté se za volný 

konec přetáhne na protější břeh, kde se zakotví.[12]  

Ropná látka, která se hromadí u norné stěny, postupuje podél ní (při sklonu norné 

stěny k ose proudnice) ke břehu, kde se navazuje na sorbent nebo se přímo sbírá z vodní 

hladiny.[12]  

Při kotvení norné stěny na příkrých svazích musí být hasiči jištěni lanem a mít plovací 

vesty. Doporučuje se používání bot umožňujících brodění (viz obr. č. 3).[12]  
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Obr. č. 3 a 4 Aplikace norné stěny na vodní hladině[9] 

 

10. SORBENTY PRO LIKVIDACI ROPNÝCH LÁTEK 

Po úniku kapaliny z uzavřeného zařízení do volného prostoru se provádí její 

zachycení pomocí speciálních látek a materiálů, které jsou schopny kapalinu na sebe vázat, 

pohlcovat nebo s ní reagovat. Toto zachytávání kapalin probíhá na různých chemických 

nebo fyzikálních principech. Obecně se těmto principům říká sorpce. Ve skutečnosti se 

muže 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, což 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 adsorbci. V praxi souhrnně všem těmto látkám a 

materiálům, které na sebe vážou kapalinu, říkáme sorbenty.[13]  

  

 10.1 Rozdělení sorbent ů 

Sorpční prostředky jsou děleny na dva základní druhy – textilní a sypké 

prostředky. Sorbenty jsou látky především v tuhém skupenství, 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 
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je snaha znečištěný povrch osušit. Mezi záporné vlastnosti některých sorbentů musíme 

jednoznačně přiřadit jejich prašnost a špinění při práci s nimi.[13]  

Přílišná prašnost sypkých sorbentů obtěžuje zasahující jednotky, zraněné osoby, případně 

i osoby nezúčastněné. Navíc, díky úletům narůstá i vlastní spotřeba sorbentů k zachycení 

uniklých kapalin. Tato skutečnost může mnohdy znemožnit použití sypkých sorbentů 

zvláště v provozech, kde je kladen důraz na zvýšenou čistotu a hygienu.[13] 

           

Výše uvedenými zápornými vlastnostmi v žádném případě netrpí sorbenty textilní.  

Textilní sorbety pracují na principu přilnutí rozlité kapaliny k povrchu sorbetu. Vyznačují 

se: 

- vynikajícími sorpčními vlastnostmi a pro odsátí srovnatelného množství kapaliny je 

jejich hmotnost asi 30krát nižší než při použití sorbetů sypkých, 

-  dlouhou životností, 

-  odolávají plísním i slunečnímu záření, 

-  při déle trvajícím zásahu je lze použít několikrát, 

-  použitý sorbent se jednoduše mechanicky vyždímá. Tuto vlastnost lze využít do 

vyčerpání kapacity daného sorbentu. 

- snadnou manipulací, malou hmotností a snadnou úpravou tvaru.[13]  

 

Textilní sorbenty se vyrábí ve formě rohoží, koberců, hadů, norných stěn, polštářků, 

sorpčních pásků a sorpční drti.  

 

Textilní sorbenty se nejčastěji dělí na tři druhy:  

 

- Údržbové, které sají běžné, méně agresivní kapaliny i vodu. Používají se všude tam, kde 

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

Nehodí se ke sběru chemikálií a ropných produktů z vodní hladiny. 

 

- Hydrofobní , které sají pouze nepolární látky jak z vodní hladiny, tak z jiných povrchů, 

kde se vyžaduje, aby sorbent vysál skutečně jen ropný produkt a nikoli vodu či vodou 

ředitelné kapaliny (viz obr. č. 5).   



René Vojtěšek: Likvidace havárií na vodním toku  

2009 Stránka 48 

 

 

- Univerzální, které sají všechny kapaliny včetně agresivních chemikálií. Poněvadž sají i 

vodu, nehodí se pro použití na vodní hladině.[13] 

 

 

Obr. č. 5 Nasazení textilních a sypkých hydrofobních sorbentů na vodní hladině[9] 

 

10.2 Druhy sorbent ů a jejich základní vlastnosti 

Dále jsou uvedeny dostupné informace o nejvíce v praxi využívaných hydrofobních 

sorbentech, jejichž vybrané vlastnosti byly ověřovány. Jejich parametry, vysvětlení 

možných nebezpečí a tomu odpovídající opatření, jsou uvedeny v technických listech 

v příloze č. 2.  

005 

11. METODA PRO STANOVENÍ SORPČNÍCH SCHOPNOSTÍ A 
RYCHLOSTI SORPCE  

 

K ověření sorpčních schopností a rychlosti sorpce jsem zvolil metodu, která se 

subjektivně zdá nejbližší zásahové praxi, tudíž se naměřené hodnoty mohou lišit od údajů 

udávaných výrobcem či distributorem sorpčních materiálů. Dále musíme vzít v úvahu 

nejistoty měření přístrojů a pomůcek, které byly při testování použity.  



René Vojtěšek: Likvidace havárií na vodním toku  

2009 Stránka 49 

 

Cílem zkoušek bylo přiblížit se co nejvíce možným klimatickým podmínkám, proto 

jsem měření prováděl při teplotě 18,7 °C. Přitom jsem zaznamenával rychlost sorpce při 

změně viskozity sorbovaných materiálů, jimiž byly benzín Natural 95, nafta a motorový 

olej FARM. Jelikož tato práce popisuje likvidaci ropných produktů na vodní hladině, ať už 

stojaté, či tekoucí, rozhodl jsem se změřit sorpční schopnosti a rychlost sorpce na vodní 

hladině. Aby bylo možné vyhodnotit měření na vodě, zvolil jsem k experimentu zástupce 

výhradně hydrofobních sorbentů, mezi něž se řadí sorbenty převážně sypké, ale i textilní. 

 

11.1 Pracovní postup 

 

Pomůcky: (viz obr. č. 6)  

       -    plastová nádoba o rozměru 400 x 300 mm,  

- hygrometer testo 608-H1, 

- laboratorní stopky, 

- skleněné tyčinky na míchání, 

- kádinka, 

- odměrný válec, 

- vzorky sorbentů, 

- váha laboratorní, 

- fotoaparát. 
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Obr. č. 6 Pomůcky potřebné pro provádění testování sorbentů 

     K měření jsem použil nádobu o rozměrech 400 x 300 mm. Do nádoby jsem při 

každé zkoušce nalil 3 l vody a následně přilil 30 ml ropného produktu (benzín, nafta, 

motorový olej). Po rozprostření skvrny po celém povrchu vody jsem spustil stopky. 

Z předem zváženého sáčku se sorbentem jsem na hladinu s kontaminantem nanášel sorpční 

materiál. Za nepřetržitého promíchávání skleněnou tyčinkou jsem sorbent postupně 

přidával až k úplnému nasátí kapaliny za využití celého objemu sorbentu. Po ukončení 

měření času sorpce jsem opět zjistil hmotnost sáčku se sorbentem a tím určil, jaké 

množství sorbentu bylo k odstranění definovaného množství ropného produktu 

spotřebováno. Výsledky měření jsou zpracovány tabulkově a vyhodnoceny graficky. 

 

11.2 Výsledky m ěření 

 

     Celkem jsem změřil devět druhů hydrofobních sorbentů běžně dostupných na našem 

trhu, jejichž parametry jsou popsány v kapitole 8.2. Údaje zjištěné měřením při teplotě 

18,7 °C jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1 Výsledky měření při teplotě 18,7 °C na vodní hladině 

Druh sorbentu 

olej nafta 

benzín Natural 

95 

t [s] m [g] t [s] m [g] t [s] m [g] 

CB 18 76 12 99 10 109 12 

OE 4 122 22 241 60 210 35 

OS 20 96 11 231 10 269 7 

SK 4 96 21 185 43 210 43 

HLD 010 264 44 252 70 205 46 

HSDR 005 148 13 234 15 275 18 

DLD 62 41 145 65 154 39 

HDP 005 95 11 144 13 129 12 

OPH 207 11 247 14 251 13 

OPL 196 6 202 7 211 7 

 

t [s]…doba potřebná k nasorbování 

kontaminantu 

m [g]…hmotnost použitého sorbentu  
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Množství pot řebného sorbentu k sorbci 30 ml ropného produktu
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Graf č. 3 Výsledky rychlosti sorpce ropných produktů 

Graf č. 4 Výsledky množství potřebného sorbentu k sorpci ropných produktů 
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11.3. Vyhodnocení testování hydrofobních sorbent ů 

 

Předem bych chtěl upozornit na to, že výsledky, které jsem zpracoval do tabulky a 

grafů, se zřejmě neshodují s údaji uváděné výrobci či distributory. Tyto odchylky při 

testování mohou být dány zvolenou metodou, ale také zde hraje roli lidský faktor. 

Testování hydrofobních sorbentů bylo především zaměřeno na srovnání rychlosti 

sorpce a sorpční schopnosti. 

Jako nejvhodnější sorbenty z hlediska rychlosti sorpce pro zachycení motorového 

oleje na vodní hladině jsem vyhodnotil DLD, CB 18, HDP 005, OS 20 a SK 4. 

Pro zachycení nafty CB 18, HDP 005, DLD, SK 4 a OPL. Pro zachycení benzinu 

Natural 95 CB 18, HDP 005, DLD, OE 4 a SK 4. 

Jako nejvhodnější sorbenty z hlediska sorpčních schopností pro zachycení 

motorového oleje na vodní hladině jsem vyhodnotil OPL, OPH, HDP 005, OS 20 a CB 18. 

Pro zachycení nafty OPL, CB 18, OS 20, HDP 005 a OPH. Pro zachycení benzinu 

Natural 95 OPL, OS 20, CB 18, HDP 005 a OPH. 

Je třeba uvést, že mnohdy při likvidaci ropných látek z vodní hladiny nejsme 

schopni vytvořit takové podmínky, při kterých dochází k ideálnímu a plnému využití 

sorpčních schopností, jako v laboratorních podmínkách, proto může být spotřebováno více 

sorbentu. 

Srovnáme-li všechny výsledky, tak se jako nejvhodnější jeví CB 18, HDP 005, OS 

20, OPL a SK 4. 

Je zde zastoupení jak sypkých, tak textilních hydrofobních sorbentů. 
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12. ZÁVĚR 
 

Téměř každodenně se setkáváme s mnoha problémy, nejrůznějšími haváriemi všeho 

druhu a rozsahu. I když většinou přímo neohrožují celou naši planetu, lokálně působí 

mnohdy velmi destruktivně a často i nenávratně. Tyto havárie jsou často na denním 

pořádku a na dodržování základních bezpečnostních předpisů se většinou nebere zřetel. 

V praxi se bohužel stále více setkáváme s rezolutním přístupem „co nejvíce ušetřit“. A 

v tomto směru jsou výdaje na zajištění bezpečnosti a ekologických oblastí jednou z prvních 

škrtů v rozpočtu většiny organizací.  

Z těchto důvodů je třeba veškerou faunu a flóru dobře chránit a snažit se udržovat 

již zmíněnou rovnováhu. Je potřeba si uvědomit, že bez těchto organismů by lidstvo velmi 

brzy přestalo existovat. Je pravdou, že během evoluce došlo přirozeným výběrem 

k vymírání určitých slabých a neperspektivních druhů, ale organismy, které každodenně 

mizí ze světa dnes, vymírají vinou lidí a důsledků jejich činností. 

Havárie na vodních tocích jsou velkým problémem nejen z hlediska poškození 

životního prostředí, ale i z hlediska finančních nákladů na jejich likvidaci a následné 

sanace zasažených prostor. Dopady na životní prostředí vzniklé únikem nebezpečných 

látek lze přiměřeně zmenšit rychlým a profesionálním zásahem a volbou optimálních 

technických opatření. Podobně lze snížit i finanční náklady. Naopak nerozhodný nebo 

nevhodný postup při likvidaci havarijního stavu hrozí nekontrolovatelným rozšířením 

mimořádné události a poškozením dalších, nejen přírodních lokalit, které by mohly být 

jinak ušetřeny. Finanční náklady na sanace zasažených prostor rostou neúměrně s jejich 

rozlohou, a to i za předpokladu úniku stejného množství nebezpečné látky. Také škody na 

životním prostředí jsou obecně větší při zasažení velkých ploch zředěnou nebezpečnou 

látkou než omezeného prostoru únikem koncentrované látky stejného množství. 

Při likvidaci havarijních stavů na povrchových a podzemních vodách je kromě 

dodržování uvedených optimálních postupů nutné i dodržování obecně platných 

zákonných norem a předpisů. Jednou z podmínek úspěšného zásahu při likvidaci havárie a 

jejích následků je i zajištění bezpečnosti práce zasahujících jednotek. Jedná se především 
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o důsledné používání předepsané výstroje a osobních ochranných pracovních pomůcek. Při 

práci na vodě je nutné používání záchranných vest, znalost a dodržování plavebních 

předpisů. 

Závěrem této práce je vyhodnocení testovaných sorbentů, které vzhledem ke své 

povaze a charakteru výrazně napomáhají řešení problematiky havárií na vodních tocích a 

značně přispívají k minimalizaci následků na životní prostředí. 

Vzhledem k tomu, že se neustále mění jak charakter nebezpečných látek 

(používáním nových technologií při výrobě), tak i sortiment nabízených prostředků pro 

likvidaci následků jejich úniku, je nezbytné věnovat tomuto tématu pozornost i 

v budoucnosti, aby byla zachována aktuálnost postupů likvidace havárií nejen na vodních 

tocích. Je důležité věnovat problematice sorpčních látek zvýšenou pozornost, protože 

správná volba typu může uchránit hodnoty velkého rozsahu a o ochranu životního prostředí 

jde především.  
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Příloha č. 1 Seznam nebezpečných látek a zvlášť nebezpečných látek podle zákona č. 

254/2001 Sb. – vodní zákon 

 

 

Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou 

těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve 

vodním prostředí, 

2. organofosforové sloučeniny, 

3. organocínové sloučeniny, 

4. látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním 

prostředí nebo jeho vlivem, 

5. rtuť a její sloučeniny, 

6. kadmium a jeho sloučeniny, 

7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu, 

8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo 

klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 

 Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády vydaném podle § 38 

odst. 5; ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se 

považují za nebezpečné látky. 

Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin: 

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:        
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1.   zinek 6.   selen 11.   cín 16.   vanad 

2.   měď 7.   arzen 12.   baryum 17.   kobalt 

3.   nikl 8.   antimon 13.   berylium 18.   thalium 

4.   chrom 9.   molybden 14.   bor 19.   telur 

5.   olovo 10.   titan 15.   uran 20.   stříbro 

 

2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu 

pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek 

ve vodách. 

 4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit 

obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle 

přeměňují ve vodě na neškodné látky. 

 5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 

 6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu. 

 7. Fluoridy. 

 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli  

a dusitany. 

 9. Kyanidy. 
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Příloha č. 2 Technické listy dle firemních materiálů - HAPPY  END. Prostředky pro 
řešení úniků kapalin. REO  AMOS. Katalog 2003/1.  

 

RAŠELINOVÝ SORBENT 
Označení  CB 18 

Hydrofobní rašelinová sorpční drť.Je zcela organický sorbent vyrobeny z vysoce kvalitní 
rašeliny. Je plně biologicky odbouratelný a spalitelný v libovolné spalovně. Je velmi 
vhodný pro sběr ropných látek z vodní hladiny. Lze jej použit i pro úklid uniklých olejů 
z pevných povrchů. CB 18 je dodáván slisovaný v pytli, což snižuje nároky na skladování.  
 pytlích. Vlivem specifického rozptýlení zakotvené olejové fáze v prostředí absorbentu 
dojde ke vzniku příznivých podmínek pro následnou biodegradaci.   

Havarijní použití :    -   sorpční materiál pro likvidaci ropných havárií na pevném povrchu 
       i vodní hladině 

- dočišťování úniků z obtížně přístupných míst a nerovných 
povrchů (tráva, ornice) 

- při použití sorpční drti pro sběr ropných látek z vodní  hladiny je 
třeba kontaminovanou drť odstranit. Kontaminovaná drť může 
po určité době klesnout pod hladinu 

 

Složení   - rašelina 100%  

Parametry:  Balení     8 – 12 kg    

  Objem                                     70 l 

                                   Sorpční kapacita *(l)  68 l ropných látek  

  Barva             hnědá  

Chemická stálost     

Je chemický netečná a stálý vůči tekutinám. 

Likvidace 

Likvidace se provádí buď spálením s přihlédnutím ke složení naabsorbované látky, která je 
určující pro spalovací proces, nebo na biodegradačních  polích.  

Skladování 

Skladovat v suchém  prostředí.  
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SORPČNÍ OL-EX KOSTKY 
Označení  OE 3 

Lisované polyuretanové sorpční kostky pro sorpci olejových nebezpečných kapalin. Je 
určen  

pro dlouhodobé použití na vodní zdroje všech typů, zejména s rychlé tekoucí a turbulentní  
vodou. Polyuretanové kostky s délkou hrany 5 cm. Sorbent je možno z vodní hladiny 

snadno  
sebrat (i hráběmi). Doporučujeme však originální sběrač. Sorbent je dodáván v pytlích o  
objemu cca 45l. Kostky zaručuji neprašnost a kompaktnost sorbentů.   
 

Havarijní použití: -  dokonalá sorpce kapalin hydrofobní povahy z vodní hladiny 

 - neuvolňuje nasorbované látky a odpuzuje vodu. 

Složení:  Polyuretan 100%   

 

Parametry 

Balení - 10 kg v pytli 

Sorpční kapacita - 36 l olej   

Objem balení – 45 l 

Barva - béžová 

Likvidace 

Likvidace se provádí buď spálením s přihlédnutím ke složení naabsorbované látky, která je 
určující pro spalovací proces.  

Skladování 

Skladovat v suchém  prostředí.  
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SORPČNÍ DRŤ OL-EX 82 
Označení  OE 4 

Sorpční hydrofobní polyuretanová drť pro sorpci olejových nebezpečných kapalin. Je 
středně  

těžký olejový sorbent, který se vzhledem ke svým vlastnostem používá na silnice, podlahy 
a  

vodní plochy. Na silnicích jej lze použít i za deště, jelikož je plně hydrofobní – saje pouze  
ropné látky a nesaje vodu. Protože je granulát tvořen jemnými, středními i hrubými 

částicemi,  
výborně odstraňuje olejové stopy z různě hrubých silničních povrchů. Díky měkkým 

granulím  
nepoškrábá sorbent ani citlivé povrchy průmyslových podlah. Jelikož tento sorbent také  
výborně plave, můžete se na vodní hladině použít i dlouhodobě. 
 
Havarijní použití :  -   sorpční materiál pro likvidaci ropných havárií na pevném povrchu  
       i vodní hladině 

- dočišťování úniků z obtížně přístupných míst a nerovných 
povrchů (tráva, ornice) 

- při použití sorpční drti pro sběr ropných látek z vodní  hladiny je 
třeba kontaminovanou drť odstranit. Kontaminovaná drť může 
po určité době klesnout pod hladinu 

 

Složení:  Polyuretan 100%   

Parametry 

Balení - 10 kg v pytli 

Sorpční kapacita - 23 l olej   

Barva - béžová 

Likvidace 

Likvidace se provádí buď spálením s přihlédnutím ke složení naabsorbované látky, která je 
určující pro spalovací proces.  

Skladování 

Skladovat v suchém  prostředí.  
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SORPČNÍ SÍŤ 
Označení  OS 5    OS 20 

Vysoce sorpční hydrofobní síť nařezané z sorpčního  koberce.  

Havarijní použití :  - dokonalá sorpce kapalin hydrofobní povahy z vodní hladiny nebo  
  z pevných povrchů 

- dočišťování úniků z obtížně přístupných míst a nerovných povrchů 

- snadné odklízení jak z vodní hladiny tak z nezpevněného povrchu 

 - sorpce ropných látek z vodní hladiny nebo z pevných povrchů  

 - neuvolňuje nasorbované látky a odpuzuje vodu. 

Složení -  100% polypropylen 

Parametry:  Balení (kg)   5    

  Struktura            síť v šíři + m v nepravidelné délce         

  Sorpční kapacita *(l)           70    

  Barva             bílá              

Parametry:  Balení (kg)   20    

  Struktura            síť v šíři + m v nepravidelné délce         

  Sorpční kapacita *(l)           280    

  Barva             bílá              

Chemická stálost     

Je chemický netečná a stálý vůči tekutinám. 

Likvidace 

Likvidace se provádí spálením s přihlédnutím ke složení naabsorbované látky, která je 
určující pro spalovací proces.  

 

Skladování 

Skladovat v suchém  prostředí.  
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SORPČNÍ DRŤ SPILKLEEN OIL SELECTIVE 
Označení  SK 4 

Sorpční hydrofobní celulózová drť pro sorpci olejových nebezpečných kapalin. Je olejový  
Sorbent s vysokou sorpční schopností vhodný pro úklid ropných látek. Lze jej výhodně 

použít  
pro sběr ropných látek z vodní hladiny. Je plně biologický odbouratelný a spalitelný. Na  
silnicích jej lze použít i za deště, jelikož je plně hydrofobní – saje pouze ropné látky a 

nesaje  
vodu. Protože je granulát tvořen jemnými, středními i hrubými částicemi, výborně 

odstraňuje  
olejové stopy z různě hrubých silničních povrchů.  
 
Havarijní použití:   -   sorpční materiál pro likvidaci ropných havárií na pevném povrchu                
       i vodní hladině 

- dočišťování úniků z obtížně přístupných míst a nerovných 
povrchů (tráva, ornice) 

- při použití sorpční drti pro sběr ropných látek z vodní  hladiny je 
třeba kontaminovanou drť odstranit. Kontaminovaná drť může 
po určité době klesnout pod hladinu 

 

Složení:  Celulóza  100%   

Parametry 

Balení - 5 kg v pytli 

Sorpční kapacita - 13 l olej   

Barva - šedá 

Likvidace 

Likvidace se provádí buď spálením s přihlédnutím ke složení naabsorbované látky, která je 
určující pro spalovací proces, nebo na biodegradačních  polích.  

Skladování 

Skladovat v suchém  prostředí.  
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HDP005   

Název výrobku:  PEATSORB - HYDROFOBNÍ  RAŠELINOVÁ  SORPČNÍ DRŤ  

Firemní označení:  HDP005 

Dodavatel:  REO AMOS spol. s r.o. 

Technický popis: Hydrofobní rašelinová sorpční drť s přísadou pro omezení prašnosti, 

balená v pytlích. Vlivem specifického rozptýlení zakotvené olejové  

fáze v adsorbentu dojde ke vzniku příznivých podmínek  

pro následnou biodegradaci. 

Doporučené použití: Sorpční materiál pro likvidaci ropných havárií na pevném povrchu  

i vodní hladině. 

Dočišťování úniků z obtížně přístupných míst a nerovných povrchů 

(tráva, ornice). 

Upozornění:   Při použití sorpční drti PEATSORB pro sběr ropných látek z vodní  

hladiny je třeba kontaminovanou drť odstranit. Kontaminovaná drť  

může po určité době klesnout pod hladinu. 

Složení:   100% rašelina, inhibitor prašnosti. 

Parametry:   Balení    5 kg 

Objem    50 l 

Barva    hnědá 

Toxicita:    Výrobek je netoxický. Adsorbent nesnižuje agresivitu  

nasorbovaných látek. 

Ochrana zdraví:  Výrobek je zdravotně nezávadný, vyjádření SZÚ- CHŽP 988/95. 

Záruka:   24 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovaný v 
suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a 
slunečním zářením. 

Likvidace:    Spálením s přihlédnutím ke složení naadsorbované látky, 
která je určující pro spalovací proces. Sorpční prostředky nesnižují 
bod hoření a nemění chemickou podstatu nadsorbovaných látek. 
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HSDR005   
 

Název výrobku:  HYDROFOBNÍ  SORPČNÍ  DRŤ  

Firemní označení:  HSDR005 

Dodavatel:   REO AMOS spol. s r.o. 

Technický popis:   Vysoce sorpční hydrofobní drť, neprašná, bez abrazivních účinků,  

  vyrobená rozdrcením sorpčního koberce. 

Doporučené použití: Dokonalá sorpce kapalin hydrofobní povahy z vodní hladiny nebo  

z pevných povrchů. 

   Dočišťování úniků z obtížně přístupných míst a nerovných povrchů 

Složení:  100% polypropylen 

Parametry:   Balení     5 kg 

Struktura    jemně drcená 

Bod vzplanutí    341°C  

Barva    bílá 

Chem. odolnost:  Primárně - ropným látkám, sekundárně - vodě, ředěným vodným 
roztokům anorganických solí, alkálií a kyselin, organickým látkám. 

Toxicita:    Výrobek je netoxický.  Sorbenty nemění toxicitu ani agresivitu  

naadsorbovaných látek. 

Ochrana zdraví:  Výrobek je zdravotně nezávadný, vyjádření MZ ČR č. j. HEM- 

324.812.7. 95/33759. 

Záruka:    24 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovaný v  

suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a  

slunečním zářením. 

Likvidace:    Spálením s přihlédnutím ke složení naadsorbované látky, která je  

určující pro spalovací proces. Sorpční prostředky nesnižují bod  

hoření a nemění chemickou podstatu naadsorbovaných látek. 

Provedena spalovací zkouška VŠCHT Praha, materiál lze spálit v  

libovolné spalovně. 
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HLD010   

Název výrobku:  HYDROFOBNÍ  DRŤ  LITE  DRI 

Firemní označení:  HLD010 

Dodavatel:   REO AMOS spol. s r.o. 

Technický popis:  Vysoce sorpční drť, neprašná, bez abrazivních účinků v hydrofobní 
   úpravě. 

Doporučené použití: Dokonalá sorpce kapalin hydrofobní povahy zejména ropných  

produktů z venkovních prostorů. 

  Dočišťování úniků z obtížně přístupných míst a nerovných 
 povrchů. 

Složení:   100% upravovaná celulosa 

Parametry:   Balení     10 kg 

Objem     50 l 

Teplota vzplanutí    233°C 

Barva     béžová 

Chem. odolnost:  Ropné látky, organické látky. 

Toxicita:   Výrobek je netoxický. Sorbenty nemění toxicitu ani agresivitu 
nasorbovaných látek. 

Ochrana zdraví:  Výrobek je zdravotně nezávadný, vyjádření SZÚ- ZŽP 13-1472/97-
556, EX9774801. 

Záruka:   24 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovaný v 
suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly. 

 

Likvidace:  Spálením s přihlédnutím ke složení naadsorbované látky, která je 
určující pro spalovací proces. Sorpční prostředky nesnižují teplotu 
vzplanutí a nemění chemickou podstatu naadsorbovaných látek. 
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