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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá problémem odstraňování nebezpečného odpadu 

Hasičským záchranným sborem a dalšími subjekty, které se na něm podílí. Všechny tyto 

práce jsou náročné a vyčerpávající jak pro zasahující příslušníky, tak i finančně. Dále je 

zapotřebí značného zázemí pro všechny zasahující subjekty. Tyto poţadavky kladou velké 

nároky na všechny zúčastněné. Také je zapotřebí značného technického vybavení.  

Klíčová slova: dekontaminace, nebezpečný odpad, sanace 

ANNOTATION 

Graduation thesis deals with problems of removing of dangerous waste by Fire 

brigade and others subjects, who involve in it. All this employment are exacting and 

exhausting for fire fighters and expenses financial. Foul territory is necessary for all 

encroaching subjects. All this requierements put great demands for all involved subjects. 

Need considerable technical equipment, too. 

Keywords: decontamination, dangerous waste, sanation 
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SEZNAM ZKRATEK 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS Integrovaný záchranný systém 

GŘ Generální ředitelství 

MěÚ Městský úřad 

HZSP Hasičský záchranný sbor podniku 

SDHO Sbor dobrovolných hasičů obce 

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 

ADR  Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí 

SIAŘ Sbírka interních aktů a řízení 

PS Poţární stanice 
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1. ÚVOD 

Ve své diplomové práci se zabývám problematikou postupu Hasičského 

záchranného sboru České republiky (dále jen HZS) ČR při zásazích u havárií s únikem 

nebezpečných látek a následném odstraňování těchto látek. 

HZS ČR není sám o sobě původcem nebezpečných látek. Při plnění svých 

povinností však jeho příslušníci s těmito látkami přicházejí do styku kaţdý den.  

HZS ČR na to musí být náleţitě připraven. Je pro tyto případy vybaven 

potřebným materiálem i ochrannými prostředky. 

Tyto zásahy jsou náročné nejen pro ty, kteří jsou při nich nasazeni. Jsou náročné 

také finančně (další nakládání s látkami, které byly zachyceny – spalování, ukládání na 

skládky, atd.) a materiálově (při sběru a odvozu nebezpečných látek je nutno pouţívat 

speciální nádoby). 

Z těchto důvodů se na likvidaci těchto havárií nepodílí jen HZS ČR a některé 

specializované firmy, ale i celý Integrovaný záchranný systém. Kaţdý subjekt podílející se 

na odstranění nebezpečných látek postupuje podle předem stanovených pravidel. 

Úkolem HZS ČR při likvidaci havárií s únikem nebezpečných látek je v první 

řadě zamezit dalšímu úniku těchto látek. Dále pak konsoliduje postupy při likvidaci, 

vymezuje nebezpečnou zónu. Provádí utěsnění unikající látky, staví norné stěny, zasypává 

uniklou látku sorbety a ty pak sbírá a předává dalším firmám k likvidaci. 

Cílem mé práce je navrhnout zlepšení činnosti jednotek HZS ČR při těchto 

zásazích a zlepšení vztahů mezi jednotlivými firmami, které se na likvidaci nebezpečných 

látek podílejí.  
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2. ROZDĚLENÍ SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO 

SYSTÉMU 

Hasičský záchranný sbor je součástí Integrovaného záchranného systému. 

Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a 

koordinace záchranných a bezpečnostních sloţek, orgánů státní správy a samosprávy, 

fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a 

přípravě na mimořádné události. Tak, aby „nikdo nebyl opomenut, kdo můţe pomoci a 

vzájemně si nikdo z nich nepřekáţel“. 

Vznik IZS vymezuje zákon č. 239/2000Sb. o integrovanén záchrannén systénu. 

Jeho základy byly poloţeny jiţ v roce 1993. Vznikl jako potřeba kaţdodenní spolupráce 

hasičů, zdravotníků, policie a dalších sloţek při řešení mimořádných událostí (poţárů, 

dopravních nehod, ekologických havárií, atd.). Spolupráce uvedených sloţek na místě 

zásahu v nějaké formě existovala vţdy. Avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci 

jednotlivých sloţek zakládaly a zakládají nutnost určité koordinace postupů.  

 

Sloţky IZS 

 

 

HZS ČR 

Jednotky HZS a HZSP 

SDHO 

 

Ozbrojené síly 

Policie ČR Operační 

středisko 

Zdravotní záchranná 

sluţba 

 

Ostatní záchranné sbory 

 

Neziskové organizace 

Havarijní, pohotovostní, 

 odborné  a  jiné sluţby 

 

Graf 1 - Schéma složek IZS, zdroj: autor 
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V tomto systému jsou zahrnuty sloţky, které dělíme na: 

 Základní sloţky IZS:  

 Hasičský záchranný sbor České republiky 

 jednotky poţární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami poţární 

ochrany 

 Zdravotnická záchranná sluţba 

 Policie České republiky. 

 Ostatní sloţky IZS: 

 vyčleněné  síly a  prostředky ozbrojených  sil 

 ostatní  ozbrojené bezpečnostní  sbory   

 ostatní  záchranné  sbory 

 orgány  ochrany veřejného  zdraví 

 havarijní,  pohotovostní,  odborné  a  jiné sluţby 

 zařízení civilní ochrany 

 neziskové organizace a sdruţení občanů, která lze vyuţít k záchranným a 

likvidačním pracím   

Ţádná z těchto sloţek není původcem nebezpečných látek, ale přesto s nimi 

všechny přicházejí do styku v rámci likvidačních zásahů při: 

 dopravních nehodách 

 ţelezničních nehodách 

 haváriích v chemickém průmyslu 

 úniku do půdy a ovzduší 

 při nálezu bojových látek 

 při úniku na vodní plochu 

 



Bc. Štefan Beseda: Odstraňování nebezpečných látek HZS  

 

2010 4 

 

2.1. Příklady zásahů v rámci Integrovaného záchranného systému 

Dopravní nehody 

Při těchto zásazích se setkáváme s provozními látkami, které unikají 

z havarovaného prostředku a také přepravovaného nákladu. Nejdůleţitější je zamezení 

dalšímu úniku látek do okolí.  

 

Obrázek 1 - Odstraňování uniklé látky po dopravní nehodě, foto: autor 

 

Obrázek 2- Odstraňování uniklé látky po dopravní nehodě, foto: autor 

Železniční nehody 

V rámci těchto zásahů dochází k velkému zamoření kolejového svršku, 

podzemních a povrchových vod. Při likvidaci těchto havárií dochází k uzavření ţelezniční 

tratě. Odtěţená kontaminovaná zemina je odvezena do spaloven a na skládky. Poté se musí 
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provést nová naváţka, zhutnění podkladu a poloţení nového kolejového svršku. Z těchto 

důvodů je tato asanace náročná technicky a peněţně drahá. 

Havárie v chemickém průmyslu 

Při těchto zásazích je nebezpečí velkého zamoření okolí, vodních toků a ovzduší. 

Dále je náročný pro zasahující jednotky a sloţky IZS na jejich ochranné prostředky a 

následnou dekontaminaci místa a materiálu, který byl na zásah pouţit. 

 

Obrázek 3 - Vytyčení nebezpečné zóny, foto: autor 

 

Obrázek 4 - Vybavení příslušníků HZS na zásah, foto: autor 

Postup při nálezu bojových látek 

V případě nálezu bojových látek je v prvé řadě třeba zajistit bezpečnost okolí a 

detekci zamoření ovzduší. Je nutné dokonale se seznámit se situací na místě (umístění, 

velikost prostoru, podoba nálezu, jeho velikost, způsob uloţení, moţná úskalí, nutnost 

odběru vzorku, jeho označení, nezbytnost dekontaminace na místě, únikové cesty). 

Musíme připravit vhodný kontejner (velikost) se sorpčním materiálem, dobře uzavřený, 
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pro případ přenosu či převozu materiálu, dále je nutné provést veškerá bezpečnostní 

opatření pro případ nepředvídaných událostí (spojení, detekce, zajištění). Také se musí 

vyčlenit místo pro předání vzorků, dekontaminaci a kontrolu zasahujících příslušníků 

vycházejících ze zamořeného prostoru do čistého. V kaţdém případě zajistit nejvyšší 

moţný stupeň ochrany, kalkulaci časových moţností s ohledem na fyzickou námahu. 

Nikdy nevstupovat bez zajištění sám, i kdyby se to jevilo jakkoliv bezpečné! 

Jedním z nových způsobů dekontaminace bojových látek, pro odmořování osob i 

techniky a ploch, zamořených chemickými a biologickými látkami, je speciální pěna, která 

kromě dekontaminace brání i tzv. sekundárnímu zamoření. Otravné látky yperit, soman je 

schopna z poloviny rozloţit po 2 – 10 minutách a očekává se, ţe nejodolnější spóry 

anthraxu bude schopna zlikvidovat během 1 hodiny. Během několika minut je schopna 

zlikvidovat viry.  

 

Obrázek 5 - Pokládka speciální pěny, foto: P. Kautský 
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Obrázek 6 - Detekční souprava na bojové látky, foto: P. Kautský 

Při úniku na vodní plochu 

V tomto případě je kladen největší důraz na rychlost a plynulost zásahu. Látka z 

úniku se můţe mísit s vodou a poté je její odstranění a jímání sloţitější. Ještě větší problém 

nastane, je-li zamořená řeka, která má rychlý proud a látku roznese na několik kilometrů. 

V tomto případě je zamořen nejen vodní tok, ale i břehy. Dalším problémem je instalace 

norných stěn. Musí se vybrat místa, kde proud není prudký a řeka je klidná. Jako další 

dokládám obrázky ze zásahu na únik ropných látek do řeky Bíliny v rozsahu 30 km. 

 

Obrázek 7 - Pokládka norných stěn na řece Bílina, foto: J. Masopust 
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Obrázek 8 - Pokládka norných stěn na řece Bílina, foto: J. Masopust 

 

Obrázek 9 - Zachycená uniklá látka na řece Bílině, foto: J. Masopust 

 

Obrázek 10 - Zachycená uniklá látka na řece Bílině, foto: J. Masopust 
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Obrázek 11 - Sběr uniklé látky na řece Bílina, foto: J. Masopust  

 

Obrázek 12 - Sběr uniklé látky na řece Bílina, foto: J. Masopust 
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3. VYBRANÁ LEGISLATIVA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

VSTAHUJÍCÍ SE K PROBLEMATICE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK  

Tato část diplomové práce se zabývá výběrem předpisů, které se vztahují 

k problematice s nakládáním a likvidací nebezpečného odpadu. Z této legislativy vychází 

všechna ustanovení: sbírka zákonů 59/2006Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky, vyhláška č. 381/2001Sb., o ukládání 

odpadů, zákon 356/2003 Sb., chemické látky a chemické přípravky, zákon č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému, Nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb., o limitech 

nebezpečných látek v půdách a vodách, SIAŘ Generálního ředitelství HZS ČR č.10/2001, 

SIAŘ Generálního ředitelství HZS ČR č.21/2001 Sbírka interních aktů řízení generálního 

ředitele hasičského záchranného sboru české republiky a náměstka ministra vnitra ročník 

2001 částka 21. Z této legislativy vychází postupy při zásazích na uniklé látky. 

V oblasti nakládání s nebezpečnými látkami vychází pokyny HZS ze zákona o 

odpadech, č.185/2001 Sb., zákona o vodách 254/2001 Sb. Dále HZS pouţívá vyhláška č. 

381/2001 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů) a řídí se vyhláškou ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě 

nebezpečných věcí . 

K vypracování poplachových plánů a k plánům na zásahy na vodní hladinu se 

pouţívá Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Ten 

určuje, ţe jediným orgánem, který můţe vyhlásit stav ohroţení nebo zamoření je 

vodoprávní úřad. Jeho úředníci nedrţí nepřetrţitou pohotovost. V případě, ţe dojde 

k havárii, pak dochází k prodlení, neţ je odpovědný úředník dopraven na její místo a 

zhodnotí vzniklou situaci. To vede ke vzniku větších škod na ţivotním prostředí. Ty by 

nevznikly, kdyby pravomoc rozhodnout o povolání speciálních firem na likvidaci těchto 

havárií měl po odborném posouzení velitel zásahu.  
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4. SANAČNÍ METODY 

V dalším textu uvádím příklady sanačních technologií, které jsou pouţívány při 

odstraňování havárií nebezpečných látek firmou DEKONTA a.s, s kterou má HZS 

smlouvu o odstraňování nebezpečných látek. Tato firma má akreditaci pro nakládání a 

odstraňování nebezpečného odpadu. Disponuje speciálním vybavením a technikou. Pro 

HZS pracuje dále firma Ekosféra, je vybavena jen pro převoz úniků nebezpečných látek do 

skladů či do spaloven nebezpečného odpadu.  

Sanace je zásah do kontaminovaných sloţek ţivotního prostředí, při kterém dojde 

k odstranění kontaminantů. Postupy sanačních prací rozdělujeme na aktivní a pasivní.  

Sanace aktivní je takový postup, při němţ dojde ke skutečnému odstranění 

znečištění v daném prostoru, a to aţ na poţadované hodnoty, které jiţ neohroţují okolí. 

Tyto cílové hodnoty koncentrací kontaminantů vycházejí z Nařízení vlády ČR 

č.61/2003Sb. o limitech nebezpečných látek v půdách a vodách, In 2003. 2003, 61, s. 26-

45. a nazývají se sanační limity. 

Pasivní sanace zajišťuje jen zamezení šíření kontaminace mimo znečištěný 

prostor, negativní působení škodlivých látek je tak omezeno jen na tento prostor. 

V dalším textu uvádím přehledný výčet sanačních technologií a postupů, 

pouţívaných firmou DEKONTA a.s. k odstranění kontaminantů.  

Podle místa provedení se rozlišují sanační metody in situ – na místě a ex situ – 

externí.  

4.1. Sanační metody in situ 

„Tato metoda řeší problematiku dočištění přechodové a saturované zóny 

kontaminované biologicky rozložitelnými kontaminanty a přímo vychází z technologie 

čerpání a čištění podzemní vody (pump&treat) zakomponováním biologického činitele do 

této klasické technologie. Princip metody je založen na optimalizaci podmínek v 

saturované zóně horninového prostředí pro průběh biodegradačního procesu. Využívá 

přirozené biodegradační aktivity přítomné mikroflóry, případně používá cíleně izolovaných 

bakteriálních kmenů a ke stimulaci jejich činnosti aplikuje provzdušňování čerpané vody a 

její obohacení o nedostatkové nutrienty (převážně dusík a fosfor) nebo jiný způsob dotace 



Bc. Štefan Beseda: Odstraňování nebezpečných látek HZS  

 

2010 12 

 

akceptorů elektronů. Jádro technologie biodegradace in situ je založeno na čerpání a 

zpětném zasakování podzemní vody. Podzemní voda recirkuluje systémem: čerpané vrty - 

aerační nádrž s dávkováním nutrientů (eventuelně bioreaktor) - zasakovací vrty nebo 

drény - kontaminovaná zóna - čerpané vrty. Pro tento způsob sanace je podstatná 

optimální konfigurace zasakovacích a čerpaných objektů a zajištění dostatečné rychlosti 

proudění resp. dodávání rozpuštěného kyslíku (eventuelně alternativních akceptorů 

elektronů) a živin.“ [11] 

 Základní faktory ovlivňující efektivnost biodegradace saturované zóny in-situ 

jsou biologická rozloţitelnost kontaminantu, koncentrace kontaminantu, propustnost 

horninového prostředí, homogenita/heterogenita, dostatečná koncentrace mikroflóry s 

biodegradačním potenciálem, dostatek akceptorů elektronů, přítomnost nutrientů, sorpční 

kapacita zemin a obsah organického uhlíku. 

Nejpouţívanější způsoby dekontaminace prostředí prováděné firmou DEKONTA 

a.s. jsou: 

Čerpání vody 

Čerpání znečištěných podzemních vod je základní způsob odstraňování znečištění 

ze zvodnělého horninového prostředí, na ně navazuje následné oddělení nebo rozklad 

ropné látky vhodnými metodami. Nejčastěji se pouţívá gravitační odloučení, separace 

sorpčními filtry a metody biologické degradace. Čerpání se provádí z vystrojených vrtů. 

Hydraulická bariéra 

Metoda hydraulické bariéry je pasivní sanace, která je zaloţena na principu směru 

místního proudění podzemní vody sníţením její hladiny čerpáním v místě kontaminace. 

Pozitivním vedlejším účinkem je vymývání kontaminující látky, které je však pro sanaci 

pomalé. 

Stripování 

„Rychlost desorpce organických sloučenin je určena jejich rozpustností ve vodě a 

těkavostí. Pro uhlovodíky, případně chlorované uhlovodíky, lze použít stripování 

vzduchem… Volba plynu se řídí druhem sloučeniny. Nejobvyklejší je vzduch. Pro 

stripování fenolů a jejich derivátů se používá vodní pára. V tomto případě se vlastně jedná 

o destilaci vodní parou.“ [1] 
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Stripování lze realizovat v diskontinuálním nebo kontinuálním procesu. V 

diskontinuálním procesu se zpravidla jedná o nádrţ, která se napustí upravovanou vodou a 

po odstranění neţádoucích látek se vypustí, a proces se opakuje. Obvyklejší je kontinuální 

proces, realizovaný nejčastěji v koloně, do níţ je přiváděna shora voda a do její dolní části 

plyn. Kolona bývá dělená přepáţkami, síty nebo výplňovými tělísky. 

Stripováním lze odstranit z vody těkavé látky: 

a) organické: 

alifatické a aromatické uhlovodíky, jejich chlorované a nitrované sloučeniny, 

fenol s jeho deriváty a pesticidy. 

b) anorganické sloučeniny v jejich nedisociované formě  

Bioventing 

„Bioventing je poměrně nová technologie, která stimuluje přírodní proces 

biodegradace zaváděním kyslíku pro půdní mikroorganismy. Kyslík je většinou dodáván 

přímou injektáží do místa kontaminace. Bioventing se úspěšně používá pro dekontaminaci 

ropných uhlovodíků, některých pesticidů, přípravků na ochranu a konzervaci dřeva a pro 

rozpouštědla (nesmí obsahovat Cl v molekule).“ [3] 

Biologické čištění.  

Metoda biologického rozkladu organických kontaminantů se často aplikuje i při 

sanaci podzemních vod a to dodáváním vhodných bakteriálních kmenů, ţivin a kyslíku.  

Monitorovaná a podporovaná přirozená atenuace.  

„Jedná se o moderní přístup k dekontaminaci některých typů znečištěných lokalit, 

který je založen na monitorování a / nebo podporování samovolně probíhajících 

přírodních procesů směřujících ke snížení znečištění na lokalitě (přirozená biodegradace, 

ředění, sorpce apod.). Metoda není vhodná v případě, že kontaminace lokality představuje 

akutní ekologické a / nebo zdravotní riziko.“ [12] 

Biologická reduktivní dehalogenace 

„Metodu biologického rozkladu organických kontaminantů na bázi chlorovaných 

rozpouštědel lze často úspěšně aplikovat i při sanaci podzemní vody, do které jsou 
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dodávány vhodná aditiva (zpravidla syrovátka, melasa apod.) pro navození reduktivních 

podmínek pro anaerobní mikrobiální degradaci.“ [12] 

Chemická oxidace  

Pokud se aplikuje tato technologie, je oxidační činidlo zaváděno do 

kontaminované saturované zóny pomocí soustavy speciálně vystrojených sond nebo vrtů. 

U této metody je nutná důkladná příprava sanace. 

Použití nanočástic 

„Metodu čištění podzemních vod aplikací nanočástic (železa nebo jiných látek 

s extrémně vysokým specifickým povrchem a tedy schopností na sebe vázat molekuly 

kontaminantů a urychlovat jejich chemický rozklad) lze často úspěšně aplikovat i při 

sanaci podzemní vody.“ [12] 

Podzemní těsnící / reaktivní bariéry  

„Tato metoda zahrnuje instalaci podzemní stěny situované napříč směru podzemní 

vody, jejímž průchodem je voda zbavována kontaminantu (chemicky, fyzikálně, 

biologicky). Variantou je izolace kontaminované zóny těsnící stěnou a tím zabránění jejího 

dalšího rozšiřování do životního prostředí.“ [12] 

4.2. Metody ex situ  

„Je to metoda biochemické degradace rozložitelných kontaminantů v případech 

řešení mělce uložených a dostupných ohnisek kontaminace nebo v případech málo 

propustného a heterogenního prostředí, kdy je před zahájením dekontaminace materiál 

odtěžen a přemístěn na vhodné místo "biopole, dekontaminační plocha". Tímto způsobem 

ex situ řeší DEKONTA a.s. cca 70% sanačních zakázek. Princip metody je založen na 

relativně rychlém procesu biologického rozkladu s možností změny charakteru zeminy a 

optimální distribuce bakteriálního preparátu, nutrientů a kyslíku. Dekontaminační zásah je 

vždy realizován v prostoru zabezpečeném proti průsaku a odtoku znečištěné vody a má 

oficiální statut "biopole". Před eventuelní aplikací mikroorganismů se kontaminovaný 

materiál zhomogenizuje a pro dosažení optimálního poměru mezi zdrojem uhlíku 

(kontaminant) a dalších živin případně obohacuje o potřebné živiny. V případě, že 

kontaminovaná zemina má výrazný podíl jílové složky, je možné jeho strukturu vylehčit 
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přídavkem organických materiálů, např. pilin, dřevěné štěpky, apod. Zemina je vrstvena do 

výše nejčastěji cca 100 cm v případě absence systému aerace nebo do výše 150-200 cm v 

případě použití systému aerace vrstvy zeminy. Po úpravě zeminy je případně provedena 

inokulace rozstřikem bakteriální suspenze z bioreaktoru. Dodávka kyslíku je zajištěna 

obracením, přesýpáním, kultivací, kypřením či nucenou aerací půdy. V průběhu 

degradačního procesu je udržována optimální vlhkost zeminy a případně provedena 

redistribuce živin. Základní faktory ovlivňující efektivnost biodegradace ex situ jsou 

biologická rozložitelnost kontaminantu, koncentrace kontaminantu, propustnost, 

dostatečná aerace, teplota, míra homogenizace, dostatečná koncentrace mikroflóry s 

biodegradačním potenciálem, vlhkost, přítomnost nutrientů, sorpční kapacita zemin a 

obsah organického uhlíku.“ [11] 

Jsou to například tyto metody:  

Spalování 

Spalování spočívá v ohřátí kontaminovaných materiálů otevřeným plamenem za 

přístupu vzduchu. Provádí se ve spalovnách nebezpečných odpadů, při teplotě v rozmezí 

870 aţ 1200 °C. Uhlovodíky jsou za těchto teplot spáleny převáţně na oxid uhličitý a 

vodu, případně jsou dále oxidovány při čištění spalin. 

Promývání zemin kontaminovaných organickými i anorganickými látkami 

 princip technologie je stejný jako v případě promývání odpadů; při in situ pouţití 

této metody je promývací roztok aplikován do systému vsakovacích drénů a/nebo vrtů, 

příp. postřikem na povrch terénu. K jeho jímání obvykle slouţí hydraulická bariéra 

vytvořená z linie čerpaných vrtů vhodně instalovaných ve směru proudění podzemní vody. 

Fytoremediace  

 Technologie zaloţená na schopnosti rostlin absorbovat, stabilizovat nebo 

metabolizovat znečištění přítomné v podzemní vodě nebo půdě. Rostliny se pouţívají při 

dekontaminaci vody či půdy znečištěné jak těţkými kovy, tak organickými látkami, 

popřípadě radionuklidy. Pro účely fytoremediace jsou pečlivě vybírány rostliny, jejichţ 

výhodou je rychlý přírůstek biomasy a které jsou schopné vegetovat v podmínkách 

konkrétních sanovaných lokalit.  

Uvedené metody jsou postupně ověřovány v provozním nasazení. 
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5. ZPŮSOB ODSTRAŇOVÁNÍ HAVÁRIE FIRMOU DEKONTA 

V této kapitole je popsán způsob likvidace havárie firmou DEKONTA a.s.  

Tato firma spolupracuje s HZS ČR a má svou vlastní jednotku HZSP DEKONTA 

a.s. Pracovníci této firmy slouţí ve 24 hodinových cyklech a jsou připraveni v jakoukoliv 

denní i noční hodinu zasáhnout při úniku nebezpečné látky na pozemní komunikaci, 

ovzduší i vodní plochu. 

5.1. Příklad odstraňování havárie 

Dne 15. září 2008 došlo na silnici I/6 v obci Krušovice k dopravní nehodě 

nákladního vozidla. Při této nehodě došlo k následnému proraţení palivové nádrţe 

kamionu, z které do okolí uniklo asi 900 l nafty. Touto naftou bylo zasaţeno široké okolí a 

dále kanalizace na dešťovou vodu v délce 70m. Jako další byl zasaţen Krušovický potok a 

to v délce 140 m, tímto potokem se látka dostala aţ do přilehlého rybníka, kde se rozlila 

podél jiţního břehu v délce 270 m a dále tato skvrna zasáhla břeh rybníka. 

Společnost DEKONTA a.s. byla o havárii informována dne 15. září 2008 v 13.20 

hodin zástupcem vodoprávního úřadu MěÚ Rakovník a současně byla vyzvána 

k provedení sanačních prací. V rámci prvotního zásahu bylo jednotkou HZS Středočeského 

kraje – PS Rakovník provedeno zamezení dalšího úniku z proraţené nádrţe za pomoci 

ucpávek a následně zasypána sorbentem. Dále jednotka pracovala na zmenšení rizika 

většího zasaţení okolí ropnou látkou. Po příjezdu HZSP Remonta a.s. bylo probráno další 

působení jednotky na místě. 

Výjezdová skupina havarijní sluţby DEKONTA, a.s. se dostavila na lokalitu dne 

15. září 2008 v 14.20 hodin. Průzkum na lokalitě potvrdil kontaminaci ropnými látkami.  

Místo havárie se nachází v obci Krušovice v blízkosti areálu Krušovického 

pivovaru. Na severu je ohraničeno komunikací I/6, na západě Krušovickým potokem a na 

východě a jihu je areál pivovaru. 

Z hydrologického hlediska se území havárie nachází v povodí Krušovického 

potoka. Při ekologické havárii došlo ke kontaminaci povrchových vod tohoto potoka.  

Prostor havárie se nachází v místech, kde jsou v podloţí horniny svrchního 

karbonu, tedy paleozoického stáří. Jedná se o týnecké (spodní červené) souvrství, tvořené 



Bc. Štefan Beseda: Odstraňování nebezpečných látek HZS  

 

2010 17 

 

pískovci aţ arkózami. V nadloţí se vyskytují uloţeniny kvartérního stáří z období holocén, 

tvořené antropogenními uloţeninami. V oblasti toku Krušovického potoka se v nadloţí 

nacházejí převáţně humózní písčité a jílovité hlíny. Zájmové území není součástí ţádného 

pásma hygienické ochrany vodního zdroje ani chráněné krajinné oblasti. Nejbliţší 

vyuţívané objekty podzemních vod (studny, vrty apod.) jsou vzdálené cca 200 m a 

nacházejí se v obci Krušovice. Ke kontaminaci podzemních vod nedošlo. 

5.2. Rozsah provedených prací a použité metody 

Průzkumné a sanační práce byly provedeny v následujícím rozsahu: 

Dne 15. září 2008 na místě havárie zasahovala skupina ve sloţení: P. Kautský, R. 

Štech, J. Leták. V 13:20 hod. prohlédla lokalitu a stanovila rozsah znečištění. Byl navrţen 

postup sanačních prací, který byl projednán s pracovníkem vodoprávního úřadu. Do koryta 

Krušovického potoka pod rybníkem byly instalovány tři sorpční stěny se sypkými 

sorbenty. 

V 15:15 hod. si firma DEKONTA a.s. převzala od HZS místo zásahu. Došlo 

k odběru vzorků vody z rybníka a následnému odeslání těchto vzorků k analýze, viz. 

tabulka č. 1.   

Pomocí lodě byly nainstalovány sorpční stěny na výstupu z rybníka a na jeho 

návětrné straně pro případ, ţe by došlo k dalšímu úniku v důsledku proplachu kanalizace a 

potoka. Zasaţený úsek kanalizace byl recyklačním vozem tlakově pročištěn. Naftová 

skvrna na hladině byla přibliţována za pomoci benzínového ventilátoru. Na její sebrání 

z hladiny rybníka byl pouţit skimmer. Kontaminovaná látka byla dvěma cisternami 

odváţena k likvidaci do spalovny nebezpečných odpadů v  Ústí nad Labem. Sanační práce 

tento den byly ukončeny ve 20:00 hod. 

Materiál: hydrofobní sorpční hady HGH 1534 – 28 ks, hydrofobní sorbent LITE-

DRI – 1 balení 10 kg, hydrofobní sorbent PEATSORB – 1 balení. po 10 kg 

16. září 2008 

V 8:00 hod. byla provedena prohlídka lokality, která se zaměřila na zjištění 

vývoje migrace kontaminantu. Byla provedena instalace 3 sorpčních stěn se sypkými 

sorbenty do koryta potoka nad rybníkem. Opětovně se prováděl sběr nafty z hladiny 
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rybníka. Také probíhala aplikace sypkého sorbentu na hladinu rybníka. Odsátý materiál byl 

opět odváţen k odstranění. Tyto sanační práce byly ukončeny ve 12:00 hod.   

Materiál: hydrofobní sorpční hady HGH 1534 – 5 ks, hydrofobní sorbent LITE-

DRI – 1 balení po 10 kg, hydrofobní sorbent PEATSORB – 2 balení po 10 kg 

17. září 2008 

 Byl zkontrolován a vyměněn sypký sorbent na stěnách v potoce. Nadále probíhaly 

práce na sběru a odvozu kontaminované látky z rybníka, viz. tabulka č. 2 - 6. Pouţité 

sorpční prostředky byly odvezeny do spalovny nebezpečného odpadu. Opět byly odebrány 

vzorky vody z výstupu rybníka a odeslány k analýze. Práce ukončeny ve 12:00 hod. 

Materiál: hydrofobní sorbent PEATSORB – 2 balení. po 10 kg 

V době od 19.září do 24.září byl prováděn monitoring a v případě potřeby výměna 

sorpčních stěn a materiálu. 

Materiál: hydrofobní sorbent LITE-DRI – 2 balení po 10 kg 

1. října 2008 

V 8:00 hod byl dovezen na HZS sorpční materiál, který byl spotřebován při zásahu, 

viz. tabulka 7 - 9. Opět byl zkontrolován a vyměněn sorbent na stěnách v potoce. Dále 

byl proveden odvoz sebraného odpadu z lokality do spalovny. 

Materiál: hydrofobní sorbent PEATSORB – 1 balení po 10 kg  

3. října 2008 

Ve 14:00 hod byly odebrány vzorky vody na potoce a na rybníku. Došlo k opětovné 

kontrole a výměně sorbentů. 

  Materiál: hydrofobní sorbent LITE-DRI – 1 balení po 10 kg  

V dalších dnech se provádělo vzorkování a výměna sorbentů. 

23. října 2008 

V 8:00 hodin byly odebrány vzorky na potoce v areálu pivovaru. Po zjištění, ţe se 

v potoce ani na rybníku jiţ nenachází ţádný kontaminovaný materiál, byly odstraněny 

sorpční stěny a po dohodě s vodoprávním úřadem byla sanace ukončena. 
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5.3. Vyhodnocení kontaminace  

V průběhu průzkumu kontaminace a sanačních prací byl proveden odběr 8 vzorků 

povrchových vod v místě havárie a jeho okolí. Vzorky byly předány do laboratoře na 

provedení kvalitativní a kvantitativní analýzy za účelem určení stupně a druhu znečištění. 

Byla vzorkována hladina Velkého rybníka (1 ks), výstup z Velkého rybníka (2 ks), 

povrchová voda potoka mezi 1. a 2. sorpční stěnou (3 ks) a jako kontrolní vzorek v místě 

přirozeného pozadí povrchová voda potoka před vstupem do areálu (1 ks).  

Při odběru vzorků a manipulaci s nimi byly dodrţovány postupy zajišťující jakost 

prováděných prací. Tyto postupy zahrnovaly dekontaminaci vzorkovacího nářadí a 

transport vzorků předepsaným způsobem.  

Vzorkování bylo realizováno dle Metodického pokynu MŢP – Vzorkovací práce 

v sanační geologii, prosinec 2006.  

Odebrané vzorky vod byly hodnoceny na základě obsahu nebezpečné látky 

(nepolární extrahovatelné látky).  

Koncentrace nebezpečné látky ve vzorcích povrchové vody jsou porovnány 

s hodnotou uvedenou v Nařízení vlády ČR č.61/2003Sb.obsah nebezpečných látek 

v povrchových vodách. Maximální hodnota znečištění pro ukazatel nebezpečné látky je pro 

povrchové vody 0,1 mg/l. 
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Tabulka 1 - Výsledky vzorkování povrchových vod, zdroj: P. Kautský 

Datum Označení Matrice Analýza Výsledek Jednotky Komentář 

15.-17.9.2008 fáze fáze NEL 
Viz 

komentář 
mg/l 

Hladina Velkého 

rybníka 

15.-17.9.2008 výstup voda NEL 0,96 mg/l 
Výstup z Velkého 

rybníka 

3.10.2008 vstup voda NEL 2,30 mg/l 
Potok mezi 1. a 2. 

sorpční stěnou 

3.10.2008 výstup voda NEL 0,11 mg/l 
Výstup z Velkého 

rybníka 

9.10.2008 vstup voda NEL 0,44 mg/l 
Potok mezi 1. a 2. 

sorpční stěnou 

15.10.2008 vstup voda NEL 0,17 mg/l 
Potok mezi 1. a 2. 

sorpční stěnou 

15.10.2008 pozadí voda NEL 0,09 mg/l 
Potok před 

vstupem do areálu 

23.10.2008 vstup voda NEL 0,22 mg/l 
Potok mezi 1. a 2. 

sorpční stěnou 

 

Odebrané vzorky povrchových vod z místa havárie vykazovaly maximální 

koncentrace nebezpečné látky aţ 23 krát vyšší oproti limitní hodnotě uvedené v Nařízení 

vlády ČR č.61/2003Sb. pro obsahy nebezpečných látek v povrchových vodách. V průběhu 

sanačních prací na lokalitě naměřená koncentrace nebezpečných látek v povrchových 

vodách postupně klesala. Po sníţení obsahu nebezpečné látky ve vodách Krušovického 

potoka v areálu místního pivovaru na hodnotu 0,17 mg.l
-1

, blíţící se limitu pro povrchové 

vody (0,1 mg.l
-1

), odsouhlasil vodoprávní úřad ukončení prací. Obsah nebezpečných látek 

dále neklesá, zjištěné hodnoty jsou povaţovány za přirozené pozadí této lokality.  

Kvalitativní analýzou bylo ve vzorku „fáze“ zjištěno, ţe základem je ropná frakce 

s příměsí xylenů s blíţe neurčenou minoritní sloţkou. Tento výklad neodporuje 

kontaminaci motorovou naftou.  

5.4. Realizovaná nápravná opatření 

Po prvotním zásahu jednotek HZS Středočeského kraje – PS Rakovník byla členy 

havarijní sluţby společnosti DEKONTA, a.s. provedena aplikace sorbentů na hladinu vody 

a instalace sorpčních hadů proti šíření kontaminantu s vodou. Pouţité sorbenty byly 

odstraněny na spalovně nebezpečných odpadů v Ústí nad Labem – Trmicích (kód odpadu 
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150202 – Absorpční činidla, filtrační materiály). Dále byla propláchnuta kanalizace a 

potok od místa úniku ropných látek. Proběhlo také tlakové čištění zasaţeného úseku 

kanalizace recyklačním vozem od vyústění do potoka k místu úniku a pomocí skimmeru 

byla sbírána kontaminace z hladiny rybníka. Kontaminovaná voda s ropnou fází byla 

odvezena k odstranění na zařízení v Lounech pod katalogovým číslem 160708 – Odpady 

obsahující ropné látky. 

Laboratorní analýzy potvrdily kontaminaci pouze v místě havárie, a tudíţ po 

provedení zásahu jiţ lokalita nepředstavuje ţádné riziko pro sloţky ţivotního prostředí ani 

lidské zdraví.  

5.5. Shrnutí zásahu na únik provozních kapalin 

Při jízdě zatáčkou v obci řidič kamionu nezvládl řízení a převrátil nákladní 

vozidlo a v důsledku toho došlo k proraţení palivové nádrţe a následnému úniku motorové 

nafty v celkovém mnoţství 900 l. Tímto došlo k zasaţení dešťové kanalizace v délce 70 m, 

Krušovického potoku v délce 140 m, dále 120 m zatrubněného úseku pod plochou 

pivovaru. Dále velkého rybníka a břehů podél něho. Ke kontaminaci podzemních vod 

nedošlo. Odčerpaná voda, která byla kontaminována v mnoţství 32 t, byla odvezena 

k odstranění na zařízení v Lounech pod katalogovým číslem 160708 - Odpady obsahující 

ropné látky. Pouţité sorbety o celkové hmotnosti 0,38 t byly spáleny ve spalovně odpadů 

v Ústí nad Labem - Trmicích, pod kódem 150202 – Absorpční činidla, filtrační materiály. 

Jako poslední opatření proti šíření zbytkového znečištění ve formě ropného filmu po 

povrchových vodách byly na potoce a Velkém rybníku ponechány a kontrolovány norné 

stěny a je sledován obsah nebezpečné látky, který je vyplavován z břehů. 

Tímto je ukončena sanace a zásah všech sloţek je povaţován za ukončený. 
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6. SHRNUTÍ 

Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a páteří integrovaného 

záchranného systému. V praxi to mimo jiné znamená, ţe pokud zasahuje více sloţek IZS, 

na místě většinou velí příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, který řídí součinnost 

sloţek a koordinuje záchranné a likvidační práce. Operační a informační středisko IZS (je 

jím operační a informační středisko  HZS ČR) povolává a nasazuje  potřebné síly a 

prostředky  jednotlivých sloţek IZS v konkrétních lokalitách. Na strategické úrovni je pak 

integrovaný záchranný systém koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva vnitra. 

Dle zákona o integrovaném záchranném systému velitel zásahu má při provádění 

záchranných a likvidačních prací rozsáhlé pravomoci. Můţe mimojiné zakázat nebo omezit 

vstup osob na místo zásahu, nařídit evakuaci osob nebo stanovit jiná dočasná omezení k 

ochraně ţivota, zdraví, majetku a ţivotního prostředí, velitel zásahu je rovněţ ze zákona 

oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. Firmy 

a občané mají ze zákona povinnost tuto ţádost o pomoc při řešení mimořádné události 

vyslyšet. 

Práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických  osob 

při mimořádných událostech stanoví  zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému, v §23-25. 

Závěrem je nutno podotknout, ţe HZS ČR se na všech likvidacích těchto havárií 

podílí ve většině případů jako první organizace. Všechny náklady na tyto zásahy musí 

hradit ze svého rozpočtu. Další subjekty podílející se na odstraňování následků můţou 

uplatňovat náhradu škod na viníkovi havárie. Z tohoto důvodu dochází k paradoxu ţe 

HZSP fakturují práci a všechny náklady, které vynaloţí na likvidaci události. HZS ČR 

dostává jen materiál, který se spotřeboval na likvidaci, ale to ještě jen v míře, která je 

uzavřena ve smlouvě s ostatními subjekty podílejícími se na zásahu.  

Nedostatky: 

Při kaţdém zásahu, který je na vodní hladinu, je zapotřebí povolat pracovníky 

Vodoprávního úřadu a ti nedrţí pohotovosti. Z tohoto důvodu dochází k prodlení a 

k větším škodám na vodních tocích. V případě havárie na řece Bílině, který byl 

dokumentován fotodokumentací, se jednalo o zasaţení řeky v celkové délce 30 km.  
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Při zásahu, který spadá pod odbor ţivotního prostředí, je nutno povolat jeho 

pracovníka, který můţe jako jediný označit tento únik jako ekologickou havárii, a poté 

povolat firmu DEKONTA a.s.  

V našem kraji je firma DEKONTA a.s. jediná, která má sepsanou smlouvu s HZS 

ČR a má i odpovídající vybavení a techniku na likvidaci těchto havárií. Tato firma má 

sídlo v obci Stehelčeves, coţ je dost nevýhodná pozice pro zásahy, které musí likvidovat 

třeba v Karlovarském kraji. Při všech těchto zásazích je rozhodující rychlost, s jakou jsou 

provedeny.  

Také je sepsána smlouva s firmou Exosféra, ale tato firma nedisponuje vybavením 

na likvidace velkých havárií. Je zařízena jen na svoz nebezpečného odpadu do spaloven a 

skladů.  

Návrhy na zlepšení:  

Na základě svých zkušeností navrhuji: 

 Větší pravomoci upravené legislativou, aby speciální firmu na odstraňování následků 

mohl povolat přímo velitel zásahu nebo aby příslušné úřady drţeli nepřetrţité 

pohotovosti, jejich zaměstnanci byli na vyţádání ihned k dispozici a vyjíţděli k těmto 

událostem. V těchto situacích je nejdůleţitější v co nejkratším čase provést prvotní 

zásah, aby se zamezilo dalšímu úniku látky. Pokud jsou firmy, zabývající se likvidací 

nebezpečných látek, povolány aţ po určité době, dochází k větším škodám na ţivotním 

prostředí. Je nutná změna zákonů týkajících se vyhlašování nebezpečných stavů. 

Dosavadní znění těchto zákonů je nevyhovují v tom, ţe tyto stavy můţou vyhlašovat 

jen tito úředníci.  

 Více firem, zabývajících se odstraňováním následků. I kdyţ existuje mnoho firem, 

které se zabývají odstraňováním odpadů, na nebezpečný odpad se specializují jen 

některé. Je to z důvodu vysokých nákladů na pořízení speciální techniky, která je 

zapotřebí a která je pak vyuţita jen v malé míře. Všechny tyto firmy, které se 

specializují na zásahy tohoto druhu, musí být vybaveny technikou, která je určena 

pouze pro tyto zásahy a musí být neustále v pohotovosti. Pořizovací náklady jsou velmi 

vysoké, takţe se nemůţeme divit, ţe jen málo firem podstoupí toto riziko. Má 

představa by byla asi taková, ţe by firmy, které se zabývají touto problematikou, byly 

zvýhodněny v oblasti daní například tím, ţe by měli tyto práce zdaněny niţším %. Také 
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by bylo moţno pouţít finance z hmotných rezerv státu a těmto firmám pomoci 

s nákupem techniky. Tyto firmy by potom odváděly určitou část peněz, kterou by si 

fakturovaly za provedený zásah, zpět do fondu státních rezerv.  

 Pomocné sklady pro firmu DEKONTA a.s. vybudovat na všech krajských útvarech 

HZS ČR, kde by mohl být skladován dekontaminační materiál a i pouţitý materiál. 

Tyto sklady musí být speciálně konstruovány a také mají speciální izolace proti úniku. 

Měly by se budovat mimo obydlenou oblast. Je nutný jejich nepřetrţitý monitoring, 

záchytné jímky, speciální filtrace vzduchu. Na útvarech HZS ČR by bylo moţno 

budovat sklady menšího rozsahu, které by slouţily k uskladnění nebezpečné látky 

v menší míře. K tomuto účelu by postačilo, aby se jednalo o uzavřený objekt, v kterém 

by se uskladnily kontejnery, které by bylo moţno uzavřít. Po naplnění by se povolala 

firma, která by tyto kontejnery odvezla ke zlikvidování. Kontejnery by byly upraveny 

tak, aby se daly naloţit na automobil a nebylo nutno tento odpad překládat. Vše by 

probíhalo výměnným způsobem (to je přivezení prázdného za odvoz plného). Tento 

způsob by byl pro všechny zasahující strany výhodný. Naráţí však na vysoké náklady, 

které jsou spojeny s vybudováním skladů na sorpční materiál a také skladů na pouţitý 

sorpční materiál. Provoz těchto skladů je velmi drahý, proto si firma nemůţe dovolit 

provozovat sklady na území celé republiky. Ani HZS ČR nedisponuje prostředky 

k vybudování a provozování těchto skladů. Aby byly jednotky HZS ČR schopny 

provést co nejrychleji prvotní zásah, musí mít okamţitě k dispozici dostatečné 

mnoţství sorbentu. HZS ČR má na kaţdé stanici vybudován sklad sorbetů na prvotní 

zásah. Je to mnoţství většinou v hodnotě 40000 Kč. V případě, ţe by se jednalo o 

pobočný sklad, by toto mnoţství muselo být aspoň trojnásobně větší. Dále se jedná o 

nádoby, které jsou určeny na sběr nebezpečné látky, těch má kaţdý útvar HZS ČR jen 

omezené mnoţství. 

 Vyřešit financování nákladů spojených s likvidací následků. V dnešní době, kdy je 

potřeba šetřit všude, je zaráţející, ţe se nenajde nikdo, kdo by vyuţil zahraničních 

zkušeností. Například v NSR platí všechny náklady spojené s těmito zásahy pojišťovny 

a peníze pak poţadují po viníkovi nehody. Také ve Slovenské republice naráţeli na 

problém, který vyvstal při likvidaci nebezpečného odpadu, který se shromaţďuje 

z těchto zásahů. Řešení našli v tom, ţe původce nebo viník, který zavinil vznik 

nebezpečného odpadu, je ze zákona povinen uhradit náklady, které vznikly při jeho 
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odstraňování. Z vlastní zkušenosti můţu komentovat příklad, kdy bylo zjištěno při 

dopravní nehodě, ţe kamion, který byl označen, ţe převáţí nezávadné hnojivo, 

převáţel drcený azbest k likvidaci. Při zásahu bylo postupováno s největší opatrností a 

zasahující jednotky byly vybaveny ochrannými obleky. Po telefonickém dotazu u 

majitele přepravní firmy bylo zjištěno, ţe se jedná o tuto látku. Majitel firmy přislíbil, 

ţe se neprodleně dostaví na místo nehody i s dalším kamionem a nakladačem 

k přeloţení nákladu. Přestal však dále komunikovat a byl nedostupný. V tomto případě 

vše řešila Policie ČR, která zabezpečila další nakládku a odvoz nebezpečného odpadu. 

Také předala majitele k trestnímu řízení, ale toto řízení můţe probíhat také několik let a 

mezi tím uţ můţe být firma, která vše zavinila, zrušena. Poté všechny náklady jdou 

z naší společné kapsy. Dále by se měli původci nebezpečných látek zamyslet nad 

lepším zabezpečením výroby, aby nedocházelo k únikům a haváriím těchto látek. Také 

při převozu těchto látek by měla platit přísnější pravidla. Všichni výrobci a dopravci 

nebezpečných látek by měli být patřičně pojištěni, aby se v případě havárie mohli 

podílet na její likvidaci a uvedení místa do původního stavu. 
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7. ZÁVĚR 

Při zpracování daného téma jsem zjistil, ţe spolupráce mezi jednotkami HZS ČR 

a odbornými firmami, které provádějí dekontaminaci, je na vysoké úrovni. Nedostatky 

vidím v legislativě a finančním zabezpečením likvidace havárií s únikem nebezpečných 

látek. Jediné zlepšení bych viděl ve vybudování pobočných skladů na nebezpečné látky a 

sorbenty v kaţdém kraji.  

Dále jsem došel k závěru, ţe legislativa ČR má mezery, kvůli kterým hradí škody 

způsobené při zásazích na nebezpečnou látku majitel pozemku i kdyţ s havárií neměl 

vůbec nic společného a nebo následně stát namísto původců havárií. Jen v ojedinělých 

případech se povede naleznout viníka a ten je poté pokutován a trestně stíhán. Jako tomu 

například bylo v prosinci 2009, kdy došlo k úniku benzenu do řeky Bíliny. Viník, 

Chemické závody Litvínov, byl pokutován, a jakoţto původce této havárie se hlavní měrou 

podílel na likvidaci následků (vysláním své vlastní jednotky HZSP, dodání sorpčních 

materiálů, stravy pro zasahující příslušníky, svoz sebraných látek do spalovny a další).  

Řešením by byla úprava legislativy, především zvýšení pravomocí HZS ČR při 

těchto zásazích. Myslím, ţe je nutné, aby GŘ HZS ČR vstoupilo v jednání s Ministerstvem 

ţivotního prostředí a vyjednalo pro HZS ČR větší pravomoci pro zasahující jednotky. I u 

těchto jednotek je dostatek kvalifikovaných příslušníků, kteří dokáţou správně vyhodnotit 

nastalou situaci a podle toho jednat. Tito příslušníci jsou v neustálé pohotovosti a mohou 

kdykoli vyjet k události. 

Dále je nutné uzákonění povinnosti výrobců a přepravců nebezpečných látek 

podílet se ve větší míře na likvidaci havárií, které způsobí. Pomohly by pravidelné a 

důsledné kontroly v chemickém průmyslu a u dopravců, kteří tyto látky převáţejí.   

Realizace většiny těchto opatření naráţí na nedostatek finančních prostředků.
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Příloha č. 1 Vyhlášky vztahující se na HZS ČR 

Vyhláška č. 381/2001 o ukládání odpadů 

Sbírka 19/2006 o zneškodňování závadných látek a odstraňování jejich škodlivých 

následků, §9, §10, §11. Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra ze 

dne 12. května 2006. K zneškodňování závadných látek a odstraňování jejich škodlivých 

následků při haváriích. 

§9. Bezprostřední odstraňování příčin havárie: Opatření, která vedou k 

bezprostřednímu odstranění příčin havárie a k zamezení šíření závadných látek do 

horninového prostředí a povrchových nebo spodních vod, spočívají v uzavření a zajištění 

uzavíracích ventilů, zaslepení havarovaných potrubí, opravě nádrží, odčerpání zbytků 

závadných látek z porušených obalů,cisteren,skladovacích a přepravních nádrží nebo z 

přeložení zbytků závadných látek z dopravních prostředků a  kontejnerů,je-li to technicky 

možné,dále se jedná o opatření k zamezení výbuchu,požáru a zamoření závadnými látkami. 

§10. Zneškodňování havárií 

1. Zneškodněním havárie se rozumí zásah směřující k odstranění závadných látek z 

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

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

vodoprávním úřadem, popřípadě Českou inspekcí životního prostředí v rámci řízení prací 

při zneškodňování havárie. 

2. Opatřeními ke zneškodňování havárie jsou především ohrazování a odstranění 

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

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

zvláštních záchytných systémů, odtěžení kontaminované zeminy, bezpečné uskladnění 

odpadů vzniklých zneškodňováním havárie a vyčištění kanalizací, zachycení plovoucích, 

především ropných látek pomocí norných stěna sorpčních prostředků z povrchových vod, 

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

vod podzemních. 

3. Dále se havárie zneškodňuje těmito postupy:  



 

 

  

 

a) nadlepšováním průtoků ve vodních tocích, dávkováním chemických činidel a 

provzdušňováním 

b) použitím pevných sorbentů při zneškodňování havárie v blízkosti vodních toků, v 

ochranných pásmech vodních zdrojů, na nezpevněných plochách a pozemních 

komunikacích odvodněných kanalizací nebo odvodněných na nezpevněný terén či do 

povrchových vod, zejména v oblastech s možností ohrožením jakosti povrchových nebo 

podzemních vod, odmašťovací kapaliny, emulgační přípravky a biodegradanty nelze v 

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

komunikacích nezbytný urychlený zásah a kdy jsou učiněna opatření proti dalšímu úniku 

závadných látek i emulzí závadných látek s látkami sloužícími k jejich odstranění, lze 

odmašťovací kapaliny, emulgační přípravky nebo biodegradanty použít v závislosti na 

ekotoxicitě jejich emulze a odstraňovanou závadnou látkou a na posouzení, zda jejím 

průnikem přes záchytné bariéry nedojde ke zhoršení následků havárie. 

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

udělených jim v rámci řízení prací při zneškodňování havárie, vodoprávní úřad použití 

těchto postupů předem projedná se správcem vodního toku, popřípadě i se správcem 

povodí. 

5. Postup zneškodňování havárie a jejích následků a konečné výsledky 

zneškodňovacích prací se pro ověření účinnosti a úplnosti zásahu sledují účelovým 

monitoringem jakosti povrchových vod a podzemních vod nebo horninového prostředí v 

dotčeném území po celou dobu prací. Podrobnosti tohoto monitoringu určí podle potřeby 

vodoprávní úřad v rámci řízení při zneškodňování havárie. 

§11.Ostraňování následků havárie. 

1. Odstraňováním následků havárie se rozumí především:  

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 

2. Odstranění uhynulých ryb, případně jiných živočichů se provádí podle zvláštního 

právního předpisu. 

3. 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. 

Příloha č. 1 Zákon 356/2003 sb. Chemické látky a chemické přípravky 

1. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a 

upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství 1a), 1b), 1c), 

1d) práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob (dále jen 

„osoby“) při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, 

uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek (dále jen „látka“) nebo látek 

obsažených v přípravcích nebo předmětech a při klasifikaci, zkoušení nebezpečných 

vlastností, balení a označování chemických přípravků (dále jen „přípravek“) na území 

České republiky a vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a 

životního prostředí před škodlivými účinky látek a přípravků. 

2. Tento zákon se nevztahuje na léčiva, 2) krmiva, 3) potraviny a tabákové výrobky, 

4) kosmetické prostředky, 5) radionuklidové zářiče a jaderné materiály, 6) omamné a 

psychotropní látky, 7) zdravotnické prostředky, 8) nerostné suroviny, 10) veterinární 

přípravky, s výjimkou dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků 11) v podobě 

určené ke konečnému použití, odpady 11a) a na přepravu a distribuci plynu ve veřejném 

zájmu, 12) nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 

3. Na přípravky na ochranu rostlin, pomocné prostředky ochrany rostlin 13) a 

biocidní přípravky 13a) se z povinností stanovených v tomto zákoně vztahují pouze 

povinnosti klasifikace, balení, označování a povinnosti při dovozu a vývozu. 



 

 

  

 

4. Tento zákon se nevztahuje na výbušniny 14) v rozsahu, v němž je tato oblast 

upravena zvláštním právním předpisem. 14) 

5. Tento zákon se nevztahuje na přepravu nebezpečných látek a nebezpečných 

přípravků v železniční, 15) silniční, 16) vodní vnitrozemské, 17) letecké 18) a námořní 19) 

dopravě a na přepravu nebezpečných látek a nebezpečných přípravků v celním režimu 

tranzit. 20) 

6. (Na dovoz a vývoz látek a přípravků se vztahují právní předpisy v oblasti celnictví 

20), pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

Příloha č. 3 Sbírka zákonů 59/2006 O prevenci závažných havárií 

způsobených chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

Základní pojmy 

1. Klasifikace je postup zjišťování nebezpečných vlastností látky nebo přípravku, 

hodnocení zjištěných vlastností a následné zařazení takové látky nebo přípravku do 

jednotlivých skupin nebezpečnosti. 

2. Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky nebo přípravky, které za 

podmínek stanovených tímto zákonem mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro 

které jsou klasifikovány jako 

a) výbušné; jimi jsou pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a přípravky, které 

mohou exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemž rychle uvolňují 

plyny, a které, pokud jsou v částečně uzavřeném prostoru, za definovaných zkušebních 

podmínek detonují, rychle shoří nebo po zahřátí vybuchují, 

b) oxidující; jimi jsou látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve 

styku s jinými látkami, zejména hořlavými, 

 c) extrémně hořlavé; jimi jsou kapalné látky a přípravky, které mají extrémně nízký 

bod vzplanutí a nízký bod varu, nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku 

se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku, 

d) vysoce hořlavé; jimi jsou 



 

 

  

 

1. látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve 

styku se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie, 

2. pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se 

zdrojem zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění, 

3. kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí, 

4. látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují 

vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích, 

e) hořlavé; jimi jsou kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký bod vzplanutí, 

f) vysoce toxické; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při 

průniku kůží ve velmi malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické 

poškození zdraví, 

g) toxické; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku 

kůží v malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, 

h) zdraví škodlivé; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při 

průniku kůží mohou způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, 

i) žíravé; jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou zničit živé tkáně při styku s 

nimi, 

j) dráždivé; jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou při okamžitém, dlouhodobém 

nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají žíravé účinky, 

k) senzibilizující; jimi jsou látky nebo přípravky, které jsou schopné při vdechování, 

požití nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další expozici dané látce nebo 

přípravku vzniknou charakteristické nepříznivé účinky, 

l) karcinogenní; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo 

průniku kůží mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt, 

m) mutagenní; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo 

průniku kůží mohou vyvolat dědičné genetické poškození nebo zvýšit jeho výskyt, 

n) toxické pro reprodukci; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo 

požití nebo průniku kůží mohou vyvolat nebo zvýšit výskyt nedědičných nepříznivých 



 

 

  

 

účinků na potomstvo nebo zhoršení mužských nebo ženských reprodukčních funkcí nebo 

schopností, 

o) nebezpečné pro životní prostředí; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vstupu 

do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější 

nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí. 

3. Správnou laboratorní praxí je pro účely tohoto zákona zabezpečování systému 

jakosti týkající se organizačního procesu a podmínek, za kterých se plánují, provádějí, 

sledují, zaznamenávají, archivují a oznamují neklinické studie bezpečnosti pro zdraví a 

životní prostředí. 

4. Prvním příjemcem se pro účely tohoto zákona rozumí první osoba, která uvádí na 

trh látku nebo přípravek, které byly vyrobeny nebo uvedeny na trh na území jiného 

členského státu Evropských společenství, a která podniká na území České republiky v 

souladu s jinými právními předpisy. 

5. Zhotovitelem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba se sídlem, organizační 

složkou, bydlištěm nebo místem podnikání na území Evropských společenství, která vyrábí 

nebo i jen vyvinula přípravek. 

6. Pro ostatní základní pojmy v tomto zákoně platí definice uvedené v článku 3 

nařízení (ES) č. 1907/2006 1a). 

Obecné zásady klasifikace látek a přípravků 

1. Výrobce, zhotovitel nebo dovozce jsou před uvedením látky nebo přípravku na trh 

povinni zajistit provedení jejich klasifikace. První příjemce neuvede na trh v České 

republice látky nebo přípravky, které nejsou klasifikovány v souladu s tímto zákonem. 

2. Při klasifikaci látky nebo přípravku se nepřihlíží k nebezpečným látkám, příměsím 

nebo nečistotám klasifikovaným podle § 2 odst. 2, jejichž koncentrace je nižší, než jsou 

minimální koncentrace uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, pokud nejsou stanoveny v 

Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek (dále jen "Seznam") u jednotlivých 

nebezpečných látek koncentrace nižší. 

3. Látky se klasifikují 

a) podle Seznamu, 



 

 

  

 

b) v případě, že nejsou zapsány v Seznamu, podle Seznamu nových látek (dále jen 

"Elincs") zveřejněném Ministerstvem životního prostředí (dále jen "ministerstvo") na 

Portálu veřejné správy, 

c) v případě, že nejsou klasifikovány podle písmen a) nebo b), podle obecných 

postupů pro hodnocení a označování nebezpečných vlastností látek a přípravků podle 

odstavce 7, na základě údajů o jejich nebezpečných vlastnostech získaných z odborných 

pramenů nebo na základě údajů získaných zkoušením podle § 8.  

4. Přípravky se klasifikují postupy podle § 4 až 6. 

5. Při klasifikaci přípravků podle odstavce 4 musí být zohledněny všechny v nich 

obsažené nebezpečné látky, s výjimkou látek podle odstavce 2. 

6. Osoby podle odstavce 1 jsou povinny uchovávat údaje použité pro klasifikaci látky 

nebo přípravku po dobu, po kterou jsou uváděny na trh nebo do oběhu, a po dobu dalších 

10 let od posledního uvedení na trh, a poskytnout je na vyžádání příslušným správním 

orgánům pro potřeby jejich správní činnosti. 

7. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví prováděcím právním předpisem 

a) Seznam a způsob jeho používání, 

b) obecné postupy pro hodnocení a označování nebezpečných vlastností látek a 

přípravků, 

c) konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečných vlastností přípravků na 

základě vlastností fyzikálně-chemických, nebezpečných pro zdraví a nebezpečných pro 

životní prostředí. 

Podmínky zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B 

1. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, 

je povinna 

a) zpracovat seznam, ve kterém je uveden druh, množství, klasifikace a fyzikální 

forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení (dále jen "seznam"), 

 b) přijmout všechna nezbytná opatření k prevenci závažných havárií a omezení 

jejich následků na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, 



 

 

  

 

 c) na základě seznamu navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do příslušné 

skupiny v případě, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je 

stejné nebo větší, než je množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 sloupci 1 

tabulky I nebo tabulky II, 

 d) pokud je v objektu nebo zařízení umístěno více nebezpečných látek v množství 

menším, než je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo 

tabulky II, provést součet poměrných množství umístěných nebezpečných látek podle 

vzorce uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 2. 

2. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, 

navrhne zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A (dále jen "skupina A"), pokud 

 a) množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je stejné nebo větší, 

než je množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo 

tabulky II a současně je menší, než je množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v 

části 1 sloupci 2 tabulky I nebo tabulky II, nebo 

 b) v případě, že není dosaženo množství nebezpečné látky podle písmene a), součet 

poměrných množství nebezpečných látek zjištěný podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu v části 

1 tabulce I a tabulce II podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu v části 2 je roven nebo je větší než 1. 

3. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, 

navrhne zařazení objektu nebo zařízení do skupiny B (dále jen "skupina B"), pokud 

 a) množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je stejné nebo větší, 

než je množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 sloupci 2 tabulky I nebo 

tabulky II, nebo 

 b) v případě, že není dosaženo množství nebezpečné látky podle písmene a), součet 

poměrných množství nebezpečných látek zjištěný podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu v části 

1 tabulce I a tabulce II podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu v části 2 je roven nebo je větší než 1. 



 

 

  

 

Příloha č. 4 SIAŘ GŘ HZS ČR č. 10/2001 

Sbírka INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA 

MINISTRA VNITRA ROČNÍK 2001 ČÁSTKA 10 Pokyn generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 28. 3. 2001 k nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami chemickými přípravky 

Pro objasnění pojmu „nakládání“citujeme z doplňujícího stanoviska MŽP. 

Pod režim zákona spadají nebezpečné chemické látky a chemické přípravky 

klasifikované §2odst. 8 písm.a) b) c) d) f) g) i) l) m) n) a o) citovaného zákona, které jsou 

majetkem příslušné právnické osoby (útvaru HZS ČR), nebo s nimi tato manipuluje při 

činnostech vykonávaných v organizačním řízení (např. laboratoře, učiliště, škola). 

Nakládání v režimu zákona se týká chemických látek z následujících skupin: 

Výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, 

toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. Nakládání s látkami méně 

nebezpečnými není nutné zajišťovat autorizovanou osobou. 

Pod režim zákona nespadá nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 

chemickými přípravky, se kterými příslušníci HZS ČR a další pracovníci přicházejí do 

styku při činnostech v operačním řízení, tj. při zásazích u požárů a dalších mimořádných 

událostech (např. zásah na nebezpečnou látku). 

Dále zdůrazňujeme, že dnem 1. ledna 2001 nabyl účinnosti zákon č.258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, kterým byla zrušena 

povinnost písemného hlášení okresnímu úřadu o množstvích látek větších než 1000 kg za 

kalendářní rok. 

Příloha č. 5 SIAŘ GŘ HZS ČR č. 21/2001 

Sbírka INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA 

MINISTRA VNITRA ROČNÍK 2001 ČÁSTKA 21 Pokyn generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 23. 4. 2001, kterým se stanoví 



 

 

  

 

postup činností HZS ČR při oznámení a nález bojových otravných látek nebo jiných 

nebezpečných látek a předmětů majících jiný charakter 

I. stanovím následující postup: 

1. oznámit mimořádnou událost Policii ČR, pokud jí neoznámila již Policie ČR, 

2. vyslat na místo mimořádné události jednotku HZS ČR se specialisty 

chemickotechnické služby, 

3. společně s Policí ČR místo mimořádné události uzavřít a zajistit, aby nedošlo 

k ohrožení okolí, 

4. pokud hrozí únik bojové látky z obalu nebo rozbití obalu, uložit bojovou otravnou 

látku do vhodného náhradního obalu, přitom je nutné použít nejvyšší stupeň protichemické 

ochrany, 5. 

5. velitel zásahu si prostřednictvím příslušného operačního a informačního střediska 

konzultaci a povolání výjezdové skupiny územně příslušné chemické laboratoře HZS ČR a 

zajistí informování operačního a informačního střediska MV-generálního ředitele HZS ČR, 

6. po konzultaci s chemickou laboratoří HZS ČR velitel zásahu ponechá bojovou 

otravnou látku na místě nebo zajistí bezpečnou přepravu této látky na jiné vhodnější místo, 

7. po příjezdu výjezdové skupiny chemické laboratoře HZS ČR na místo mimořádné 

události s nimi velitel zásahu konzultuje další postup, 

8. výjezdová skupina chemické laboratoře HZS ČR přepraví za dohodnutých 

bezpečnostních opatření bojovou otravnou látku k likvidaci,  

 9. pokud nestačí síly a prostředky chemické laboratoře HZS ČR nejsou dostatečné 

nebo vhodné k zajištění likvidace bojové otravné látky, je prostřednictvím operačního a 

informačního střediska MV-generálního ředitelství HZS ČR konzultován postup se Státním 

ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany a případně jsou jejich síly a prostředky 

povolány na místo mimořádné události.  



 

 

  

 

Příloha č. 6 Smlouva o převzetí odpadu a zajištění komplexních služeb 

v ochraně životního prostředí. 

Tato smlouva je sepsána mezi HZS ÚLK a firmou Exosféra spol. s. r. o.  

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy zajišťovat pro HZS ÚLK níţe 

uvedené sluţby:  

 Vykonávat poradenskou a konzultační činnost na úseku odpadového hospodářství 

včetně sledování legislativních změn a základního seznámení zodpovědných pracovníků 

HZS určených pro jednotlivá střediska s povinnostmi původce odpadů, vyplívajících 

z platné legislativy. 

 Poskytnout objednavateli vhodné nádoby na shromaţďování nebezpečných odpadů. 

Nádoby zapůjčí označené v souladu s platnou legislativou. 

 Vypracovat pro objednatele ţádosti k povolení k nakládání s nebezpečnými odpady na 

Obecním Úřadě, včetně vypracování identifikačních listů. Průběţně aktualizovat ţádosti 

v případě potřeby. 

 Přijímat od objednavatele produkované odpady v souladu s platnými právními 

předpisy. Specifikace odpadů včetně cen je uvedena v Příloze 1. 

  Připravit evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů pro kaţdý odvoz, 

v provedení a počtu výtisků podle poţadavků legislativy. 

 Vést průběţnou evidenci odpadů a vypracovat roční hlášení pro jednotlivá střediska 

v rozsahu poţadovaném platnou legislativou. 

 Prodej sorpčních prostředků dle aktuálního nabídkového ceníku. 

Dopravit v případě akutní potřeby (např. silniční havárie) sorpční materiál 

(SORBIN,GRANIN) na dohodnuté místo, případně odvézt znečištěný sorbent 



 

 

  

 

Příloha č. 7 Dokumentace k přepravě a odběru vzorků firma DEKONTA 

a.s.  
foto: Archiv firmy DEKONTA a.s. 

 

Fotografie 1 - Kladení norných stěn 

    

Fotografie 2 - Čištění kanalizace vysokotlakem 

 

Fotografie 3 - Čerpání látky 



 

 

  

 

 

Fotografie 4 - Norná stěna 

 

Fotografie 5 - Odčerpávání uniklé látky z rybníka 

 

Fotografie 6 - Odčerpávání uniklé látky z rybníka 



 

 

  

 

 

Fotografie 7 - Sběr sorbentu z rybníka 

 

Fotografie 8 - Sorbční had u kanalizační výpustě 

 

Fotografie 9 - Zasypání přítoku do rybníka sorbentem 



 

 

  

 

 

Fotografie 10 - Zasypání přítoku do rybníka sorbentem 

Foto: Pavel Kautský 



 

 

  

 

 
Tabulka  1 - Dokumentace k přepravě a odběru vzorků firma DEKONTA a.s. 

Průvodní list nebezpečné látky   Číslo dokladu                             Ha/8 
620/45                                             

 

   
1.  Odesílatel:  6.  Dopravce 1:   

Oprávněná osoba (název):     DEKONTA, a.s. Oprávněná osoba (název):     DEKONTA, a.s.  

Ulice:                                      Dřetovice 109 Ulice:                                      Dřetovice 109  

Místo a PSČ:                          273 42  Stehelčeves Místo a PSČ:                          273 42  Stehelčeves  

Telefon / Fax:                         235 522 252 / 235 522 
254                  

Telefon / Fax:                         235 522 252 / 235 522 254                   

IČ:  25006096                        IČZUJ:  532282 IČ:  25006096                        IČZUJ:  532282  

2.  Příjemce:                            Kód druhu dopravy *):            1  

Oprávněná osoba (název):     SITA CZ a.s. – OZ Ústí 
n.L. 

RZ taž. vozu:                          LTA 55-33  

Ulice:                                      Podhoří 328/28 Užit. hm. taž. vozu (t):              

Místo a PSČ:                          400 10  Ústí nad Labem RZ návěsu:                               

Telefon / Fax:                         221 180 111 / 221 180 
112 

Užit. hm. návěsu (t):  

IČ:  25638955                        IČZUJ:  500089 RZ přívěsu:                               

3.  Místo nakládky:                     havárie Krušovice Užit. hm. přívěsu (t):  

Oprávněná osoba (název):     DEKONTA, a.s.   Číslo želez. vagónu:  

Ulice:                                      areál pivovaru Krušovice Číslo vodní, letecké zásilky:  

Místo a PSČ:                          270 53  Krušovice 7.  Dopravce **):  

Telefon / Fax:                         602 617 831 / 226 015 
691 

Oprávněná osoba (název):  

IČ:  25006096                        IČZUJ:  541974 Ulice:  

4.  Místo vykládky:                     spalovna NO Místo a PSČ:  

Oprávněná osoba (název):     SITA CZ a.s. – OZ Ústí 
n.L. 

Telefon / Fax:  

Ulice:                                      Na Rovném 865 IČ:                                              IČZUJ:  

Místo a PSČ:                          400 04  Trmice Kód druhu dopravy *):  

Telefon / Fax:                         475 620 124 / 475 315 
958 

RZ taž. vozu:    

IČ:  25639855                        IČZUJ:  553697 Užit. hm. taž. vozu )t):  

5.  Připojené doklady: RZ návěsu:    

Pokyny pro příp. nehody:       ILNO Užit. hm. návěsu (t):  

Další doklady:                        ZPO RZ přívěsu:    

 Užit. hm. přívěsu (t):  

 Číslo želez. vagónu:  

 Číslo vodní, letecké zásilky:  

Pol Název nebezpečného odpadu dle Katalogu odpadů Kód odpadu dle 
Katalogu  odp. 

Množství  
(t) 

 

8. 9. 10.  11.   

1) Absorpční činidla, filtrační materiály 15 02 02   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
12.  Náklad předán dopravci: 13.  Náklad předán příjemci: 14.  Náklad přijal:  

Dne    17.9.2008         ….....hodin Dne    17.9.2008          ….....hodin Dne                          ….....hodin  

Odesílatel: Dopravce: Příjemce:  

Razítko a podpis: Razítko a podpis: Razítko a podpis:  

    

    

  
15. Původce:  

 
DEKONTA, a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves    IČ:  25006096 DIČ:  CZ 
25006096 
havárie kamionu fy CZECH-LOGISTIC, a.s., Pražská 565, 430 01 Chomutov, dne 15.9.2008   IČ:  
25040391 

 



 

 

  

 

 

 

 

FORM 0902  příloha č. 26 vyhlášky 383/2001Sb.   datum:15.0  

 

 

 

UN 

Odesílatel prohlašuje, že nebezpečné věci a nebezpečné odpady je dovoleno přepravovat silniční dopravou podle dohody ADR, a jejich stav,  
obal a bezpečnostní značky odpovídají této dohodě. 

Nákladní list 

Podle platné legislativy ADR 



 

 

  

 

 

   Číslo dokladu                             Ha/8 
620/42                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
T 

 

  18. Náklad předán dopravci:   19. Náklad předán příjemci:   20. Náklad přijal: 

    dne hodin     dne hodin     dne hodin 

    Odesílatel: 

    Razítko a podpis: 

    Dopravce: 

    Razítko a podpis: 

    Příjemce: 

    Razítko a podpis: 

     
DEKONTA, a.s. DEKONTA, a.s. DEKONTA, a.s. 

  21. Poznámka ADR: 

Předmět dodávky/popis Balení (počet kusů) Množství [t]/[ks] 

 

 

 

 

 

 

 

t 

Jednotka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět dodávky Oficiální pojmenování 

(případně doplněné o technický, chemický nebo 

biologický název) 

číslo 

Číslo 

bezpečnostn 

Obalová 

Skupina 

Absorpční činidla, filtrační materiály  II 

   
3175 

 

   

   

 

 

   

   

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité sorbenty v PE pytlích 

Odpad 15 02 02 

 

 

 

 

 

 

 

značky - 
hlavní 

nebezpečí 

Číslo 

bezpečnostn 

 

 

 

 

 

 

 

značky - 
vedlejší 

nebezpečí 

 

      Oprávněná osoba (název):  DEKONTA, a.s. 

      Číslo vodní, letecké zásilky:  

  1. Odesílatel: 

      IČ: 25006096 

      Místo a PSČ: 273 42 Stehelčeves 

Číslo dokladu 

      Ulice: Dřetovice 109 

      Telefon/Fax: 235 522 252 / 235 522 254 

IČZÚJ: 532282 

  2. Příjemce: 

  3. Místo nakládky: 

  4. Místo vykládky: 

  6. Dopravce 1: 

  7. Dopravce 2: 

  5. Připojené doklady: 

      Pokyny pro příp. nehody: 

      Další doklady: 

 

 

      Kód druhu dopravy: 1 

      Registrační značka taž. vozu:    

      Užit. hm. taž. vozu [t]: 

      Registrační značka návěsu: 

      Užit. hm. návěsu [t]: 

      Registrační značka přívěsu: 

      Užit. hm. přívěsu [t]: 

      Číslo želez. vagónu: 

      Číslo vodní, letecké zásilky: 

      Kód druhu dopravy: 

      Registrační značka taž. vozu: 

      Užit. hm. taž. vozu [t]: 

      Registrační značka návěsu: 

      Užit. hm. návěsu [t]: 

      Registrační značka přívěsu: 

      Užit. hm. přívěsu [t]: 

      Číslo želez. vagónu: 

      IČ: 25006096 

      Místo a PSČ: 273 42 Stehelčeves 

      Oprávněná osoba (název): DEKONTA, a.s. 

      Ulice: Dřetovice 109 

      Telefon/Fax: 235 522 252 / 235 522 254 

IČZÚJ: 532282 

      IČ: 25006096 

      Místo a PSČ: 270 53  Krušovice 

      Oprávněná osoba (název): DEKONTA, a.s. 

      Ulice: areál pivovaru Krušovice 

      Telefon/Fax: 602 617 831 / 226 015 691 

IČZÚJ: 541974 

      IČ: 25006096 

      Místo a PSČ: 274 01 Slaný 

      Oprávněná osoba (název): DEKONTA, a.s. – stř. Slaný 

      Ulice: Politických vězňů 1337 

      Telefon/Fax: 602 617 831 / 312 527 392 

IČZÚJ: 532819 

      IČ: 25006096 

      Místo a PSČ: 273 42 Stehelčeves 

      Oprávněná osoba (název): DEKONTA, a.s. 

      Ulice: Dřetovice 109 

      Telefon/Fax: 235 522 252 / 235 522 254 

IČZÚJ: 532282 

      IČ: 

      Místo a PSČ: 

      Oprávněná osoba (název): 

      Ulice: 

      Telefon/Fax: 

IČZÚJ: 

Ha/8 620/48 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ZPO 

 

 

      Ulice: Dřetovice 109 



 

 

  

 

1.  Odesílatel:  6.  Dopravce 1:   
 Oprávněná osoba (název):     DEKONTA, a.s. Oprávněná osoba (název):     DEKONTA, a.s.  

Ulice:                                      Dřetovice 109 Ulice:                                      Dřetovice 109  

Místo a PSČ:                          273 42  Stehelčeves Místo a PSČ:                          273 42  Stehelčeves  

Telefon / Fax:                         235 522 252 / 235 522 
254                  

Telefon / Fax:                         235 522 252 / 235 522 
254                  

 

IČ:  25006096                        IČZUJ:  532282 IČ:  25006096                        IČZUJ:  532282  

2.  Příjemce:                            Kód druhu dopravy *):            1  

Oprávněná osoba (název):     Josef Paclt - PATOK RZ taž. vozu:                          4S3 7197  

Ulice:                                      U Porcelánky 2903 Užit. hm. taž. vozu (t):            13  

Místo a PSČ:                          440 01  Louny RZ návěsu:                               

Telefon / Fax:                         415 696 143 / 415 696 
479 

Užit. hm. návěsu (t):  

IČ:  18334059                        IČZUJ:  565971 RZ přívěsu:                               

3.  Místo nakládky:                     havárie Krušovice Užit. hm. přívěsu (t):  

Oprávněná osoba (název):     DEKONTA, a.s.   Číslo želez. vagónu:  

Ulice:                                      areál pivovaru Krušovice Číslo vodní, letecké zásilky:  

Místo a PSČ:                          270 53  Krušovice 7.  Dopravce **):  

Telefon / Fax:                         602 617 831 / 226 015 
691 

Oprávněná osoba (název):  

IČ:  25006096                        IČZUJ:  541974 Ulice:  

4.  Místo vykládky:                     ČOV Místo a PSČ:  

Oprávněná osoba (název):     Josef Paclt - PATOK Telefon / Fax:  

Ulice:                                      U Porcelánky 2903 IČ:                                              IČZUJ:  

Místo a PSČ:                          440 01  Louny Kód druhu dopravy *):  

Telefon / Fax:                         415 696 143 / 415 696 
479 

RZ taž. vozu:    

IČ:  18334059                        IČZUJ:  565971 Užit. hm. taž. vozu )t):  

5.  Připojené doklady: RZ návěsu:    

Pokyny pro příp. nehody:       ILNO Užit. hm. návěsu (t):  

Další doklady:                        ZPO RZ přívěsu:    

       Užit. hm. přívěsu (t):  

 Číslo želez. vagónu:  

 Číslo vodní, letecké zásilky:  

 
Pol Název nebezpečného odpadu dle Katalogu odpadů Kód odpadu dle 

Katalogu  odp. 
Množství  

(t) 
 

8. 9. 10.  11.   

1)     

     

     

     

     

     

   
12.  Náklad předán dopravci: 13.  Náklad předán příjemci: 14.  Náklad přijal:  

Dne    15.9.2008         ….....hodin Dne    15.9.2008          ….....hodin Dne                          
….....hodin 

 

Odesílatel: Dopravce: Příjemce:  

Razítko a podpis: Razítko a podpis: Razítko a podpis:  

    

   
 
 

 

    
 

15. Původce:  
 
DEKONTA, a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves    IČ:  25006096 DIČ:  CZ 
25006096 
havárie kamionu fy ČZECH-LOGISTIC, a.s., Pražská 565, 430 01 Chomutov, dne 15.9.2008   IČ:  
25040391 

 

 

 

FORM 0902  příloha č. 26 vyhlášky 383/2001Sb.   datum:15.01.2002 



 

 

  

 

Tabulka č. 2: Identifikační list nebezpečného odpadu 

 

1.  Název odpadu (podle Katalogu odpadů) : 

16-07 Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrţí a sudů (kromě odpadů uvedených ve 

skupinách 05 a 12) 

Odpady obsahující ropné látky 

 

2.  Kód odpadu (podle Katalogu odpadu): 1 6 0 7 0 8 

  

3.  Kód podle ADR
3)

 nebo COTIF
2)

:  ADR tř. 4.1 F1  obal. skup. II,III     UN č.1325  

 
 

4. Původce odpadu nebo oprávněná osoba: 
 

Firma (název): 

 

Ulice: 

 

Místo a PSČ : 

 

IČO:  
 

Osoba oprávněná jednat jménem: 

 

původce odpadu nebo oprávněné osoby 

 

Telefon/Fax:  

 

 

5.  Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: 

Voda s fází nafty, odsátá po havárii z rybníka, charakteristický zápach motorové nafty. 
 

6.  Nebezpečné vlastnosti odpadu: 

H3B-hořlavost, H5-škodlivost zdraví, H13-schopnost uvolňovat nebezpečné látky …, 
H14- ekotoxicita 

 

7.  Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu
2)

   

 R – 20/21/22, 52/53 

 

7.1  Technická opatření: Skladovat v uzavřených, nepropustných nádobách chráněných 

před účinky atmosférických vlivů. Při manipulaci nejíst, nepít, nekouřit. Zabránit úniku 
do vod. 

7.2  Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky: 

- dýchací orgány:  respirátor se sorpční 

vložkou 
- oči:   ochranné brýle 

- ruce:  ochranné rukavice 

- ostatní části těla:  ochranný oděv 
7.3  Protipožární vybavení:. Nakládat s odpadem v souladu s předpisy poţární ochrany. 

V případě poţáru hasit pěnou, práškovým přístrojem, nehasit vodou. 

 

DEKONTA, a.s. 

Dřetovice 109 

273 42 Stehelčeves 

25006096 

Pavel Kautský 

235 522 252 / 235 522 254 



 

 

  

 

 
Tabulka č. 3: Opatření při nehodě s NL 

8.  Opatření při nehodách, haváriích a poţárech:  

S – 20/21,37/39 

8.1  Lokalizace: Z místa havárie odsát uniklý odpad, zbytky jímat sorbentem a uskladnit v 

uzavřených obalech chráněných před účinky atmosférických vlivů. Při manipulaci nejíst, nepít, 

nekouřit. 

8.2  První pomoc: 

Při zasaţení očí: Vypláchnout borovou vodou, následně proudem pitné vody 

Při vdechnutí: Při potíţích přenést na čerstvý vzduch, případně zajistit převoz k lékařskému vyšetření 

Při poţití: Vypít opakovaně půl litru vlaţné vody, případně 2% roztok hydrouhličitanu sodného, vyvolat 

zvracení, případně zajistit převoz k lékařskému vyšetření. Nepodávat mléko ani alkohol. Vhodné 

aplikovat ţivočišné uhlí 

Při zasaţení pokoţky: Důkladně omýt mýdlem a vodou, ošetřit vhodným krémem, 

kontaminované šatstvo svléknout. 

8.3 Další pokyny: 

8.4  Telefonické spojení: 

Hasiči:  150 

Zdravotní sluţba: 155 

Policie: 158 
 

9.  Ostatní důležité údaje: 

Toxikologické údaje: V důsledku přítomnosti ropných látek moţnost podráţdění pokoţky a 

sliznic. V případě potřeby zajistit převoz k lékařskému vyšetření.  

Ekologické údaje: Jde vesměs o látky s rizikem pro ţivotní prostředí, zejména pro vody, 
nebezpečí ohroţení ekosystémů. 

Další údaje: 



 

 

  

 

10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá: 

 

Firma (název): 

 

Ulice: 

 

Místo: 

 

PSČ: 

 

IČO: 
 

Osoba oprávněná jednat jménem firmy: 

 

Telefon/Fax: 

 

 Datum vyhotovení: 15.9.2008 Podpis a razítko: 

 

 

 

Tabulka č. 4: Předávací protokol sorbentů. 

 

 

Věc: 

 

Předávací protokol 

 

 

 

Stvrzuji svým podpisem, ţe jsem dne …………....... převzal od zaměstnance DEKONTA, 

a.s. 

- 8 pytlů univerzálního sorbentu ECO-DRY á 10 kg (8x 270,-Kč bez DPH), 

jako náhradu za materiál spotřebovaný při zásahu na havárii s únikem nafty v Krušovicích 

dne 15.9.2008. 

 

Tuto skutečnost zaznamenám do stráţní knihy poţární stanice Rakovník. 

 

za HZS Stč.kraje – PS Rakovník 

 

 

Převzal: Jméno …………………………….…… Podpis …………………………………. 

 

Razítko: 

DEKONTA, a.s. – divize EHS 

Volutová 2523 

Praha 5 

158 00 

Pavel Kautský 

25006096 

602 617 831 / 226 015 691 



 

 

  

 

 
Tabulka č. 5: Protokol o havarijním zásahu 

Zprávu přijal 

Pavel Kautský 

Datum a čas přijetí zprávy 

15.9.2008 v 13:20 hodin    

Čas dojezdu 

15.9.2008 v 14:20 

hodin 

Odpovědný řešitel akce 

Pavel Kautský 

Havárii oznámil  

OŢP MěÚ Rakovník – vodoprávní úřad 

Místo havárie (katastr obce)  

Krušovice 

silnice I/6 - Karlovarská 

 

Přesný čas havárie:  

15.9.2008 v 11:30 hodin  

Stručný popis havárie: 

Při průjezdu kamionu zatáčkou došlo 

k převrácení vozidla a proraţení 

palivové nádrţe. Uniklá nafta natekla 

kanalizací do potoka a dosazovací 

nádrţe v areálu pivovaru. Kontaminace 

vod dosáhla vzdálenosti cca 600 m.  

 

  

Uniklá látka      - druh: 

motorová nafta  

 

                          - mnoţství: 

cca 900 litrů 

 

                          - nebezpečné vlastnosti:  

NEL 

Původce havárie: 

CZECH-LOGISTIC, a.s. 

Praţská 585 

430 01 Chomutov 

IČ: 25040391 

Způsob úhrady (kontakt na pojišťovnu) 

původce – dle rozhodnutí vodoprávního úřadu 

Zástupci dotčených stran (OŢP, KÚ, ČIŢP, HZS, SSÚD, majitel pozemku, starosta obce, 

PČR) 

Jméno Funkce Organizace Telefon 

Ing. František 

Pavlíček 
OŽP – VODOPRÁVNÍ ÚŘAD MěÚ Rakovník 

604 668 

396 

Ing. Zdeněk Macák OŽP – VODOPRÁVNÍ ÚŘAD MěÚ Rakovník 
313 259 

295 

Michal Brynych vel. zásahu 
HZS Stč.kraje  

- PS Rakovník 
 

Ing. David Štrougal stavební technik 
Královský pivovar 

Krušovice a.s. 

737 224 

040 

p. Zmatlík  CZECH-LOGISTIC, a.s. 
777 666 

336 

    

    

    



 

 

  

 

 
Tabulka č. 6:Plán odběru vzorků 

 
PLÁN ODBĚRU VZORKŮ 08/31 

ze dne: 17.9.2008 

F/PP 03.0/1/ 080302  

1. Zakázka (název a číslo): havárie Krušovice / 8 620 

2. Vzorkovací skupina (vedoucí, členové): Kautský 

3. Výchozí podklady a informace  

 účel vzorkování: sledování kontaminace vody na lokalitě po havárii s únikem nafty 

 informace o lokalitě a mapové podklady: rybník v areálu pivovaru 

 charakter / počet vzorků / stanovované parametry: voda / 2 / kvalita, NEL (ropné l.) 

 specifikace odběrových míst: velký rybník 

 SOP / metodika odběru vzorků: SOP 03.0.3 

 druh a objem vzorkovnic: sklo / 0,3 litru, 1 litr 

 duplicitní / slepé vzorky: - 

 specifické požadavky na úpravu / transport vzorků: předat do 24 hodin 

 BOZP při odběru vzorků: dle SM 3 

 termín odběru vzorků a jejich předání do laboratoře: 17.9.2008 / 17.9.2008 

 požadavky na dokumentaci: oprávnění ke vstupu na pozemky / záznamy o vytýčení 

podzemních vedení / dokumentace vrtů a vrtných prací / záznamy o zkouškách a 

měřeních / protokol o předání vzorků do laboratoře / laboratorní protokoly / zprávy /        
/ jiné: 

 analytická laboratoř: Dřetovice / jiná:  

 ostatní subdodavatelé: vrtné práce / geodetické zaměření / další: 

 jiné: pro UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov 

4.  Kontrolní činnost 

a) vhodnost / neporušenost odběrného 
místa 

f)  kalibrace měřicího zařízení 

b) vhodnost zvolené metodiky g)  duplicitní / slepé vzorky 

c) reprezentativnost vzorků (počet, 
frekvence) 

h)  kontrola subdodávek 

d) čistota odběrného nářadí / zařízení i)  povětrnostní podmínky  

e) čistota vzorkovnic j)  jiné: 

V ....Slaném............. , dne...17.9.2008...... 

 

Vyhotovil: Přezkoumal: Schválil: 

 

 



 

 

  

 

 
Tabulka č. 7: Protokol o odběru vzorků 

   
PROTOKOL O ODBĚRU VZORKŮ 

č. Ha 08/31 

F/PP 03.0/2/ 080302  

1. Zakázka (název / číslo): havárie Krušovice / 8 620 

2. Lokalita: Krušovice, velký rybník v areálu pivovaru 

3. Účel vzorkování: sledování kontaminace vody na lokalitě po havárii s únikem nafty 

4. Označení vzorku  Voda - fáze Voda - výstup 

5. Vzorkované médium fáze voda 

6. Místo odběru hladina velkého rybníka výstup z velkého rybníka 

7. Datum a čas odběru 15.9.2008 17.9.2008 

8. Metodika odběru SOP 03.0.3 SOP 03.0.3 

9. Použité zařízení nerezová kalovka  

10. Vzorkovnice sklo / 0,3 litru sklo / 1 litr 

11. Kontrolní činnost 

   (dle plánu odběru 

vzorků)  

a) aţ e) a) aţ e) 

12. Stanovení: kvalita fáze  NEL 

13. Poznámky:  v průběţných analýzách 

pivovaru jsou sledovány NEL, 
limit do 0,5 mg.l

-1 

14. Povětrnostní podmínky při odběru:    teplota: neměřena 

15. Laboratoř - termín předání: 17.9.2008 

16. Vzorkovací skupina (vedoucí, členové), osoby přítomné při odběru: Kautský, Leták 

 

V ....Slaném.............  , dne ...17.9.2008..... 

 

Vyhotovil: Přezkoumal: Schválil: 

 

 

DEKONTA, a.s.,  Volutová 2523, 158 00 Praha 5, tel. 235 522 252-3 

 
 

 



 

 

  

 

Tabulka č. 8: Plán odběru vzorků 

 
PLÁN ODBĚRU VZORKŮ 08/39 

ze dne: 23.10.2008 

F/PP 03.0/1/ 080302  

1. Zakázka (název a číslo): havárie Krušovice / 8 620 

2. Vzorkovací skupina (vedoucí, členové): Kautský, Leták 

3. Výchozí podklady a informace  

 účel vzorkování: sledování kontaminace vody na lokalitě po havárii s únikem nafty 

 informace o lokalitě a mapové podklady: Krušovický potok v areálu pivovaru 

 charakter / počet vzorků / stanovované parametry: voda / 1 / NEL (ropné l.) 

 specifikace odběrových míst: koryto potoka v areálu  

 SOP / metodika odběru vzorků: SOP 03.0.3 

 druh a objem vzorkovnic: sklo / 1 litr 

 duplicitní / slepé vzorky: - 

 specifické požadavky na úpravu / transport vzorků: předat do 24 hodin 

 BOZP při odběru vzorků: dle SM 3 

 termín odběru vzorků a jejich předání do laboratoře: 23.10.2008 / 23.10.2008 

 požadavky na dokumentaci: oprávnění ke vstupu na pozemky / záznamy o vytýčení 

podzemních vedení / dokumentace vrtů a vrtných prací / záznamy o zkouškách a 

měřeních / protokol o předání vzorků do laboratoře / laboratorní protokoly / zprávy /        

/ jiné: 

 analytická laboratoř: Dřetovice / jiná:  

 ostatní subdodavatelé: vrtné práce / geodetické zaměření / další: 

 jiné:  

4.  Kontrolní činnost 

f) vhodnost / neporušenost odběrného 
místa 

f)  kalibrace měřicího zařízení 

g) vhodnost zvolené metodiky g)  duplicitní / slepé vzorky 

h) reprezentativnost vzorků (počet, 
frekvence) 

h)  kontrola subdodávek 

i) čistota odběrného nářadí / zařízení i)  povětrnostní podmínky  

j) čistota vzorkovnic j)  jiné: 

V ....Slaném............. , dne...23.10.2008...... 

 

Vyhotovil: Přezkoumal: Schválil: 

 

 



 

 

  

 

 

Tabulka č. 9: Protokol o odběru vzorků 

   
PROTOKOL O ODBĚRU VZORKŮ 

č. Ha 08/39 

F/PP 03.0/2/ 080302  

1. Zakázka (název / číslo): havárie Krušovice / 8 620 

2. Lokalita: Krušovice, Krušovický potok v areálu pivovaru 

3. Účel vzorkování: sledování kontaminace vody na lokalitě po havárii s únikem nafty 

4. Označení vzorku  Voda - vstup 

5. Vzorkované 

médium 

voda 

6. Místo odběru potok mezi 1.a 2. sorpč.stěnou 

7. Datum a čas 

odběru 

23.10.2008 

8. Metodika odběru SOP 03.0.3 

9. Použité zařízení nerezová kalovka 

10. Vzorkovnice sklo / 1 litr 

11. Kontrolní činnost 

   (dle plánu odběru 

vzorků)  

a) aţ e) 

12. Stanovení: NEL 

13. Poznámky: v průběţných analýzách pivovaru jsou na výstupu z velkého 
rybníka sledovány NEL, limit do 0,5 mg.l

-1 

14. Povětrnostní podmínky při odběru:    teplota neměřena 

15. Laboratoř - termín předání: 23.10.2008 

16. Vzorkovací skupina (vedoucí, členové), osoby přítomné při odběru: Kautský, Leták 

V ....Slaném.............  , dne ...23.10.2008..... 

 

Vyhotovil: Přezkoumal: Schválil: 

 

 

DEKONTA, a.s.,  Volutová 2523, 158 00 Praha 5, tel. 235 522 252-3 

 


