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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou systému opatření při možné havárii ropovodu 

Družba na území Jižní Moravy, kde kritickým bodem je řeka Morava. Pozornost je rovněž 

věnována posouzení možného vlivu takovéto havárie na kvalitu složek životního prostředí. 

Klí čová slova: havárie ropovodu, řeka Morava, ropovod Družba, ropné látky, integrovaný 

záchranný systém. 

Annotation 

The bachelor thesis deals with the problematics of a system precaution in a case of possible 

Druzba pipeline accident in the territory of South Moravia where the crucial point is the 

river Morava. There is also an attention given to the recognition of the possible effect of 

such an accident onto the quality of elements in living enviroment.  

Key words: pipeline accident, the river Morava, the pipeline Druzba, oil substances, 

integrated rescue system. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Ekologie a problematika s ní související se v poslední době dostávají čím dál více 

do popředí zájmů nejen jednotlivců ale i celé společnosti. Stávají se také stále více 

diskutovanými tématy. Celý přírodní systém je dlouhodobým vývojem vzájemně vyvážen, 

ale lehce by se mohlo stát, že nějakým nevhodným zásahem či katastrofou, by se tato 

rovnováha mohla narušit, což by pak mělo za následek nemalé, ba přímo existencionální 

problémy. Během našeho rychlého až překotného vývoje došlo k mnoha chybám 

a omylům, někdy často velmi velkého rozsahu. Kromě globálních problémů je možné 

téměř každodenně se setkávat s mnohem „menšími“ problémy, nejrůznějšími haváriemi 

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

působí mnohdy velmi destruktivně a často i nenávratně. Při shromažďování informací 

týkajících se problematiky mé bakalářské práce mne velmi nemile překvapilo, že tyto 

havárie jsou často na denním pořádku. 

Havárie s únikem ropných látek, tzv. ropné havárie, jsou mimořádné situace 

doprovázené únikem produktů zpracování ropy, jako jsou různé druhy benzínů, olejů, 

nafty, mazutu apod. Svoji podstatou tedy patří mezi ostatní chemické havárie, avšak jsou 

z nich vyčleňovány ze dvou hlavních důvodů. 

Prvním důvodem je skutečnost, že bezprostředně neohrožují osoby, pokud ovšem 

nejsou doprovázeny požáry či výbuchem. Mají ale dalekosáhlý vliv na životní prostředí. 

Vzhledem k tomu, že jsou lehčí než voda, rozšiřují se po hladině na rozsáhlých vodních 

plochách, zamezují přístupu kyslíku do vody a tím znemožňují samočisticí pochody ve vodě. 

Druhým důvodem je jejich obrovská četnost. Odborná literatura uvádí, že podíl 

ropných havárií na všech haváriích s únikem nebezpečných látek ve světě činí 70-90 %. [1, 2] 

Cílem bakalářské práce je rešeršně zpracovat nejen vlastní charakteristiku ropných 

látek, ale popsat také jejich transport a chování v jednotlivých složkách životního prostředí. 

Dalším cílem práce je zaměřit se obecně na problematiku možných havárií ropovodu 

a popsat rovněž vlastní systém havarijního zabezpečení ropovodu Družba, který bude 

popsán na konkrétní případu realizovaného havarijního cvičení na trase ropovodu Družba 

a na řece Morava, která je možnou ropnou havárií nejvíce ohrožena. 
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2 ROPNÉ LÁTKY 

Anglický název pro ropu „petroleum“ pochází z latinských slov petra, což znamená 

„skála“ a oleum, tedy olej. Jak ze složeniny názvu vyplývá, ropa se nachází především 

v horninách, někdy však v nalezištích prosakuje na povrch a vytváří tak jezírka. Ložiska 

ropy jsou tedy v celé zemské kůře pod pevninou a pod mořem. Patří mezi tzv. fosilní 

paliva (uhlí, zemní plyn, ropné písky, břidlice). Vznikla v dávné minulosti a její zásoby 

jsou proto omezené obdobně jako je tomu u ostatních fosilních paliv a minerálů. O vzniku 

ropy existují dvě skupiny teorií: anorganická a organická. Anorganická teorie předpokládá, 

že ropa vznikla působením vody na karbidy kovů. Na základě organické teorie zase ropa 

vznikala rozkladem nahromaděného organického materiálů, převážně živočišného původu, 

zatímco uhlí z rostlinného materiálu. Dnes se upřednostňuje především organická teorie. 

Ropa je kapalina, která působením tlaků mohla migrovat na velké vzdálenosti a tím, že 

procházela propustnými horninami, docházelo k jejímu obohacení novými složkami či 

zachycení původních. Na základě této skutečnosti je mnohdy velmi obtížné identifikovat 

původní složení a místo jejího vzniku. Ropa je vždy nasáknutá do propustných materiálů. 

Ropné ložisko vzniklo tam, kde propustné horniny byly obklopeny horninami nepropustnými 

pro ropu, tedy nikoli jako podzemní jezera ropy s volnou hladinou. [3] 

2.1 Charakteristika 

Ropa je olejovitá kapalina světle žluté až tmavě hnědé barvy, zeleně fluoreskující. 

Podle specifických hmotností rozlišujeme ropu lehkou (pod 0,83 g/cm3), středně těžkou 

(od 0,83 g/cm3 do 0,93 g/cm3) a těžkou (nad 0,93 g/cm3). Podle chemického složení (závisí 

na místě naleziště) se ropa dělí na alkanickou (parafinickou), naftenickou, aromatickou 

a asfaltickou. Některé alkanické ropy mohou při nízké teplotě tuhnout, jiné zůstávají 

v tekutém stavu i při velmi nízkých teplotách. Ropa obsahuje plynné, kapalné a tuhé látky 

Převážnou část tvoří uhlovodíky, dále bývají přítomny sirné, dusíkaté a kyslíkaté 

sloučeniny a v malém množství organické a anorganické soli obsahující kovy. Zejména 

obsah síry je důležitým parametrem, neboť tento prvek může způsobovat korozi zařízení. 

Je považována za hořlavou kapalinu I. třídy nebezpečnosti. Její požárně technické 

charakteristiky jsou následující: 
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• hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, 

• bod varu nad 50 °C, do 600 °C, 

• bod vzplanutí pod 21 °C, 

• teplota vznícení menší než 220 °C, 

• meze výbušnosti 1,1 až 8,0 obj. % (tj. 105-768 g/m3), 

• hustota 600-1 000 kg/m3 při teplotě 15 °C, 

• tenze par 0,02-0,08 MPa, 

• má charakteristický zápach, 

• při dlouhodobém vdechování působí narkoticky, 

• může obsahovat karcinogenní látky, 

• vniká do pórovité zeminy. [4, 5] 

2.2 Transport a chování ropných látek v životním prostředí 

Nyní bych se ráda věnovala výskytu ropných látek v zeminách a vodách v důsledku 

nevhodné činnosti člověka. S vývojem a využíváním vysoce citlivých analytických metod 

(vysokotlaká extrakce rozpouštědlem, plynová chromatografie s hmotnostní detekcí nebo 

hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem), bylo v mnoha případech 

prokázáno, že půda, ve které jsou pěstovány plodiny a prostředí, ve kterém žijí populace 

živočichů a rostlin, jsou kontaminovány nejrůznějšími syntetickými látkami (polycyklické 

aromatické uhlovodíky, chlorované dioxiny apod.) a těžkými kovy (rtuť, olovo, kadmium). 

Syntéza syntetických látek úzce souvisí s intenzifikací antropogenní činnosti.  

Obecně mobilita polutantů závisí nejen na jejich vlastnostech (hustota, tlak par 

a hydrofobicita), ale i na vlastnostech prostředí, ve kterém se vyskytují (geologické 

podmínky, hydrologie podzemní vody, mineralogické složení půd apod.). [4]  

2.2.1 Chování ropných látek v horninách a půdě 

Ropné látky mohou uniknout z ropovodů, ze skladovacích nádrží nebo z potrubních 

rozvodů. Jejich únik má v zasaženém prostoru více negativních vlivů. V této souvislosti lze 
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proto hovořit o komplexním negativním působení. Rozsáhlost kontaminace vegetace a půdy, 

eventuálně také podzemní vody, závisí především na viskozitě a objemu uniklé škodliviny, 

dále na propustnosti terénu a retenční schopnosti hornin, případně půdy. Ropné látky se 

v půdním prostředí mohou vyskytovat ve všech třech fázích. Z hlediska znečištění půdního 

prostředí a setrvání znečištění je však nejdůležitější fáze kapalná. [6] 

Propustnost ropných látek horninami je hlavně studována s cílem stanovit, zda 

uniklé ropné látky mohou ohrozit zdroje podzemní vody a za jak dlouho k tomu dojde. 

Propustnost hornin je v hydrogeologii hodnocena tzv. koeficientem filtrace uváděných 

v metrech za sekundu. Z hlediska šíření kontaminace jsou příznivé především takové 

horniny, které uniklou ropu zachytí a nepropustí níže, tím je uchráněna podzemní voda 

před kontaminací. Každá hornina má v podstatě schopnost zadržovat v průlinách část 

kapaliny, která do ní vnikne. Dynamika kontaminace je závislá zejména na retenční 

kapacitě půdy, obsahu vody a dále na kinematické viskozitě obsažených ropných látek. [6, 7] 

Skutečnost, že část ropné látky v hornině (půdě) zůstává, je dána hlavně její sorpcí 

a povrchovým napětím. Propustnost hornin (půdy) je hlavním parametrem rychlosti, za 

jakou uniklá ropná látka může ohrozit podzemní vodu. Malou propustnost mají především 

jíly, jílovce, eventuálně sprašové a povodňové hlíny a souvislé bažiny. Naopak rychlost 

pronikání zvyšují různé zlomy a pukliny tektonického původu, trhliny v jílech, ale také 

tzv. makropóry, jako jsou různé nory hlodavců, chodbičky červů, prostory po vyhnilých 

kořenech a podobně. V propustné hornině proniká větší objem uniklé ropné látky pod jejím 

hydrostatickým tlakem jako píst. Naopak v nepropustných horninách se ropná látka rozlévá 

do stran, takže v řezu má kontaminovaná půda tzv. cedrovitý tvar. [8] 

Retenční schopnost hornin je jev z hlediska ochrany podzemních vod příznivý. 

Způsobuje, že určitý objem ropné látky, odpovídající retenční schopnosti, v hornině 

zůstává a dále již k hladině podzemní vody neproniká. Podle druhu horniny, její mocnosti 

a retenční schopnosti, lze přibližně stanovit, jaký objem uniklé ropné látky může hornina 

zachytit, aniž by došlo k ohrožení podzemních vod. [6, 9] 

Teoreticky by hornina kontaminovaná takovým objemem ropné látky, který 

nepřevyšuje retenční schopnost horniny, nemusela být odstraňována, protože nehrozí průnik 

ropné látky mimo kontaminovaný objem. Avšak již při opakovaném úniku v témže prostoru 
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by celý objem druhého úniku pronikl mnohem dále, protože retenční schopnost horniny byla 

již při prvním úniku zcela vyčerpána.  

Rychlost šíření kontaminace hornin ropnými látkami závisí především na 

charakteru horniny, propustnosti (zejména průlinové) a stupni rozpukání, na hloubce 

a hydraulickém sklonu hladiny podzemní vody a také na vlastnostech ropných látek, 

zejména pak  na viskozitě, hustotě (specifické hmotnosti) a také rozpustnosti. [3, 5] 

Propustnost a retenční schopnost hornin ovlivňují, při konstantním objemu úniku, 

celkové množství kontaminované horniny a tím také rozsah potřebných asanací 

(dekontaminací). V kontaminovaných horninách dochází k fyzikálním a biologickým 

procesům, při kterých je postupně ropná látka odbourávána (degradována) a kontaminovaná 

půda samovolně regeneruje. [9, 11] Rozsah nepříznivých vlivů a délka doby potřebná 

k regeneraci kontaminované půdy, závisí nejen na skladbě půdy, ale i na druhu ropné látky. 

Rychlost regenerace půdy je pro ilustraci uvedena v tabulce č. 1.  

Tabulka 1: Doba regenerace půdy kontaminované ropnými látkami [11] 

Druh ropné látky 
Uniklý objem 

l/m2 
Doba regenerace 

Objem regenerované půdy 

% 

Benzín 9 do 1 roku 100 

Petrolej 1 do 1 roku 100 

Nafta 

1 

3 

9 

po 3 letech 

po 3 letech 

po 3 letech 

100 

74 

57 

Motorový olej 

1 

3 

9 

po 3 letech 

po 3 letech 

po 3 letech 

100 

59 

26 

Topný olej 

1 

3 

9 

po 3 letech 

po 3 letech 

po 3 letech 

72 

58 

48 

Z hodnot uvedených v Tabulce č. 1 je patrné, že nejobtížněji degradují oleje a nafta, 

přičemž stupeň degradace závisí především na uniklém objemu ropné látky. Benzín 

a petroleje degradují mnohem rychleji. Takto degradované zbytky působí jako hnojivo. Na 

zasažených plochách po dvou až třech letech dochází k opětovnému růstu vegetace. Bylo 
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pozorováno, že v některých případech dokonce i hojnějšímu. Převažují zde však rostliny 

petroleofobní. [11] 

S kontaminací půdy úzce souvisí i vliv ropných látek na vegetaci a drobné živočichy. 

Na většinu rostlinných druhů působí jako totální herbicid. Na zasažených plochách přetrvávají 

pouze rostliny petroleofobní, to znamená s nízkou citlivostí na ropné uhlovodíky. K těm patří 

například kopřiva dvoudomá a bez černý. Převážná část rostlin a dřevin (mechy, lišejníky, 

trávy, bříza, topol černý) má poměrně vysokou citlivost na ropné látky a tyto rostliny jsou 

označovány jako petroleofilní. Po zasažení ropnou látkou odumírají nebo mohou reagovat 

sníženým růstem. Jednou z příčin odumírání rostlin je, že při postupném pronikání půdou 

ropná látka obaluje kořínky vegetace, zabraňuje absorbování vlhka a zasažená rostlina 

následně usychá. [10]  

Při ropných haváriích v civilním sektoru, kdy se ropné látky rozlily po terénu nebo 

zemědělsky obhospodařovaných polích, byly zničeny všechny rostliny. Například v místě 

bývalé těžby ropy ve Starém závodě u Hodonína dosáhla při těžbě kontaminace povrchové 

vrstvy půdy takového rozsahu, že ještě po čtyřiceti až padesáti letech zde nerostou žádné 

rostliny, nebo vyraší jen z jara a pak zaostávají či odumírají.  

V průběhu ropných havárií kdy dojde ke kontaminaci půdy většina obratlovců 

unikne bez následků. Může ale dojít k úhynu mladých drobných hlodavců, plazů 

a obojživelníků. Kontaminovaná půda ropnou látkou je však pohromou pro užitečný ale 

i škodlivý hmyz ve všech formách jeho vývoje. [11] 

2.2.2 Chování ropných látek ve vodě 

Bezprostředně ohroženy kontaminací ropnými látkami jsou rovněž povrchové 

vody, do kterých se mohou ropné látky dostat buď přímo, nebo průsakem půdou. Do 

povrchových vod se mohou dostat ve formě:  

A) homogenní kapalné fáze, 

B) emulze nebo vodného roztoku, 

C) vzácně ve formě tuhé fáze. [8] 

Ropné látky se ve vodě rozpouštějí velmi špatně, proto voda znečištěná větším 

množstvím ropných látek vytváří dvoufázové systémy. Nejčastěji vzniká vodná fáze a fáze 
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ropných látek ve formě homogenní a dispergované. V říčních tocích bývá tato dvoufáze 

rozšířena o dispergovanou tuhou fázi, reprezentovanou nejčastěji suspenzí půdních 

splavenin. Volná fáze ropné látky je na hladině vody ve formě filmu, který vzniká, pokud 

přesáhne jejich obsah 0,1-0,2 mg/l. [8, 11] V praxi však dochází k vzniku souvislého filmu 

velmi málo. Zabraňují tomu především meteorologické vlivy a proudění vody. Podle 

vzhledu tohoto filmu lze přibližně určit množství látky vniklé do povrchových vod 

viz Tabulka č. 2. 

Tabulka 2: Souvislost objemu, tloušťky a vzhledu filmu ropné látky na hladině vody [11] 

Množství ropné látky  
(l/kg2) 

Přibližná tloušťka filmu 
(m) 

Vzhled filmu ropné látky na vodní 
hladině 

20 0,0200 místy se objevují oddělené tenké filmy 

30 0,0375 
za vhodných podmínek oddělené 
skvrny 

75 0,0750 stříbřitý lesk na hladině 

150 0,1500 první příznak barev na povrchu 

300 0,3000 jasné, široké barevné pruhy 

1 000 1,0000 nevýrazná tmavá barva 

2 000 2,0000 tmavá barva 

Rychlost šíření po hladině je podmíněna především viskozitou látky, která závisí na 

teplotě. Tato vlastnost způsobuje, že vysokovroucí ropné látky se šíří po hladině mnohem 

pomaleji než níževroucí frakce. Rychlost odpařování ropných látek zase ovlivňují 

meteorologické podmínky a hydraulické vlivy. Tyto vlivy se také uplatňují při 

rozptylování souvislých plovoucích filmových vrstev ropných látek a podporují jejich 

rozpouštění ve vodné fázi, popřípadě emulgaci. 

Vodní hladina pokrytá souvislou, dostatečnou vrstvou ropných látek může omezit 

přístup vzdušného kyslíku k hladině vody. To má pak za následek nedostatečné okysličování 

vody a podstatné snížení samočisticí schopnosti toku případně nádrže. Obdobně jako 

v půdách dochází ve vodním prostředí, i bez asanace, většinou ředěním, rozpouštěním, 

emulgací i dalšími biochemickými a oxidačními procesy k roztrhání souvislé vrstvy ropných 

látek na vodní hladině. Vzhledem k tomu, že se nízkovroucí uhlovodíky odpařují zpravidla 

do ovzduší, na hladině tak zůstávají v důsledku fyzikálně-chemických procesů 
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a biologických procesů jen málo rozpustné, těžší ropné uhlovodíky, které mají sklon ulpívat 

na březích toků nebo nádrže a na vodním rostlinstvu. [5, 14]  

Dochází k následujícím pochodům: 

• homogenní fáze se samovolně rozptylují po hladině za současného odpařování 

nízkovroucích frakcí, 

• vytváření emulzí i jejich deemulgace, 

• při loužení vodou se jednotlivé sloučeniny rozpouštějí ve vodě v koncentracích, 

které odpovídají rozpustnosti jednotlivých sloučenin za daných podmínek, 

• vyšší frakce mají sklon se absorbovat na částicích tuhých hmot suspendovaných 

v povrchové vodě, 

• některé sloučeniny podléhají chemickým změnám: 

a) chemická oxidace (katalyzovaná osvětlením), 

b) biochemická degradace způsobená některými organismy. 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, značná část ropných látek se váže na 

jílovité částice, které jsou pak unášeny proudem vody. Spolu s nimi klesají na dno a mohou 

se ještě značnou dobu uvolňovat a znečišťovat tak vlastní tok. Přívalové deště způsobují 

vymílání kontaminovaných břehů, tím dochází k unášení znečištěných jílovitých částic, což 

má za následek opakované znečištění vodního toku (povrchových vod) ropnými látkami. 

Důsledkem je nepoužitelnost postižených toků pro rekreační a sportovní účely. [8, 11] 

Větší obsah rozpuštěných ropných látek ve vodě může působit změny v poměrném 

zastoupení organismů v ní žijících, což může mít značný vliv na celý potravinový řetězec 

a to včetně člověka. [8, 10, 12] Bylo zjištěno, že za jeden den dostává rybí maso příchuť ropy při 

koncentraci ropných látek 0,5 mg/l a při koncentraci 0,1 mg/l dostává rybí maso příchuť ropy 

za deset dní. Poločas vylučování těchto látek z ryb je 400-700 dní. Tyto látky mohou 

způsobovat dokonce i úhyn ryb. Pro ryby jsou toxičtější lehčí frakce (petrolej, benzín) než 

těžké frakce (oleje). Bylo prokázáno, že ryby vyšší jakosti, jako například pstruzi, jsou méně 

odolní než bělice. Ropné látky mohou také způsobovat vývojové deformace některých 

vodních živočichů, ovlivňují jejich metamorfózu, případně způsobují další závažné vývojové 

změny. [10, 13] Obsah ropných látek ve vodě brání jejímu využití pro pitné účely a může 



Ivana Tručková: Systém opatření při možné havárii ropovodu Družba na území Jižní Moravy 

2010   9 

zapříčinit nemožnost užití takto kontaminovaných vod i pro závlahy z důvodu možného 

odumírání rostlinných kultur nebo jejich zaostávání v růstu. Organolepticky lze za běžných 

podmínek zjistit koncentrace vyšší jak 1 mg/l. [8] 

Rovněž podzemní vody nejsou zcela odolné proti znečišťování ropnými látkami. 

Pokud únik ropné látky přesáhne retenční schopnost hornin, dosáhne ropná látka hladiny 

podzemní vody. Zde se vertikální pohyb ropné látky zastaví a produkt se roztéká podle 

hydraulického sklonu hladiny podzemní vody, ale i do stran a částečně proti proudění 

podzemní vody. Postupně s dalším pronikáním ropné látky na hladinu vzniká rotační 

diskové těleso, čočkovitě zbytnělé ve svém středu. Těleso ropné látky v podzemí plave 

vmáčknuté jako kra na hladině vody. Podle objemu uniklých ropných látek dosahuje 

průměr ropného disku jednotek až desítek metrů. Pouze výjimečně, pokud dochází 

k opakované a rozsáhlé kontaminaci, se ropný produkt na hladině podzemní vody šíří také 

v průlinových prostředích na značné vzdálenosti. 

Při hodnocení nebezpečnosti ropných látek je otázka, jakou koncentraci ropných 

látek ve vodě lze ještě považovat za nezávadnou. Odpověď závisí především na 

komplexním posouzení přímých vlivů ropných látek na člověka a také na nepřímých a to 

v důsledku změn životního prostředí vyvolaných ropnými látkami. Toxické vlastnosti 

jednotlivých ropných výrobků se vzájemně liší. Příčinou jsou různé druhy použitých rop, 

nestejné způsoby zpracování, rozdílné destilační frakce. Přítomnost těchto látek 

v podzemní nebo povrchové vodě tak zabraňuje využití této vody a to nejen jako pitné 

vody, ale dokonce i jako užitkové vody. [8, 13] 

2.3 Metody stanovení 

Ropné látky (sumárně jako směs) nejsou v oblasti ochrany ovzduší definovány. 

Vyjmenovány a sledovány jsou pouze jednotlivé uhlovodíky obsažené v ropných 

látkách. Jinak je tomu v oblasti ochrany vod a půdy. V těchto složkách životního 

prostředí jsou ropné látky sledovány a hodnoceny sumárně jako nepolární 

extrahovatelné látky (NEL).  

V úvodu této kapitoly bych se proto nejdříve pozastavila u objasnění problematiky 

stanovení tohoto parametru „Nepolární extrahovatelné látky“ a parametru „Uhlovodíky 

C10-C40“ pro identifikaci kontaminace vody a půdy ropnými látkami. V minulosti byly ke 
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stanovení nejčastěji používány následující dvě metody. Metoda infračervené spektrometrie dle 

ČSN 75 7505 Jakost vod - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené 

spektrometrie (NELIR), která však již byla zrušena v důsledku používání freonu jako nosného 

média. Druhou metodou je plynová chromatografie dle ČSN EN 14039 Charakterizace odpadů 

Stanovení obsahu uhlovodíků C10-C40 plynovou chromatografií s plamenoionizační detekcí 

(GC/FID). V následujícím textu bych chtěla stručně vyjmenovat jak výhody tak také některé 

nevýhody výše uvedených metod stanovení. [16, 17] 

Výsledkem stanovení infračervenou spektrometrií je parametr „Nepolární 

extrahovatelné látky“ (NELIR). Vlastní metoda však měla několik následujících nevýhod: [15]  

1) Metodou bylo možné stanovit množství extrahovatelných nepolárních látek 

ropného, ale také neropného původu bez omezení délky jejich uhlovodíkového 

řetězce. 

2) Metodou se stanovovaly především alifatické uhlovodíky. Pro toxikologicky 

nejvýznamnější aromatické uhlovodíky však byla tato metoda již málo citlivá, 

protože tyto látky lze zachytit až ve vysokých koncentracích. K identifikaci 

znečištění byla proto nutná doplňující chromatografická analýza. 

3) Výsledek stanovení  NELIR závisel na zvoleném kalibračním referenčním 

materiálu. Kalibrační materiál vhodný pro všechny případy nebyl nalezen, proto se 

výpočet prováděl podle empirických vztahů nebo se ke kalibraci používala reálná 

směs uhlovodíků. Pokud však nebyl způsob kalibrace u prezentovaných výsledků 

uveden, mohlo to vést k jejich chybné interpretaci. 

4) Nejčastěji se používají jako extrakční činidlo karcinogenní látky (tetrachlorethen), 

nebo látky, které mají potenciál poškozování ozonové vrstvy (tetrachlorethen, 

hexafluorbutan a další chlorované nebo fluorované uhlovodíky). Je tedy 

pravděpodobné, že používání těchto látek pro analytická stanovení bude v průběhu 

několika let také zakázáno, jak tomu bylo v případě freonů, které se dříve běžně 

používaly, a nyní se již vůbec nesmí v analytické praxi využívat. Důsledkem této 

skutečnosti byla právě v roce 2006 norma ČSN 75 7505 Jakost vod - Stanovení 

nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (NELIR) 

zrušena. [16] 
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Druhou metodou (GC/FID, plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí) se 

stanovují „Uhlovodíky C10-C40“, tedy množství extrahovatelných nepolárních látek 

ropného i neropného původu s jedenácti až třiceti devíti uhlíky v molekule, které se 

v matrici nacházejí. Zároveň je metoda vzhledem k používaným pomocným látkám pro 

obsluhu méně riziková. Nejčastěji používaným extrakčním činidlem bývá například  

n-hexan, cyklohexan, heptan apod. Chromatografickou metodou je v daném rozsahu 

uhlovodíků C10-C40 tedy stanoveno mnohem užší spektrum látek než metodou infračervené 

spektrometrie užívanou ke stanovení NEL. V některých případech bude proto nutné 

provést doplňující stanovení tak, aby byla zajištěna požadovaná informační hodnota. 

U zátěží, kde se předpokládá znečištění níže vroucími frakcemi uhlovodíků 

(například benzín, letecký petrolej, aj.), je proto nezbytné realizovat doplňující analýzy na 

stanovení aromatických uhlovodíků jako benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny 

(tzv. BTEX). U zátěží, kde se naopak předpokládá výskyt výše vroucích frakcí (například 

olejů, mazutu, apod.) je potřeba stanovit polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs). [4]  

Dále je obecně doporučováno i doplňující stanovení extrahovatelných látek 

gravimetrickou metodou dle ČSN 75 7508 Jakost vod - Stanovení extrahovatelných 

látek gravimetrickou metodou (ELGR), popřípadě ČSN EN 14345 Charakterizace 

odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků gravimetrickou metodou. Z hlediska použití 

odlišných rozpouštědel a s ohledem na různorodost sledovaných látek nejsou proto 

většinou výsledky stanovené zmiňovanými metodami porovnatelné. V obou metodách 

jsou polární látky navíc sorbovány různými typy sorbentů, které vykazují různou 

sorpční schopnost vůči některým typům látek. [20]  

Metoda NELIR umožňuje stanovit zejména alifatické organické látky na základě 

absorpčních pásů skupin -CH2 a -CH3. Pro aromatické uhlovodíky a alkeny, kdy se sledují 

pásy skupiny =CH-, je citlivost metody menší. Pro přesnou identifikaci jednotlivých 

uhlovodíku by pak bylo nutné provést plynově chromatografickou separaci. Přesto se ze 

záznamu IR spektra dá z poměrů absorbancí pásů skupin -CH3, -CH2- a =CH- zhruba 

odhadnout o jakou směs uhlovodíků se jedná. Koncentrace NELIR se stanoví výpočtem 

z maxim absorbancí extraktu při třech vlnočtech:  

1) pro skupinu =CH- je charakteristický vlnočet 3 055 cm-1 ±25 cm-1, 

2) pro skupinu -CH3 je charakteristický vlnočet 2 960 cm-1 ±15 cm-1, 
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3) pro skupinu -CH2- je charakteristický vlnočet 2 925 cm-1 ±15 cm-1. 

Naopak chromatografická metoda podává již poněkud přesnější informace 

o charakteristickém spektru ropného znečištění než infračervená spektrometrie. Identifikace 

uhlovodíku je možná na základě retenčních časů. Koncentrace NEL se stanoví z plochy píku 

dané látky.  

Celkovým trendem je metodicky sjednotit stanovení indikátoru možného znečištění 

ropnými látkami pro jednotlivé složky životního prostředí v rámci řešení všech otázek 

znečištění těchto složek ropnými látkami. 



Ivana Tručková: Systém opatření při možné havárii ropovodu Družba na území Jižní Moravy 

2010   13 

3 HAVÁRIE ZP ŮSOBENÉ ÚNIKEM ROPNÝCH LÁTEK  

V úvodu této kapitoly bych chtěla nejdříve, v souvislosti s objasněním 

terminologie, definovat termín havárie. Za havárii se vždy považují takové případy, kdy 

může dojít ke zhoršení nebo ohrožení životního prostředí ropnými látkami, radioaktivními 

zářiči či radioaktivními odpady, zhoršení nebo ohrožení jakosti vod v chráněných 

vodohospodářských oblastech, v ochranných pásmech nebo na vodárenských tocích 

a v jejich povodích. O havárii se tedy nejedná v případě, že celkový rozsahu a místo úniku 

vylučuje nebezpečí vniknutí škodlivých látek do povrchových nebo podzemních vod nebo 

pokud koncentrace škodlivých látek se pohybuje v mezích, které připouští příslušné 

hygienické normy.  

K ropným haváriím dochází především při zpracování, výrobě, skladování, 

manipulaci s ropnými látkami, kdy se jedná o stacionární zdroje rizik. Dále také při 

přepravě, v tomto případě lze hovořit o mobilních zdrojích rizik, což je v podstatě tématem 

mé bakalářské práce. [22, 25] V následujícím textu bych se chtěla zaměřit nejen na stručnou 

charakteristiku ropné havárie, ale i na možnosti likvidace následků úniku ropných látek. 

Ropné havárie patří k nejčastěji se vyskytujícím havarijním únikům s vážným 

ohrožením jakosti vod. Způsobeny jsou především pohonnými hmotami, oleji, tuky apod. 

Tyto látky se podílí cca z 50-ti % na celkovém počtu havárií.  

Významnou úlohu při ropných haváriích má integrovaný záchranný systém (IZS), 

který je určen pro koordinaci záchranných a likvidačních prací v případě, že si mimořádná 

událost vyžádá nasazení sil a prostředků dvou nebo více složek IZS. Složky integrovaného 

systému se dělí na základní a ostatní. K základním složkám patří Hasičský záchranný sbor 

České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí, zdravotnická 

záchranná služba a Policie ČR. Ostatní složky jsou např. neziskové organizace a sdružení 

občanů nebo vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil. Případně je někdy nutno 

koordinovat záchranné a likvidační práce z úrovně Ministerstva vnitra, krajů nebo starostou 

postižené obce. Nejedná se o žádnou organizaci, ale o systém, s nástroji spolupráce 

a modelovými postupy součinnosti. V podstatě jde o to, aby se promyšlenou a plánovanou 

kooperací zabezpečilo, aby byly použity veškeré možné zdroje a kompetence, které jsou 

potřebné při záchranných a likvidačních pracích. Má tedy univerzální poslání a vznikl 
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především z potřeby společného postupu při přípravě na mimořádné události různého druhu. 

Je určen hlavně pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při městském úřadě, včetně 

havárií a živelných pohrom. 

V případě vzniku havarijního stavu tedy úniku ropných látek do horninového 

prostředí nebo vodních toků, dochází v první fázi ze strany původce nebo pověřených orgánů 

státní správy k aktivaci havarijního zásahu. Daný havarijní zásah se dělí do následující 

struktury: [23, 26] 

• hlášení, 

• evidence, 

• výjezd, 

• zásah, 

• likvidační/sanační práce, 

• monitoring, 

• předání lokality. 

Ten, kdo havárií způsobil, je povinen činit bezprostřední opatření k odstranění 

veškerých příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, pokud je k dispozici, 

popřípadě také pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.  

Dojde-li k havárii mimořádného rozsahu (jsou ohroženy životy a zdraví lidí, značné 

škody na majetku), platí podobná ustanovení jako v případě ochrany před povodněmi. 

Původce havárie je povinen na výzvu se podílet na odstraňování příčin a případných 

následků havárie.  

Úkolem jednotek hasičského sboru při zásahu u ropné havárie je provádění činností 

směřujících především k omezení možných rizik vyvolaných havárií a přerušení jejich 

příčin. Jednotka však nemá povinnost likvidovat ropnou havárii v celém rozsahu. 

Odstranění následků nedovoleného vypouštění nebo havárie uloží vodoprávní úřad nebo 

ČIŽP původci havárie, který dále musí provést opatření k nápravě závadného stavu. 

Všechny náklady na likvidaci havárie nese původce havárie. [23] 

Při zásahu se nejdříve vytyčí nebezpečná zóna, tedy místo, kde dochází k záchraně 

bezprostředně ohrožených osob či zvířat a provádí se následně opatření pro likvidaci 

a odstranění nebezpečné látky. Hranice zóny musí být zřetelně označena, například páskou.  
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Jednotky HZS ČR se na likvidaci havárie podílejí zejména záchrannými pracemi. 

To znamená, že pomáhají při utěsnění výtoků znečišťující látky do prostředí, nebo ji přímo 

jímají a zachycují či ohraničují již uniklé látky v prostředí pomocí norných stěn a sorbentů. 

V případě nízkých průtoků v tocích zřeďují uniklé znečištění tak, aby se neprojevily jeho 

možné toxické účinky. Dále pomocí vodních proudů pomáhají prokysličit vodu tak, aby 

nemohlo dojít k úbytku obsahu kyslíku ve vodě doprovázeného možným úhynem ryb. 

Zajišťují rovněž ochranu okolí při vypalování hořlavých látek na vodní hladině a požární 

ochranu při riziku náhlého vzplanutí.  

Specifická opatření pro zásah při úniku ropných látek do půdy, kde hrozí znečištění 

podzemních vod, jsou následující: 

• zamezit úniku ropných látek do níže položených prostor (kanalizace, šachty),  

• v případě úniku lehce vznětlivých látek snížit jejich možný odpar například 

pokrytím skvrny střední pěnou,  

• v závislostech na vlastnostech kontaminantu používat nářadí v nevýbušném 

provedení tzn. speciální slitiny, které nejiskří,  

• varování ohrožených osob,  

• omezit rozsah havárie utěsněním místa možného úniku pomocí dřevěných klínů 

nebo různých tmelů,  

• ohraničit místo úniku látky,  

• jímat a zachycovat unikající látku pomocí vhodných prostředků jako například 

různými nádobami nebo účinnými sorbenty,  

• podle možností kontaminant přečerpávat. 

Při úniku ropných látek do povrchových vod je nutné provést následující úkony: 

• zamezit šíření polutantu po hladině pomocí norných stěn, hrázek, balíků slámy atd.  

• sbírat zachycené ropné látky z vodní hladiny,  

• spolupracovat se správcem vodního toku. [23] 
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3.1 Odstraňování ropných látek ze zemského povrchu a vodní hladiny 

Postupy likvidace havárií způsobených únikem ropných látek se liší v závislosti na 

místu havárie, složení půdy a rozsahu havárie. Nežli se přistoupí k vlastnímu zneškodnění 

ropné látky, je třeba především vymezit oblast zasaženou ropnou havárií tak, aby se látka 

nerozšiřovala dále do okolí. Použít lze různé norné stěny, hráze ze zeminy, písku, 

sorbentů, atd. Důležité je především ochránit vodní toky, kterými se látky šíří velice 

rychle. Unikající ropnou látku, je-li to možné, je třeba v prvé řadě lokalizovat na nesavém 

povrchu. Vzhledem k tomu, že metody odstraňování nejsou hlavním cílem předložené 

bakalářské práce, budu se proto v následujícím textu zabývat touto problematikou pouze 

velmi okrajově. 

Z nezpevněných ploch se ropné látky odstraní odtěžením zasaženého horninového 

prostředí v kombinaci s posypem méně propustných míst účinným hydrofobním sorbentem 

nebo biopreparátem, případně také použitím některé z metod dekontaminace na místě. Při 

zasažení nezpevněných ploch platí, že vlhké a celistvé horninové prostředí je pro ropné látky 

méně propustné než suché a zvětralé povrchy. [26, 27]  

Velmi nebezpečnými ropnými haváriemi jsou ale úniky ropných emulzí, které nelze 

jednoduchým způsobem zachytit a separovat. Emulze jsou ve vodním prostředí pohyblivé, 

nelze je proto dobře oddělit pomocí norných stěn a sbírat pomocí hydrofobních sorbentů. 

V povrchových vodách se ropné emulze chovají téměř jako rozpustné látky. Jsou různě 

stabilní a obecně platí, že méně stabilní emulze lze separovat jen omezeně. [26]  

Jak již bylo uvedeno, jsou volné fáze ropných látek většinou ve vodě nerozpustné 

nebo pouze omezeně rozpustné. Z povrchu vodní hladiny se po zadržení a zklidnění sbírají 

hladinovými sběrači (odlučovači) nebo pomocí různých sorbentů. Ze zpevněných ploch se 

ropné látky odstraňují nejlépe intenzivním posypem sorbenty a jejich následným sběrem po 

nasycení. Vzhledem k tomu, že ropné látky jsou lehčí než voda plavou na hladině. Jedním 

z obvyklých prostředků sloužících pro zachycení plovoucí ropné látky je norná stěna.  

Norné stěny (Obrázek č. 1) mohou být jedno či dvou komorové a nasazují se 

především tam, kde je nízká rychlost proudu (do 0,5 m/s) a nejsou v místě havárie 

překážky jako například peřeje, padlý kmen aj. V těchto situacích je snížena 

pravděpodobnost tvorby vodních vírů pod nainstalovanou nornou stěnou, a tím také možné 
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případné strhávání ropné látky z hladiny pod nornou stěnu. Ropná látka se musí u norných 

stěn shromažďovat, nikoliv ji podplouvat. Toto riziko by mohlo vzniknout u látek 

s podobnou hustotou jako má voda. Pro zvýšení účinnosti lze zařadit více norných stěn za 

sebe. Při šikmém umístění norné stěny v toku v úhlu 60° dochází k poklesu vzniku vírů 

a rychlost toku pak může být vyšší až o 50 %. [26] 

 
Obrázek 1: Norná stěna (foto Tručková, 2009) 

Odmašťovací kapaliny a různé emulgační prostředky se nesmí na likvidaci ropných 

látek používat. Dále se nedoporučují používat rozpouštědla, protože ty zvýší průnik do 

spodních vod a znemožní tak zachycení ropné látky na hladině. 

V případě havárie ropných látek uvnitř průmyslového či zemědělského provozu 

likvidace jejich následků probíhá dle příslušných platných havarijních plánů. Na jejich 

likvidaci se podílejí vyškolený personál firmy, v případě rozsáhlého úniku také členové 

HZS ČR či pracovníci odborné firmy. V případě úniku ropné látky do prostředí (na 

veřejnou komunikaci, do okolního prostředí - voda, půdy) řeší tuto situaci primárně 

přivolané jednotky Hasičských záchranných sborů ČR.  

Likvidace úniku však probíhá v obou dvou situacích podobně. Uniklá látka je 

identifikována a je zabráněno jejímu dalšímu úniku. Již samotná uniklá látka je 
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lokalizována a následně pak odstraněna z povrchu pomocí sypkých či textilních sorbentů. 

Ty jsou následně odstraněny ve spalovně nebezpečných odpadů. [23] 

Existuje rovněž biotechnologická metoda dekontaminace zeminy, vody a kalů. 

Metoda je založena na biopreparátu využívajícího především aktivity půdních aerobních 

bakterií, schopných odbourávat uhlovodíkové řetězce na ekologicky neutrální látky. [28] 

Biopreparát je složen z definovaných kmenů půdních bakterií upravených 

přirozeným výběrem a je následně otestován z hlediska biodegradační aktivity a základních 

charakteristik jako podmínky kultivace, aplikace, uchovávání apod. Preparát obsahuje 

výhradně kmeny půdních aerobních bakterií, které patří k rizikové skupině I. (Materiál 

Sichere Biotechnologie - Bakterien, Merkblatt B 006, 1992) a které nejsou toxické, 

patogenní ani podmíněně patogenní. 

Biopreparát může obsahovat například tyto následující kmeny bakterií: 

• Arthrobacter picolinophilus, 

• Flavobacterium devorans, 

• Micrococcus varians, 

• Pseudomonas fluorescens. 

Biodegradační aktivita jednotlivých kmenů je zvyšována jen přirozenou selekcí na 

různé kontaminanty (kultivací v minerálním médiu s přídavkem jednotlivých ropných 

produktů nebo kontaminujících látek, izolovaných ze znečištěného materiálu). Jednotlivé 

kmeny bakterií  jsou sestaveny do směsí optimálně rozkládajících kontaminanty přítomné 

ve znečištěné zemině či vodě. 
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4 LEGISLATIVA A PRÁVNÍ NORMY 

Mimořádná událost může nabýt takových rozměrů, že zmocnění daná zákonem 

o IZS [29] a jinými zákony (zákon o krajích [30], zákon o obcích [31], zákon o Policii 

České republiky [32], zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky [33]) již 

nestačí k řešení následků mimořádné události. Orgány, které řeší mimořádnou událost 

a mohou, za podmínek daných zvláštním zákonem např. Zákon č.240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.320/2002 Sb. [34], zvýšit 

své pravomoci vyhlášením tzv. krizového stavu.  

V tomto případě již ale situace vzniklá při mimořádné události přerůstá v situaci 

krizovou. O tom, který z krizových stavů (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu 

a válečný stav) bude vyhlášen, se rozhoduje na základě velikosti postiženého území a druhu 

mimořádné události, jejíž vznik k vyhlášení krizového stavu vedl. Po vyhlášení krizového 

stavu nabývají zvláštních oprávnění k řešení krizové situace orgány krizového řízení. 

Opatření, která vzniklou krizovou situaci řeší, se nazývají krizová a uplatňují tzv. krizové 

řízení (krizový management). Tato opatření jsou stanovena zákonem č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. [34] 

Havárie, ke kterým došlo na našem území, naštěstí dosud neměly, ve srovnání se 

světem, katastrofální následky. Přesto ale na území České republiky narůstá počet havárií 

v dalších oborech (energetika, chemický průmysl, přeprava nebezpečných látek), které 

mohou mít za určitých podmínek nejen regionální, ale i přeshraniční účinky, především ve 

vztahu k životnímu prostředí. Na základě této skutečnosti jsou proto zaváděny nebo 

podepisovány legislativní normy, které zabezpečují a kontrolují bezpečnost a ochranu 

nakládání s nebezpečnými látkami. 

V reakci na havárii byla vypracována a v roce 1982 schválena evropská směrnice 

82/501/EEC týkající se prevence a minimalizace negativních účinků průmyslových havárií, 

která je známa také jako direktiva SEVESO I. Stanovuje povinnosti a také postupy 

provozovatelů i správních orgánů pro oblast závažných průmyslových havárií. [35]  

V prosinci 1996 ji ale nahradila již podrobnější směrnice 96/82/EC nazývaná také 

jako direktiva SEVECO II., která modernizuje a zjednodušuje směrnici SEVESO I. Je 

zde zdůrazněna úloha kontrolních orgánů a objevuje se zde nově prvek bezpečnostní 
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management. Touto směrnicí je zaveden systém kontrol, který má zabránit a řešit 

případné havárie. [36] 

K dalším povinnostem patří oznamovací povinnost a povinnost zpracovat 

bezpečnostní zprávu. Provozovatelé technologií, v nichž jsou používané nebezpečné látky 

v množství přesahujících limity stanovené směrnicí, jsou povinni o této skutečnosti 

informovat příslušné orgány formou oznámení a v případě vysoce nebezpečné činnosti 

(souvisí rovněž s přítomností nebezpečných látek) zpracovat bezpečnostní zpráva. Její 

obsah a náležitosti závisí především na míře potencionálního nebezpečí a souvisejícího 

rizika. Vždy ale musí být uvedena opatření omezující možná nebezpečí a související rizika.  

Havarijní plán kraje se zpracovává pro řešení mimořádné událostí, které vyžadují 

vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Pro případ vzniku havárie. 

Provozovatel zařazený, podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, do 

skupiny B je povinen vypracovávat Vnější havarijní plán a poskytnout HZS ČR podklady 

pro zpracování Vnějšího havarijního plánu. Pro tyto účely vydalo ministerstvo vnitra ČR 

vyhlášku č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování 

a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. [37] Dále je provozovatel 

povinen zajistit informovatelnost svých pracovníků o možných rizicích a činnostech 

v případě vzniku havárie. Zákon č. 59/2006 Sb. O prevenci závažných havárií aplikuje 

v podstatě tzv. SEVECO II aplikované pro podmínky České republiky. [38] 
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5 ROPOVOD MERO DN 500 - DRUŽBA 

Ropovod Družba se stavěl v letech 1961-1972. Na české území vstupuje na břehu 

řeky Moravy u Hodonína. Vede Vysočinou, kde je v některých úsecích zdvojen, 

a pokračuje polabskou nížinou ke Kralupům, kde přepravovanou ropu ukládá do nádrží 

v Centrálním tankovišti v Nelahozevsi. Odtud vede další pokračování ropovodu Družba 

do rafinérie u Litvínova. Ropovod má také odbočku poblíž obce Potěhy u Čáslavi, kterou 

je potrubím o průměru 200 mm zásobována rafinerie PARAMO v Pardubicích. [39, 40] 

Česká část ropovodu Družba je celkem dlouhá 357 km, včetně uvedeného zdvojení 

a odboček to je 504 km. Přepravní kapacita je devět milionů tun ropy ročně, průměr potrubí 

činí 528 mm. Ropa v tomto potrubí proudí rychlostí kolem 1,4 m/s, průměrná hloubka uložení 

potrubí v zemi je 1,3 m. Potřebný tlakový spád k překonání výškových rozdílů na trase 

zajišťuje několik čerpacích stanic. Maximální vstupní tlak v potrubí hned za čerpací stanicí je 

6,2 MPa a po délce trasy ropovodu postupně klesá až na hodnotu cca 2,2 MPa před další 

čerpací stanicí nebo skladovací nádrží. [41] Na Obrázku č. 2 je zobrazena ropovodní síť na 

území České republiky. 

 
Obrázek 2: Schéma ropovodní sítě v České republice [39] 
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Mezinárodní ropovody, MERO ČR, a.s., je jedinou ropovodní společností na území 

České republiky. Hlavní náplní činnosti této akciové společnosti je přeprava ropy ropovodním 

systémem, zásobování rafinérií v České republice, skladování státních hmotných rezerv ropy 

a zajištění bezpečného a ekologicky čistého provozu. Vznikla 1. 1. 1994 sloučením společností 

PETROTRANS, a.s., Kralupy nad Vltavou, a MERO IKL, a.s., Kralupy nad Vltavou. 

Spojením těchto subjektů byly provoz ropovodu Družba a tehdejší výstavba ropovodu IKL 

začleněny do jednoho celku. Od roku 2002 má MERO ČR, a.s., implementován Integrovaný 

systém řízení, jeho součástí je systém řízení jakosti dle ISO 9001, systém environmentálního 

managementu dle ISO 14001 a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 

OHSAS 18001. [39, 41] 

Za jednu z významných havárií ropovodu Družba v poslední době lze považovat 

havárii, která byla u Čáslavi dne 27. ledna 2005 v nočních hodinách, kdy došlo 

k rozsáhlému úniku ropy z ropovodu Družba. Na likvidaci následků této mimořádné 

události, jejíž příčinou byla trhlina v potrubí a v jejímž důsledku uniklo z ropovodu 

přibližně 130 m3 ropy, se vedle příslušníků HZS ČR podílely i další složky integrovaného 

záchranného systému. Vzniklé škody přesahují částku 90 milionů Kč. [42] 

Od doby výstavby byl již ropovod Družba v mnoha ohledech zmodernizován. Pro 

zlepšení a zvýšení technické úrovně, zabezpečení provozu ropovodu Družba a instalaci 

moderního řídícího a komunikačního systému byly například v letech 1999-2006 realizovány 

následující projekty „Kompletní modernizace ropovodu Družba a navazující „Rehabilitace 

ropovodu Družba“ a „Přeložka ropovodu, dále pak modernizace produktovodu a optického 

kabelu Kolín“. [41] 

Rozsah uvedených prací zahrnoval především: 

• komplexní kontrolu stavu potrubí včetně kontroly stavu izolace, 

• rekonstrukci a kompletní modernizaci armaturních šachet na trase ropovodu, 

• instalaci moderního řídícího a komunikačního systému,  

• modernizace tří přečerpacích stanic, 

• rekonstrukce a modernizace tří předávacích stanic, 

• rozšíření dispečinku ropovodů na CTR, 
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• vybudování přeložky ropovodu DN 500 („obchvat města Kolín“), 

• vybudování nových armaturních šachet. 

V rámci uvedených projektů byla provedena také instalace šedesátí pěti kusů 

dálkově ovládaných kulových uzávěrů umístěných v nově vybudovaných armaturních 

šachtách. Staré ručně ovládané nespolehlivé armatury tak byly zcela odstraněny. Postupně 

po částech se také neustále zlepšuje izolace potrubí a to na úroveň současných moderních 

technologií. [41, 43] 

Vše je tedy pod neustálým dohledem řídicího systému. Automatický sběr dat 

o stavu ropovodu je pak neustále doplňován pravidelným hlášením tzv. terénních 

pracovníků, kteří odečítají další doplňující údaje z přenosných přístrojů. Trasa ropovodu je 

rozdělena do mnoha desítek úseků. Dělicími body jsou armatury ve speciálních šachtách. 

Armaturní šachty s ventily, které lze ovládat dálkově, ale v případě potřeby i ručně, jsou 

rozmístěny na trase nerovnoměrně, hustěji pouze v exponovaných oblastech půdních 

zlomů nebo vodotečí. Elektronické snímače v těchto šachtách neustále vysílají údaje 

jednak o teplotě přepravované ropy a teplotě okolí, o tlaku v příslušném potrubí, hustotě 

ropy a hodnotách dalších sledovaných veličin. [44] 

Optický komunikační kabel přenáší ze všech měřících míst údaje do řídicího 

systému ve velíně na tzv. Centrálním tankovišti, které se nachází v Nelahozevsi. Jeho 

operátoři se tak mohou o každém možném úniku ropy dozvědět nejpozději do dvou 

minut. Z tohoto centra pak mají možnost okamžitě ropovod odstavit a uvědomit 

příslušné záchranné týmy v postižené lokalitě. Dálkově ovládané ventily v armaturních 

šachtách jsou schopny během několika málo minut přerušit tok ropy v podezřelém 

úseku. V ostatních úsecích se ropa rovněž zastaví, ale potrubí zůstane neustále 

v provozním stavu. Po opravě, nebo jiném místním zásahu, se tak ropa téměř okamžitě 

pohne po celé trase a to směrem k místu jeho určení.  

Únik ropy z dobře ošetřovaného potrubí je ale velmi řídkou záležitostí, která se 

stane jednou za několik let, v naprosté většině po zavinění především „třetích stran“, 

nikoliv tedy majitelem ropovodu nebo případně majitelem parcely dotyčného katastru. 

Jedná se tedy obvykle o špatně navedené stavební mechanismy při zemních pracích. [45] 

Během provozní životnosti potrubí může docházet k poškozování izolace a ke ztrátě 

jejích vlastností. Mechanické poškození bývá způsobeno vtlačováním hrubého 
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zásypového materiálu do izolace, vtlačením zatěžovacích sedel do izolace, vlivem 

objemových změn některých zemin obklopujících potrubí, stavebními mechanizmy při 

provádění zemních prací a jinými vlivy, např. i prorůstáním izolace kořeny stromů. 

Ztráta vlastností izolace může být způsobena také nevhodným provozováním katodické 

ochrany. [46] 

Úroveň zabezpečení ropovodu Družba, který je již provozován od konce šedesátých 

let dvacátého století, v současné době dosahuje v maximální míře úrovně zabezpečení 

ropovodu IKL, který byl do provozu uveden v roce 1996. [41] 

V průběhu září 2007 proběhla výjimečná akce, ojedinělá svým rozsahem. Jednalo 

se o zásah na potrubí ropovodu DN 500 Družba v úseku Klobouky-Moutnice, kde byla 

provedena výměna třiceti dvou trubek, které podle zjištění vnitřní inspekce svými 

parametry již nevyhovovaly požadavkům pro budoucí bezpečný provoz ropovodu. Tyto 

trubky byly nepravidelně rozmístěny ve dvou lokalitách na cca 8 km trasy ropovodu 

nedaleko od čerpací stanice Klobouky. Výměnu výše uvedeného počtu trubek bylo 

uskutečněno v době odstávky ropovodu, která trvala pouhých devadesát šest hodin. Tato 

skutečnost vyžadovala velké nasazení kapacit pro všechny práce (vytěsnění ropy z potrubí, 

zajištění prostředí bezpečného pro svařování, montážní práce při výřezech a vsazení trubek 

do potrubí ropovodu aj.). [44] 

V úseku od státní hranice na řece Moravě do Litvínova jsou evidovány celkem čtyři 

přečerpací stanice a čtyři odběrná místa. Odbočka do Korama Kolín byla vyčištěna, 

zaslepena a není již nadále využívána. Jak již bylo uvedeno, je trasa ropovodu Družba pro 

snížení potencionálních úniků rozdělena trasovými armaturními šachtami na dílčí sekce. Na 

liniové části ropovodu jsou v armaturních šachtách rozmístěny trasové armatury, které 

v případě nutnosti (havárie, opravy apod.) rozdělí trasu ropovodu na jednotlivé sekce. 

Rozdělením trasy na sekce v případě havárie dojde k výraznému snížení množství uniklé 

ropy. Vlastní armaturní šachta slouží především k zabezpečení přístupu obsluhy k jejímu 

strojně technologickému vybavení a navíc slouží také jako sekundární ochrana před 

eventuelními drobnými úniky přepravovaného média. [44, 45] 

Armaturní šachta je železobetonová monolitická jímka, izolovaná proti 

průsakům podzemní vody, zakrytá uzamykatelným a plombovaným poklopem. 

V armaturní šachtě je umístěn kulový uzávěr DN 500 (popř. DN 700) s elektrickým 
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ovládáním. Průchod potrubí je řešen oboustrannými ucpávkami (manžetami ve styku 

potrubí-potrubní okno). Objekt je oplocen drátěným pletivem se vstupní 

uzamykatelnou brankou. [43] Součástí objektu je u vybraných armaturních šachet domek 

s elektroinstalací (viz Obrázek č. 3).  

 

Obrázek 3: Moderní armaturní šachta 13-02 Mutěnice [47] 

Měřící stanice jsou umístěny mimo ochranná pásma armaturních šachet. V tomto 

domku je umístěna veškerá potřebná elektroinstalace a to včetně záložního zdroje energie 

(UPS) a vytápění. K těmto objektům armaturních šachet jsou vybudovány zpevněné 

komunikace. [44, 46] 

Původně ruční ovládání těchto armatur bylo v letech 1999-2003 nahrazeno plně 

automatickým dálkovým ovládáním. V současné době jsou již ale všechny armatury řízeny 

dálkově, prostřednictvím ovládacího systému z dispečinku ropovodů CTR Nelahozeves. 

V následující Tabulce č. 3 je pro ilustraci uveden seznam všech armaturních šachet 

v Jihomoravském kraji. Kromě těchto armaturních šachet se na ropovodu Družba vyskytují 

také různé odbočné a propojovací šachty a vstupní a výstupní uzávěry přečerpacích 

a předávacích stanic. [45] 
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Tabulka 3: Seznam armaturních šachet (AŠ) v Jihomoravském kraji [45] 

Armaturní šachta Ropovod Název km ropovodu 
AŠ 13-01 DN 500 Hodonín   1,34 
AŠ 13-02 DN 500 Mutěnice 12,76 
AŠ 13-03 DN 500 Čejč 19,17 
AŠ 13-04 DN 500 Terezín u Čejče 21,72 
Přečerpávací stanice 

Klobouky 
 Klobouky 28,56 

AŠ 14-01 DN 500 Moutnice 40,73 
AŠ 14-02 DN 500 Rajhrad 51,03 
AŠ 14-03 IRČ DN 700 Rajhrad 51,03 
AŠ 14-04 DN 500 Ořechov 57,36 
AŠ 14-05 IRČ DN 700 Ořechov 57,36 
AŠ 14-06 DN 500 Omice 68,51 
AŠ 14-07 IRČ DN 700 Omice 68,51 
AŠ 14-08 DN 500 Rudka 78,90 
AŠ 14-09 IRČ DN 700 Rudka 78,90 

Modernizace ropovodu Družba měla zásadní význam, vzhledem k tomu, že 

materiál ropovodu je vystaven vlivům vnitřního a vnějšího prostředí. Vlivy mohou být 

chemické, fyzikálně chemické nebo biologické a způsobují tak jeho korozi. Vnitřním 

prostředím je přepravována ropa, ve které je jako korozní prostředí obsažena voda, soli, 

kyslík a bakterie redukující sírany. Vnějším korozním prostředím je pak především půdní 

elektrolyt a to včetně bakterií, stejnosměrné bludné proudy, střídavý indukovaný elektrický 

proud a interferenční vlivy. Totéž přiměřeně platí také o nádržích pro skladování ropy. Na 

ně navíc ještě působí atmosférické vlivy včetně plynných uhlovodíků. Metody ochrany 

úložných zařízení proti vnější korozi je především protikorozní ochrana. Cílem 

modernizace je především minimalizace ztrát vyvolaných korozí a zvýšení bezpečnosti při 

provozování potrubí. U některých úložných potrubí je účelné řešit i otázky koroze 

vnitřního povrchu. [45, 46] 

V případě úložných potrubí se pasivní protikorozní ochranou rozumí především 

volba vhodného materiálu potrubí, volba trasy potrubí a také způsob jeho uložení, obsyp 

a zásyp potrubí, izolační spojky, způsob uložení potrubí v chráničce a především jeho 

izolace.  

Co se týká koroze úložného zařízení, tak ta může probíhat pouze tehdy, když 

k materiálu úložného zařízení, kovu, má přístup voda nebo kyslík. Základní funkcí 

izolačního systému je pak oddělit povrch chráněného zařízení od okolního prostředí. 

Použitá izolace musí být především neporézní, trvale přilnavá, málo propustná pro vodu 
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a kyslík, musí mít také vysoký elektrický odpor, dobrou odolnost vůči látkám obsaženým 

v půdě, nesmí obsahovat látky podporující korozi kovu, musí být odolná proti různým 

biologickým vlivům. Nezbytná je hlavně odolnost vůči mechanickému namáhání během 

dopravy, skladování a provozu. Izolace by měla odolávat také účinkům stejnosměrného 

proudu a účinkům indukovaného proudu.  

Rychlost koroze lze za přijatelných podmínek rovněž snížit katodickou ochranou ale 

jen tehdy, jestliže zařízení je vyrobeno z kovu, který bude mít výraznou oblast odolnosti a ke 

zpolarizování do oblasti této odolnosti není třeba příliš vysoká proudová hustota. Tomuto 

hledisku nejvíce vyhovuje koroze uhlíkové oceli v neutrálním elektrolytu. [45, 47] 
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6 SYSTÉM HAVARIJNÍHO ZABEZPE ČENÍ ROPOVODU DRUŽBA 

Vzhledem k charakteru své činnosti klade MERO ČR, a.s. na havarijní 

zabezpečení, požární ochranu veškerých objektů a bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

značný důraz. Potenciální nebezpečí havárií totiž představuje riziko nejen pro samotné 

zaměstnance společnosti, ale také pro okolní obyvatelstvo a životní prostředí. Havarijní 

zabezpečení ropovodu Družba je zajištěno smluvně s firmami VODNÍ ZDROJE, a.s. 

a DEKONTA a.s. 

Výchozím návodem pro případné zneškodňování havárií a jejich následků je 

především příslušný havarijní plán. Povinnost vypracování havarijního plánu vyplývá ze 

zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), §39 v platném znění. [47] Havarijní plán je 

vypracován v souladu s Vyhláškou č. 450/2005 Sb. „o náležitostech nakládání se 

závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, 

jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků“  [48].  

Jednotky integrovaného záchranného systému (IZS) příslušného kraje, kde by 

došlo k případné havárii, tvoří tzv. I. sled havarijních jednotek. Na místo ohlášené 

havárie ropovodu Družba vždy vyjíždí kontejnerový nebo ropný vůz HZS s příslušným 

potřebným vybavením. Při likvidaci případného požáru postupují jednotky HZS dle 

schválené dokumentace zdolávání požáru a poplachového plánu. Již v průběhu zásahu 

jednotek I. sledu zahajuje práce tzv. II. sled havarijních jednotek, tedy odborná firma se 

zaměřením na likvidaci ropných havárií a hydrogeologii, která po skončení zásahu HZS 

přebírá likvidaci vzniklé kontaminace. Pro ropovod Družba je nepřetržitá dvaceti čtyř 

hodinová služba a zásah II. sledu je zajišťován u firem VODNÍ ZDROJE, a.s. 

a DEKONTA, a.s. Vedoucí funkci II. sledu má zde firma VODNÍ ZDROJE, a.s., která 

hlásí připravenost k výjezdu na CTR, hlásí se veliteli I. sledu na místě havárie a přebírá 

řízení prací II. sledu na místě havárie. [49]  

Plán vyrozumění určuje v podstatě postup předání informací o vzniklé havárii 

zasahujícím jednotkám I. a II. sledu, pracovníkům MERO ČR, a.s, externím firmám, 

státním orgánům a dalším dotčeným organizacím. Provedení vyrozumění zajišťují 

zaměstnanci na velínu CTR - dispečer MERO ČR, a.s. případně další pověření 

zaměstnanci, tak aby nedocházelo ke zbytečnému prodlení. Dispečer MERO ČR, a.s. 
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vyrozumí osoby, které jsou uvedeny v seznamu systému aplikace pro správu havárií. 

Vyrozumění probíhá ve spolupráci s inspekčním technikem, specialisty ekologie, 

bezpečnosti práce a požární ochrany. O provedení plánu vyrozumění musí být veden 

písemný protokol a v případě možnosti také zvukový záznam. Veškeré informace 

a zápisy jsou vždy doplněny časovým údajem. V záhlaví protokolu o provedení 

vyrozumění dispečer uvede základní informace o havárii.  

Vzhledem k tomu, že závažnost řešení případných mimořádných událostí na 

liniové části ropovodů a CTR Nelahozeves vyžaduje koordinaci řady složek 

integrovaného záchranného systému, jsou proto také prováděna pravidelná modulární 

prověřování havarijního informačního systému a možných druhů havárií. Tato cvičení 

umožňují ve spolupráci s hasičskými záchrannými sbory jednotlivých okresů vytvářet 

stále dokonalejší systém podporující příslušná rozhodnutí v rámci prevence a likvidace 

případných havárií.  

Většina z nás si ale neuvědomuje, že v průběhu každodenního života se mohou stát 

i nepředvídatelné situace v důsledku různých havárií. My lidé žijící na Jižní Moravě 

v bezprostřední blízkosti ropovodu bereme tento fakt, že zde proudí ropovod za 

samozřejmost a vůbec se nezamýšlíme nad možným rizikem havárie a následným 

postupem v případě ohrožení. Jsem ráda, že jsem měla možnost zabývat se tímto tématem 

a uvědomit si tuto skutečnost. Mohu říci, že po teoretické stránce v rámci zabezpečení 

bezpečnosti jsou dány konkrétní stanoviska.  

Například pro zajištění správné koordinace zásahových jednotek jsou na trase 

ropovodu Družba prováděna každoročně dvě havarijní cvičení. Hlavní cíle prováděných 

cvičení jsou shrnuty do následujících sedmi bodů: 

1. Prohloubení schopnosti velitelů a vedoucích složek IZS při společném řízení sil 

a prostředků. 

2. Ověření koordinace složek IZS při taktickém a operačním řízení. 

3. Prověření havarijních a vodohospodářských plánů. 

4. Ověření spojení mezi operačními středisky složek IZS, MERO ČR, a.s., VODNÍ 

ZDROJE, a.s. a DEKONTA, a.s. na místě zásahu. 

5. Ověření správného postupu a součinnosti při nasazení norných stěn za pomoci 



Ivana Tručková: Systém opatření při možné havárii ropovodu Družba na území Jižní Moravy 

2010   30 

člunů, jímání ropné látky z vodního toku pomocí odolejovačů a přípravků na sběr.  

6. Ověření týlového zabezpečení zasahujících jednotek. 

7. Ověření způsobu uzavření místa události a informovanosti veřejnosti o vzniklé 

situaci a nutných opatřeních. 

Mimo tato cvičení je pravidelně prověřován také plán vyrozumění a to především ta 

část, která zahrnuje okamžité vyrozumění a vyrozumění MERO ČR, a.s. [49] 

Trasa ropovodu prochází v prostoru Moravy poměrně rovinatým terénem 

v nadmořské výšce 165-170 m. Ropovod Družba je na české ale i slovenské straně 

hranice veden nad terénem (uložen na pilotech). Přechod řeky Moravy je řešen shybkou 

pod tímto tokem. Na české straně se ropovod Družba noří pod terén cca po 813 m. [44] 

Na Obrázku č. 4 je zobrazena část ropovodu Družba, která vede nad terénem a na 

Obrázku č. 5 je pak zobrazena část ropovodu, která se noří pod úroveň terénu. 

 
Obrázek 4: Část ropovodu Družba vedena nad úrovní terénu (foto Tručková, 2009) 
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Obrázek 5: Část ropovodu Družba vedena pod úroveň terénu (foto Tručková, 2009) 

Přechod řeky Moravy leží mezi slovenskou přečerpávací stanicí PS-5 Bučany a PS-6 

Klobouky v České republice. Poslední slovenskou šachtou je Š-25 cca 3 km od křížení 

s Moravou. První šachtou na moravské straně je Š-26 při silnici Hodonín-Rohatec. Koryto 

řeky Moravy bylo v minulosti uměle napřímeno, v okolních lužních lesích lze nalézt časté 

zbytky meandrů původního koryta řeky. Při vyšších vodních stavech v Moravě jsou lužní 

lesy silně podmáčené. Trasa ropovodu Družba prochází v těsné blízkosti chráněné přírodní 

památky Očovské louky na severovýchodě od Hodonína. Kritickým místem na řece Morava 

je staničení 0,5-1,1 km, tedy úsek Morava-Klobouky (Obrázek č. 6). Předpokládaný celkový 

únik po šesti hodinách je 370 m3. [49, 51] 

Zasažení vodního toku hrozí pouze při porušení ropovodu v úseku 0,0-0,4 km, tedy 

v zátopovém území řeky Moravy. V případě zasažení toku Moravy však hrozí reálné 

nebezpečí ohrožení vodního zdroje, Podluží a přírodní rezervace Skařiny. V úseku 0,5-0,9 km 

může být zase teoreticky ohrožena přírodní památka Očovské louky, která se rozkládá 

jihozápadně od trasy ropovodu, ve směru přirozeného sklonu terénu. V úseku 0,00-2,04 km 

prochází ropovod územím CHOPAV (kvartér řeky Moravy). [39] 
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Obrázek 6: Kritické místo - řeka Morava (měřítko 1:25 000) [39] 

Na základě ústní informace mi bylo pracovníky ZVHS Hodonín sděleno, že je 

ve jmenované lokalitě omezena funkčnost odvodňovacích čerpacích stanic. Vzhledem 

k tomu, že zde však neprotéká žádný tok a kontaminace by se šířila pouze gravitačně pouze 

vlivem sklonu terénu, který je v těchto místech jen nepatrný, došlo by k riziku zasažení 

přírodní památky unikající ropou pouze při dlouhodobém úniku.  

V případě využití norných stěn jsou evidována tzv. dokumentační body 

(viz Obrázek č. 7), což jsou v podstatě místa, kde je možný přístup ke kritickým 

místům na řece Moravě. V následujícím textu bych chtěla tyto významné dokumentační 

body charakterizovat. 

Prvním dokumentačním bodem DR IA-1 je most přes Moravu na hraničním 

přechodu Lanžhot-Kúty, i 20 km po toku Moravy. Přístup na tuto lokalitu je z obce 

Lanžhot směrem k hraničnímu přechodu. Železobetonový most je asi 40 m široký 

a 10 m vysoký s dvěma nosnými sloupy. Tok je široký 30 m, hluboký 0,5-2 m. 

Rychlost proudění je zde 2 m/s, vydatnost X00 m3/s. Výška břehů je 3 m a jejich sklon 

je 50o. Břehy jsou porostlé travou. Místo je vhodné především pro zásah použití norné 

stěny. Manipulační prostor je zde dostatečný (Obrázek č. 8). 
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Obrázek 7: Mapa dokumentačních bodů úseku DR IA Morava (1:150 000) [39] 

 
Obrázek 8: Dokumentační bod DR IA- 1, most přes řeku Moravu na hraničním přechodu Lanžhot-Kúty [39] 



Ivana Tručková: Systém opatření při možné havárii ropovodu Družba na území Jižní Moravy 

2010   34 

Druhým dokumentačním bodem DR IA-2 je přístupová polní cesta k řece Moravě. 

Jmenovaná lokalita se nachází 5 km východně od obce Moravská Nová Ves, asi 12 km po 

toku Moravy za křížením. Přístup na lokalitu je z obce Moravská Nová Ves směrem 

k východu po polní cestě rovně až k Moravě.  Tok je široký 20 m, hluboký 0,5-2 m. Rychlost 

proudění je zde 1-2 m/s, vydatnost X00 m3/s. Výška břehů je 3 m, jejich sklon je 45°. Břehy 

jsou poměrně udržované, porostlé travou, ojediněle stromy. Ve vzdálenosti 20 m od břehu je 

udržovaný protipovodňový val, sjízdný pro vozidla. Místo je omezeně vhodné pro zásah, 

tedy použití norné stěny. Manipulační prostor je dostatečný, přístup je po polní cestě asi 

5 km (Obrázek č. 9). 

 
Obrázek 9: Dokumentační bod DR IA- 2, přístupová polní cesta k řece Moravě [39] 

Třetím dokumentačním bodem DR IA-3 je křížení ropovodu s řekou Moravou. 

Nachází se východně od Hodonína. Jak jsem se mohla přesvědčit, přístup na tuto lokalitu 

je až ke křížení ropovodu možný automobilem z Hodonína směrem na Mrkotálky. 

Ropovod je v tomto úseku cca 800 m před křížením s Moravou veden na povrchu na 

pilotech (vlevo od panelové cesty). Asi 10 m od břehu Moravy se pak noří pod terén 

(Obrázek č. 10). Tok je v tomto místě široký cca 65 m, průměrný roční průtok je zde 

cca 60 m3/s, koryto řeky je zde zaříznuto 1-2 m pod okolní terén. V okolí se nachází 

lužní les. Křížení není označeno výtyčkou, ale místo je jasné. Ropovod Družba se 

v tomto místě noří pod terén a břehy nejsou upravené. 
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Obrázek 10: Dokumentační bod DR IA- 3, pohled z pravého břehu řeky Moravy [39] 

Na celé trase ropovodu Družba spolupracují VODNÍ ZDROJE, a.s. s firmami 

zabývajícími se zemními pracemi. Takže kromě vlastních mechanismů mohou být 

zajištěny ještě další mechanismy těchto firem jako například různé nákladní automobily, 

bagry, cisterny (Obrázek č. 11), jeřáby apod. Pro sanaci lokality po úniku kontaminantu 

jsou k dispozici sanační zařízení s různým zaměřením.  

 

Obrázek 11: Cisterny k převozu odstraněných ropných látek k dekontaminaci (foto Tručková, 2009) 



Ivana Tručková: Systém opatření při možné havárii ropovodu Družba na území Jižní Moravy 

2010   36 

Pro sanaci podzemních vod jsou využívány například gravitačně sorpční 

odlučovače, stripovací kolony, biotechnologie. Katalyticko-oxidační spalovny, ventingové 

stanice a uhlíkové sorpční filtry jsou používány především k odsávání kontaminovaného 

ovzduší, případně vzdušniny nesaturované zóny. Společnost DEKONTA, a.s. poskytuje 

služby především v oblastech zpracování a odstranění nebezpečných odpadů, při sanacích 

kontaminovaných lokalit, poskytuje nepřetržité havarijní a konzultační služby, průzkum 

a monitoring složek životního prostředí a laboratorních služeb. Pouze za předpokladu 

rychlé přítomnosti specialistů na místě, včasného a správného vyhodnocení rizik 

a bezodkladného nasazení účinných technologií lze minimalizovat škody na životním 

prostředí a zdraví obyvatel. [52] 

Cvičení na řece Moravě, kterého jsem se měla možnost zúčastnit, je rozsáhlé 

taktické cvičení HZS, které je zaměřené především na koordinaci jednotek IZS (I. sled) 

České a Slovenské republiky s využitím speciální techniky a prostředků pro likvidaci 

ropných látek. Cvičení se zúčastnily zejména: jednotky Hasičského záchranného sboru 

Jihomoravského kraje, Hasičského záchranného sboru Holíč, Policie České a Slovenské 

republiky, zástupci referátu životního prostředí Jihomoravského kraje a Městský úřad 

Hodonín, Česká inspekce životního prostředí, Povodí Moravy, s.p., Firma DEKONTA, a.s. 

s technikou, zdravotní záchranná služba Hodonín, VODNÍ ZDROJE, a.s. (II. sled). 

Námětem cvičení byl únik ropy z nadzemní části potrubního vedení, konkrétně prasklina 

v místě sváru, ropovodu v těsné blízkosti přechodu ropovodu přes řeku Moravu (hranice 

České republiky a Slovenské republiky). Modelován byl únik ropných látek do okolní lesní 

vegetace a vodoteče. Cvičení probíhalo celkem ve dvou sektorech. Sektorem 1 bylo místo 

křížení ropovodu s vodotečí, sektor 2 se nacházel cca 500 m dále po proudu řeky Moravy. 

V rámci cvičení byla přes řeku nejdříve položena norná stěna, která měla za úkol zabránit 

dalšímu šíření ropných látek po proudu (viz Obrázek č. 12).  
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Obrázek 12: Norná stěna přes řeku Moravu (foto Tručková, 2009) 

Vzhledem k tomu, že jak jsem již uvedla, jsem měla možnost se osobně zúčastnit 

v loňském roce Mezinárodního taktického cvičení ROPA 2009, se chci v následujícím 

textu tímto cvičením konkrétněji zabývat. Jmenované cvičení se konalo 29. dubna 2009. 

Tématem cvičení bylo prověření činnosti složek integrovaného záchranného systému se 

zapojením zahraničních sil a prostředků, štábu velitele zásahu, operačních a informačních 

středisek IZS a ostatních operačních středisek v reakci na mimořádnou událost, vyvolanou 

hrozbou poškození ropovodu Družba nebo produktovodu. 

Cílem tohoto cvičení bylo procvičit následující: 

• součinnostní vazby operačních středisek IZS při nasazování složek integrovaného 

záchranného systému a zahraničních sil a prostředků, 

• systém vyrozumění v případě příhraniční pomoci v prostoru řeky Moravy při realizaci 

záchranných a likvidačních prací se zapojením operačních středisek a řídících štábů,  

• aktivaci sil a prostředků Hasičského a záchranného sboru Slovenské republiky 

a jejich zapojení při vzájemné pomoci při mimořádné události, 
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• taktiku nasazených složek IZS při společném zásahu a ověřit postupy složek při 

likvidačních pracích podle zpracované havarijní dokumentace,  

• činnost štábu velitele zásahu v podmínkách příhraniční spolupráce při řešení 

havarijního znečištění vod. [52] 

V rámci modelové situace bylo v ranních hodinách dispečinku CTR MERO ČR, a.s., 

v Nelahozevsi, telefonicky oznámeno neznámou osobou nebezpečí poškození ropovodu 

Družba MERO ČR, a.s. a produktovodu ČEPRO v hraničním pásmu Hodonín. Dispečink 

CTR MERO ČR, a.s., vyhodnotil příslušnou informaci jako výhružný telefonát a informoval 

dále integrované operační středisko Policie České republiky Jihomoravského kraje, Krajské 

operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, společnost 

ČEPRO, a.s., provozovatele ropovodu Družba ve Slovenské republice TRANSPETROL, 

a.s., smluvně vázané SaP pro likvidační a asanační práce při havárii na ropovodu Družba 

(II. sled) a další subjekty a funkcionáře dle havarijního plánu. Obdobně postupuje i dispečink 

produktovou ČEPRO, a.s. 

Po přijetí tohoto fiktivního oznámení byla na stanovené místo (areál Vodních sportů 

Hodonín) vyslána hlídka Obvodního oddělení Policie České republiky Jihomoravského kraje 

Hodonín, inspekční technik a tzv. trasař ze společnosti MERO ČR, a.s., a pohotovostní 

technik společnosti ČEPRO, a.s. 

Dle předem určené modelové situace, telefonického oznámení dispečinku CTR 

MERO ČR, došlo v ranních hodinách k narušení potrubí ropovodu Družba a potrubí 

produktovodu ČEPRO, a.s., v prostoru přechodu potrubí přes řeku Moravu v lokalitě 

Vodních sportů, katastrální území města Hodonín. Bylo zjištěno, že narušení potrubí bylo 

způsobeno vyvrácením stromu vlivem silného podmáčení půdy. Na potrubí ropovodu se 

vytvořila trhlina o velikosti 70 mm2 (délka trhliny 35 mm), ze které uniká ropa (v průběhu 

první minuty unikne 395 l ropy, za šest minut unikne celkem 1 160 l ropy při hustotě 

865 kg/m3). Na potrubí produktovodu se vytvořila trhlina o velikosti 50 mm2 (délka trhliny 

30 mm), ze které uniká benzín (v průběhu první minuty unikne 320 l benzínu, za šest minut 

unikne celkem 1 000 l benzínu při hustotě 725 kg/m3). Do doby zahájení zásahu složek IZS 

mělo uniknout přibližně 7 000 l ropy a 5 000 l benzínu. [52] 

Informace o rozsahu poškození potrubí byly ihned předány na Krajské operační 

středisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, které dále informovalo 
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příslušné instituce a orgány podle havarijního plánu (Oblastní inspektorát České inspekce 

životního prostředí Brno, Povodí Moravy, s.p., odbor životního prostředí a zemědělství 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje a další složky). Na místo mimořádné události byly 

vyslány určené jednotky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a Sdružení 

dobrovolných hasičů obcí a byl informován Městský úřad města Hodonín a Krajský úřad 

Jihomoravského kraje. O pomoc byl požádán také Záchranný útvar Hasičského 

záchranného sboru České republiky, který do místa mimořádné události vyslal techniku 

k zajištění stravování zasahujících složek Integrovaného záchranného systému. 

Na základě smluvních závazků a v rámci přeshraniční spolupráce bylo o situaci 

informováno operační středisko Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru 

Slovenské republiky v Trnavě, které do místa mimořádné události vyslalo vlastní jednotky 

požární ochrany a SaP společnosti Transpetrol, a.s.  

Operativně bylo rozhodnuto o postupu řešení vzniklé situace, a že k likvidaci 

následků úniku ropy budou použity norné stěny, aby nedošlo k dalšímu šíření a kontaminaci 

okolí. Místo zásahu bylo rozděleno na čtyři úseky.  

Úsek č. 1 byl zřízen podél ropovodu a produktovodu v blízkosti místa, kde 

překonává ropovod Družba řeku Moravu a kde nastal masivní únik ropných látek do 

okolního prostředí a vodního toku. Na úseku č. 1 byla instalována dvoukomorová norná 

stěna (Obrázek č. 13) k zamezení dalšího úniku ropy z terénu do řeky Moravy a okolní 

lesní vegetace. Dále byly přistaveny také dvě nádrže, tak aby mohla být přečerpána 

a odvezena unikající ropa. Hlavním úkolem bylo především zabránit na místě modelové 

havárie vzniku požáru, tedy eliminovat statický náboj, vyloučit zápalné zdroje a proměřit 

rovněž výbušné koncentrace pomocí expozimetru. Uniklé ropné látky byly proto pokryty 

střední pěnou, která je ekologicky šetrná a v přírodě biologicky odbouratelná. Dalšímu 

úniku ropy a benzínu z fiktivních trhlin v potrubí ropovodu zabránila instalace těsnících 

vaků. Pro odčerpání ropy z terénu bylo třeba vyhloubit čerpací jámu. Vzhledem k rozsahu 

havárie a množství nasazených sil a prostředků byl ke koordinaci prací zřízen štáb velitele 

zásahu. Povolány byly také síly a prostředky na odvoz odčerpaných ropných látek, 

technika na odtěžení kontaminované půdy a zásoby sorbentu. 
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Obrázek 13: Dvoukomorová norná stěna (foto, Tručková, 2009) 

Úsek č. 2 byl zřízen v prostoru Veslařského klubu Hodonín. V tomto úseku byly 

k zachycení unikající ropy postupně postaveny čtyři norné stěny. U každé norné stěny se 

zřizovala technologie na jímání ropných látek z hladiny a jejich následnou separaci od 

vody. Na místo pak přijela technika, která měla odvést již odseparované ropné látky 

k likvidaci. Na tomto úseku byla zřízena také polní kuchyně Zásahového útvaru 

Hasičského záchranného sboru České republiky, která by se osvědčila při případném 

ostrém zásahu, pro případ, že by práce trvaly několik dní, jak tomu bylo v případě havárie 

ropovodu v Čáslavi v roce 2005.  

Úsek č. 3 byl zřízen na řece Moravě v okrese Břeclav v katastru obce Tvrdonice. 

Vzhledem k rozsahu úniku ropy byla v tomto úseku instalována další norná stěna. Ta měla 

zachytit zbytky ropy, které nestačily pojmout norné stěny v Hodoníně.  

Úsek č. 4 byl zřízen již na slovenském břehu řeky Moravy, prakticky naproti areálu 

Veslařského klubu v Hodoníně. Při vyhodnocování situace a následků úniku ropy bylo 

nutné zahájit záchranné a likvidační práce také na levém, slovenském břehu řeky Moravy. 

Cílem bylo zabránit dalšímu možnému šíření unikající ropy do zdejší chráněné krajinné 

oblasti, konkrétně chráněné přírodní památky Očovské louky na severovýchodě od 
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Hodonína. Velitel úseku proto rozhodl o nasazení tzv. sorpčních hadů, případně norné 

stěny v místě meandrů řeky a přítoku Kátovského a Skalického potoka. Zbytky ropy byly 

zasypávány sorbentem a tento použitý materiál pak hasiči sbírali z hladiny do nádob 

k následné ekologické likvidaci.  

Tato akce byla rozsáhlá. Na místě události zasahovalo celkem čtrnáct jednotek českých 

a slovenských hasičů, dále Policie ČR, zdravotnická záchranná služba, výjezdové skupiny 

společností MERO ČR, a.s., ČEPRO, a.s. a DEKONTA, a.s. a další specialisté a experti na 

likvidaci následků ekologických havárií. Odstranění následků modelové havárie trvalo celkem 

tři hodiny. Cvičení bylo doplněno také praktickými ukázkami vybavenosti technikou 

a zařízením složek IZS a společností (DEKONTA, a.s., REO AMOS, spol. s.r.o., VODNÍ 

ZDROJE, a.s.). 

Cvičení na zásah při úniku ropy má v Hodoníně již dlouhodobou tradici 

a uskutečnilo se již poněkolikáté. Předběžné vyhodnocení průběhu a výsledků 

mezinárodního taktického cvičení ROPA 2009 potvrdilo, že stanovené cíle cvičení byly 

splněny v plném rozsahu, a že IZS jako celek splnil úspěšně úkol likvidace simulované 

mimořádné události. Během cvičení se však objevily také nedostatky, a sice velmi špatné 

spojení, zejména v okolí nadzemní části ropovodu a produktovodu. Problém špatného 

spojení s hasiči ze Slovenské republiky byl proto operativně vyřešen začleněním jednoho 

příslušníka Hasičského záchranného sboru Slovenské republiky do štábu velitele zásahu, 

který předával pokyny velitele zásahu svým kolegům. Dalším nedostatkem, se kterým se 

členové IZS potýkali, byla také nedostatečná kapacita a rychlé vybíjení zdrojů přenosných 

radiostanic MATRA. 
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7 ZÁVĚR 

V předložené bakalářské práci byla rešeršně zpracována vlastní charakteristika 

samotných ropných látek, v rámci zpracování této problematiky jsem stručně tyto látky 

charakterizovala, zaměřila jsem se především na fyzikálně chemické vlastnosti, abych 

mohla lépe chápat chování těchto látek jak ve vodném prostředí, tak také v půdě. Pozornost 

jsem rovněž věnovala problematice transportu a chování ropných látek v životním 

prostředí a zaměřila jsem se rovněž na metody použitelné pro jejich stanovení.  

Hlavním tématem bakalářské práce však je problematika opatření, která jsou 

využívána v případě možné havárie ropovodu Družba, konkrétně na území Jižní Moravy. 

Dalším cílem práce bylo zaměřit se jednak obecně na problematiku možných havárií 

ropovodu Družba, ale také popsat vlastní systém havarijního zabezpečení ropovodu 

Družba na konkrétním případu realizovaného havarijního cvičení na trase ropovodu 

Družba a na řece Morava, kterého jsem se osobně zúčastnila. 

Na základě vlastního pozorování mohu konstatovat, že po teoretické stránce je tato 

problematika velmi dobře a pečlivě koordinována a tedy zabezpečena. Rovněž byla 

provedena i rozsáhlá modernizace celého ropovodu, což je zárukou toho, že je snaha 

předcházet a eliminovat možné havárie ropovodu Družba. 
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