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Diplomová práce se zabývá výb!rem vhodného za"ízení na úpravu vody pro USAR 

od"ad. První kapitola pojednává o problematice úpravy vody pro ve"ejnou pot"ebu, jsou 

rozebrány základní pojmy a možnosti úpravy. Ve druhé kapitole jsou specifikovány 

podmínky nasazení USAR ob"adu. Další kapitola se v!nuje požadavk$m ze strany USAR 

od"adu na mobilní za"ízení pro úpravu vody. Na to navazuje kapitola, ve které jsou uvedeny 

poznatky z pr$zkumu celosv!tového trhu s t!mito za"ízeními a jsou srovnány jejich 

parametry. Poslední kapitola se zabývá vyhodnocením vhodného za"ízení, které bude sloužit 

pro pot"eby USAR od"adu. 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou zabezpe!ení vhodné úpravny vody 

z volných zdroj" pro USAR od#ad p#i nasazení zejména v mezinárodní záchranné operaci. 

Celý systém poskytování pomoci je založen na tom, že od#ad musí spl$ovat jisté 

standardy, aby se p#edešlo „katastrofické turistice“. Jedním z pravidel, které musí splnit, 

je samostatnost, nezávislost na pomoci státu, kde p#išel poskytnout pomoc. 

Jedním z nejv%tších problém", jak popisuje ve své práci: Jednotka Ministerstva 

vnitra !eské republiky pro mezinárodní záchranné operace – poslání, struktura 

a praktické nasazení (2007) Ing. Martin &ervenka na míst% zásahu je nedostatek pitné 

vody. Tým bere balenou vodu, která zabírá nejvíce místa, a to jak objemov%, 

tak i hmotnostn%. Na osobu a den se po!ítalo (v!etn% ps") 6 litr" vody. Zkušenosti 

ze zásah" ukázaly, že zásobování pitnou vodou je kritické vždy první 2 ' 3 dny, potom se 

tato situace zlepšuje díky dovozu balené vody mezinárodními humanitárními 

organizacemi. 

V dnešní dob%, jak mi sd%lil Ing. Radim Kucha#, se po!ítá se zásobou vody na den 

polovi!ní, tedy 3 litry. I tak se stále jedná o nejobjemn%jší a nejt%žší p#epravovanou 

komoditu. Objem na osobu je sice polovi!ní, ale po!et !len" od#adu se rozrostl, takže 

p#epravované množství je stále velké. Proto se v Moravskoslezském kraji rozhodli 

pro USAR od#ad po#ídit malou mobilní úpravnu vody. 

Na za!átku této práce bude nastín%na problematika úpraven vod pro ve#ejné 

zásobování obyvatel &eské republiky. Bude shrnut legislativní rámec týkající se této 

problematiky i popis samostatné technologie úpraven vod. Jelikož je mobilní úpravna 

ur!ena pro USAR od#ad v rámci nasazení na mezinárodní vyhledávací a záchranné 

operace, bude popsána legislativa s tím související, vybavení a charakteristické úkoly 

USAR od#adu v míst% p"sobení. Praktická !ást se v%nuje pr"zkumu celosv%tového trhu 

s t%mito za#ízeními a srovnáním jejich technicko-taktických parametr" s požadavky, které 

na n% klade po#izovatel. 
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1 REŠERŠE 

V úvodu mé práce se budu zabývat problematikou úpravy vody pro ve#ejnou 

pot#ebu. Tato problematika je popsána v mnoha knihách. Úkolem t%chto prvních kapitol 

bude seznámit !tená#e s technologií úpraven vody. Vlastnosti vody, !isté, podzemní, 

povrchové odpadní aj., jsou popsány v následující knize. 

PITTER, P. : Hydrochemie. 3. vyd. Praha : Vydavatelství VŠCHT, 1999. 568 s.     

ISBN 80-7080-340-1 

Tato kniha shrnuje genezi, výskyt a vlastnosti jednotlivých anorganických 

a organických složek vod a ve studii proces", které ovliv$ují její distribuci. Jsou popsány 

vlastnosti a požadavky na jakost p#írodních vod, užitkových vod, vody pitné a vod 

odpadních. Velká pozornost je v%nována fyzikální chemii povrch" tuhých látek 

p#icházejících do styku s vodou a #ešení chemické rovnováhy ve vod%. 

Technologie úpraven vody, jak jsou #azeny pro jednotlivé p#ípady kvalit vstupní 

surové vody, jsou popsány v knihách: 

ŽÁ&EK, L. : P"íru#ka pro kontrolu a "ízení provozu úpraven vody. SNTL, Praha, 1988. 

ŽÁ&EK, L. : Technologie úpravy vody. Vydavatelství VUT Brno, 1998.                

ISBN 80-214-1257-7 

Informace o problematice poskytnutí mezinárodní pomoci a podmínkách nasazení 

USAR od#adu jsem !erpal z oficiálních stránek USAR.CZ. Na t%chto stránkách jsou odkazy 

na veškeré d"ležité informace týkající se dané problematiky, v!etn% odkaz" na celosv%tové 

humanitární organizace. 

Problematikou mobilních úpraven vody se již nezabývá moc literatury, a proto jsem 

musel !erpat z internetových stránek sv%tových výrobc" t%chto za#ízení. 

Další informace jsem !erpal z prospekt" mi poskytnutých k již testovanému 

za#ízení HZS MSK. Jedná se o filtra!ní za#ízení SDN WB 300. 
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2 PROBLEMATIKA ÚPRAVY VODY Z VOLNÝCH ZDROJ! 

Voda vyskytující se v p#írod% není chemicky !istá. Vždy obsahuje rozpušt%né plyny 

a rozpušt%né a nerozpušt%né anorganické a organické látky. N%které látky p#ijímá 

již v atmosfé#e, ale k jejímu hlavnímu obohacování rozpušt%nými látkami dochází 

p#i kontaktu s p"dou a horninami. Antropogenním zdrojem anorganických i organických 

látek v p#írodních vodách jsou pr"myslové a splaškové odpadní vody a ne!istoty 

vypoušt%né do ovzduší [1]. 

2.1 Vlastnosti chemicky "isté vody 

Nebudeme-li uvažovat tritium (3H) a nuklidy 14O, 15O a 19O s velmi krátkým 

polo!asem rozkladu, p#ipouští se existence stabilních izotop" 1H, 2H (D ' deuterium), 

16O, 17O a 18O s celkem devíti možnostmi stavby molekuly vody. Uvedené izotopy jsou 

ve vod% zastoupeny v pom%rech: 1H, 2H = 5000 : 1 a 16O, 17O a 18O = 3150 : 5 : 1. 

V p#írodních vodách zcela p#evládá 1H2
16O a na 2H2

16O („t%žkou vodu“, D2O) p#ipadá asi 

jen 0,015 hmotnostních procent. 

Hodnoty n%kterých fyzikálních a fyzikáln%-chemických vlastností !isté vody 

a t%žké vody jsou uvedeny v Tabulce 1. Z chemických vlastností je nejd"ležit%jší dipólový 

charakter molekuly vody. Rozdíl elektronegativit atom" H a O je p#í!inou polárního 

charakteru molekuly vody. D"ležitou vlastností je vznik vodíkové vazby a z toho 

vyplívající sklon molekuly vody sdružovat se ve v%tší celky prost#ednictvím vodíkových 

m"stk", viz Obrázek 1. Vzhledem k t%mto vlastnostem má voda maximální hustotu 

p#i 3,98 °C a p#i dalším ochlazování k bodu tuhnutí zv%tšuje sv"j objem. Tato anomálie 

brání promrzání vody v nádržích až ke dnu a umož$uje tak p#ežití n%kterých vodních 

organism" [1]. 

 

Obrázek 1 Vodíkové m"stky (1) mezi molekulami vody [37] 
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Tabulka 1 Fyzikáln%-chemické konstanty !isté vody a t%žké vody [1] 

Konstanta Jednotka H2O D2O 

hustota (25 °C) kg m-3 997,05 1 104,46 

maximální hustota kg m-3 1 000,00 1 105,97 

teplota maximální hustoty °C 3,98 11,20 

bod varu (101 325 Pa) °C 100,00 101,43 

bod tuhnutí (101 325 Pa) °C 0,00 3,81 

povrchové nap#tí (25 °C) 10-3 N m-1 71,96 71,85 

m#rné teplo tání 103 J kg-1 333,7 - 

m#rné výparné teplo 103 J kg-1 2 255,5 - 

m#rná izobarická tepelná 

kapacita (25 °C) 
J kg-1 K-1 4 182,5 - 

 

2.2 Charakteristika zdroj$ vody pro výrobu pitné vody 

Opravdový význam pitné vody si uv%domíme až tehdy, když jí máme nedostatek. 

Doba, kdy naši prarodi!e mohli bez rizika pít vodu ze studní a pramen" je minulostí. 

Tém%# všude p#ítomná kontaminace p"dy, vody a ovzduší chemickými a organickými 

látkami jako vedlejšího produktu industrializace p#ináší #adu rizik. Pokud surová 

na!erpaná voda nespl$uje hodnoty ur!ené pro pitnou vodu, musí být upravena v úpravn% 

pitné vody. V &eské republice však nelze upravovat každou surovou vodu na vodu pitnou, 

i když je to technicky možné, ale ekonomicky nehospodárné. 

Požadavky na jakost surové vody k úprav% na vodu pitnou stanovuje § 13 odst. 

1 a 2 Zákona !. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve#ejnou pot#ebu. Bližší 

specifikaci na jakost surové vody ur!uje Vyhláška Ministerstva zem%d%lství (dále 

jen „MZ“) !. 428/2001 Sb., kterou se provádí výše zmín%ný zákon, ta stanovuje v § 22 

p#edevším ty zdroje povrchové, nebo podzemní vody, které se v p#irozeném stavu svým 

fyzikálním, chemickým, mikrobiologickým, pop#. biologickým složením a vlastnostmi 

co nejvíce blíží požadavk"m na pitnou vodu. P#i rozhodování mezi n%kolika možnými 

vodními zdroji se vychází z optimálních investi!ních a provozních náklad" ve vztahu 
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ke složitosti technologie úpravy a náro!nosti na dopravu vody. Další hodnocené faktory 

jsou vydatnost, možnost ochrany jakosti a potenciální kontaminace vodního zdroje. 

Voda ur!ená k úprav% na vodu pitnou se rozd%luje podle limitních hodnot do t#í 

kategorií, které odpovídají standardním metodám úpravy uvedené v Tabulce 2. V tabulce 

je rovn%ž uvedeno procentuální zastoupení zdroj" pitné vody využitelné v dané kategorii. 

 

Tabulka 2 Typy úprav a podíl zdroj" pitné vody pro jednotlivé kategorie surové vody 

[6, 23] 

Katego

rie 

PV 

[%] 

PZ 

[%] 
Typ úpravy 

A 1 7,1 76,5 

Jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce, nap#íklad rychlá 

filtrace a dezinfekce, pop#. prostá písková filtrace, chemické 

odkyselení nebo mechanické odkyselení !i odstran%ní plynných 

složek provzduš$ováním. 

A 2 54 9 

B%žná fyzikální úprava, chemická úprava a desinfekce, koagula!ní 

filtrace, infiltrace, pomalá biologická filtrace, flokulace, 

usazování, filtrace, desinfekce (kone!né chlorování), 

jednostup$ové !i dvoustup$ové odželezování a odmanganování. 

A 3 38,9 14,5 

Intenzivní fyzikální a chemická úprava, rozší#ená úprava 

a desinfekce, nap#íklad chlorování do bodu zlomu, koagulace, 

flokulace, usazování, filtrace, adsorpce (aktivní uhlí), desinfekce 

(ozón, kone!né chlorování). Kombinace fyzikáln% chemické 

a mikrobiologické a biologické úpravy. 

PV ' zdroj povrchové vody 

PZ ' zdroj podzemní vody 

Pro za#azení surové vody do p#íslušné kategorie jsou pravideln% m%#eny vybrané 

parametry. Pravidelnost m%#ení se odvíjí od po!tu lidí zásobovaných z tohoto zdroje. 

Podrobný popis by byl nad rámec této publikace, více zdroj [6]. 
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2.2.1 Povrchová voda 

Povrchové vody jsou všechny vody p#irozen% se vyskytující na zemském povrchu. 

D%lí se na vody kontinentální a vodu mo#skou. Voda mo#ská nás nebude zajímat, i když 

je jí na Zemi nejvíce a dá se upravit na vodu pitnou, technologie odsolování je však 

energeticky náro!ná (destilace, vymrazováni, reverzní osmóza). Kontinentální povrchové 

vody jsou jednak tekoucí (vodní toky) a jednak stojaté (jezera, nádrže, rybníky). 

Nás nejvíce budou zajímat toky vodárenské, což jsou vody po úprav% ur!ené pro pitné 

ú!ely [1]. 

Krom% uvedeného rozd%lení úpravy pro surové vody se používá ješt% další 

klasifika!ní systém podle &SN 75 7221 „Klasifikace jakosti povrchových vod“, který 

slouží ke srovnání jakosti povrchových vod z r"zných míst v r"zném !ase. Na tomto 

základ% se ve vodohospodá#ské praxi rozhoduje o vypoušt%ní odpadních vod do vod 

povrchových. Tekoucí povrchové vody se podle &SN 75 7221 za#azují do 5 t#íd: 

I. t#ída: nezne!išt%ná voda 

II. t#ída: mírn% zne!išt%ná voda 

III. t#ída:  zne!išt%ná voda 

IV. t#ída: siln% zne!išt%ná voda 

V. t#ída: velmi siln% zne!išt%ná voda  

V posledních letech díky budování !istíren odpadních vod dochází ke zlepšování 

kvality tekoucí povrchové vody. V 90 letech minulého století se p#evážná v%tšina našich 

tok" #adila do IV a V t#ídy, na po!átku t#etího tisíciletí se tento stav zm%nil k prosp%chu 

III. t#ídy, mapy a podrobný popis t#íd jakosti povrchových vod viz P#íloha A. 

2.2.2 Podzemní voda 

Podzemní vodou se rozumí voda p#irozen% se vyskytující v horninovém prost#edí, 

pokud není vázána kapilárními silami. Jde o vodu v zemských dutinách a zvodn%ných 

zemských vrstvách. Podle celkového chemického složení se d%lí na podzemní vody prosté 

a minerální. Prostá voda je voda s nízkým obsahem rozpušt%ných látek, která nespl$uje 

žádné z kritérií pro minerální vodu. 
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Chemické složení podzemních vod je výsledkem vzájemného p"sobení srážkových 

a povrchových vod, podzemní atmosféry a horninového prost#edí. Na dopl$ování 

podzemních vod se nejvyšší mírou podílí srážkové a povrchové vody infiltrací. Zne!išt%ní 

podzemních vod zp"sobuje i siln% zne!išt%ná atmosféra v oblastech infiltrace. 

V &eské republice se nejv%tší zásoby podzemní vody nacházejí v kvarterních 

sedimentech podél st#edního toku Labe, Orlice, Moravy, Be!vy, Svratky, Opavy, Ostravice 

a Morávky a dále pak v k#ídových sedimentech povodí Kamenice, Plou!nice, v oblasti 

T#ebo$ské pánve, Chebu. K dopl$ování zásob podzemních vod dochází v%tšinou v jarních 

m%sících [1]. 

2.3 Využití vody pro vodohospodá%ské ú"ely 

Zákon o vodách [5] rozlišuje dvojí využití podzemní a povrchové vody. Obecné 

užití ' bez povolení, a na základ% povolení ' ke speciálním !innostem p#esahujícím rámec 

obecného využití. 

2.3.1 Obecné užití vod  

Vztahující se pouze na nakládání s povrchovými vodami. Každý m"že na vlastní 

nebezpe!í bez souhlasu vodoprávního ú#adu využívat povrchové vody, pokud p#i tom 

nepoužívají žádné zvláštní technické prost#edky k jejímu odb%ru. P#i obecném nakládání 

s povrchovými vodami se nesmí ohrožovat jakost vod, narušovat p#írodní prost#edí, zhoršovat 

odtokové pom%ry, poškozovat b#ehy, vodní díla a za#ízení, za#ízení pro chov ryb aj. 

Povrchové vody, pokud to není v n%kterých úsecích výslovn% zakázáno, lze využívat 

ke koupání a vodním sport"m, bruslení na zamrzlé hladin%, praní prádla, plavení zví#at 

nebo využívat vodního toku k plavb%. Plavidla musí být vybaveny za#ízením k akumulaci 

odpadních vod tak, aby nepoškozovala recipienty, v!etn% vyskytující se flory a fauny. Obecné 

nakládání však m"že vodoprávní ú#ad upravit, omezit, pop#. zakázat, vyžaduje-li to ve#ejný 

zájem [5]. 
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2.3.2 Na základ# povolení 

Povolení se vztahuje na nakládání s povrchovými i podpovrchovými vodami. 

Za speciální !innost, p#i které je zapot#ebí povolení vodoprávního ú#adu, lze považovat 

následující !innosti: 

! k jejich akumulaci nebo vzdouvání; 

! k využívání jejich energetického potenciálu; 

! k odb%ru vod a vypoušt%ní odpadních vod; 

! k !erpání podzemních vod za ú!elem snížení jejich hladiny, nebo zne!išt%ní; 

! k obohacení vod podzemních vodou povrchovou; 

! ke komer!nímu využívání (chov ryb, vodní dr"beže aj); 

! k jinému nakládání s vodami nad míru obecného užívání. 

Ke všem t%mto !innostem musí mít majitel nebo provozovatel platné povolení 

vydané vodoprávním ú#adem. Povolení k nakládání s vodami se vydává na !asov% 

omezenou dobu. Povolení k vypoušt%ní odpadních vod nem"že být vydáno na dobu delší 

než 10 let, v p#ípad% vypoušt%ní odpadních vod se zvláš( nebezpe!nými látkami na dobu 

delší než 4 roky [5]. 

2.4 Pitná voda 

Kvalita pitné vody se posuzuje z hlediska fyzikálního, chemického, radiologického, 

mikrobiologického a biologického. Nejd"ležit%jší hledisko je zdravotní nezávadnost pitné 

vody, která ani p#i trvalém požívání nemá vyvolávat onemocn%ní nebo poruchy zdraví 

spot#ebitele a jeho potomstva akutním, chronickým nebo pozdním p"sobením p#ítomných 

látek a jejíž organoleptické vlastnosti (chu(, pach, barva, teplota) nebrání jejímu požívání. 

Vodní zdroje ur!ené pro ve#ejné zásobování s kapacitou p#esahující 10 000 m3/rok 

musí mít vyhlášená pásma hygienické ochrany (dále jen „PHO“). PHO musí tvo#it 

skute!nou ochranu, která je dostate!ná v souvislosti s riziky, které by mohly zdroj surové 

vody ohrozit [5]. 
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Nejkvalitn%jším zdrojem pitné vody jsou vody podzemní. Avšak malé zásoby 

podzemní vody nás nutí používat i vody povrchové. Z nejkvalitn%jších podzemních vod 

se vyrábí balená kojenecká voda, balená stolní voda a balená pitná voda k její úprav% 

lze použít b%žnou vodárenskou úpravu fyzikálními a chemickými postupy, v!etn% 

dezinfekce chlorací [1]. 

K posuzování jakosti pitné vody slouží Vyhláška Ministerstva zdravotnictví (dále 

jen „MZd“) !. 252/2004 Sb. [7]. Podle ní je zásobování obyvatelstva rozd%leno 

na hromadné zásobování (ve#ejný vodovod, ve#ejné studny) a na individuální zásobování 

(uzav#ený okruh < 50 spot#ebitel", nap#. domovní studny), pro které platí mén% p#ísná 

kritéria. Pro obsah sledovaných látek a mikroorganism" Vyhláška MZd !. 252/2004 Sb. 

stanovuje: 

! Mezní hodnotu ' v%tšinou horní hranice rozmezí p#ípustných hodnot, jejímž 

p#ekro!ením ztrácí voda vyhovující jakost v daném ukazateli. Její p#ekro!ení m"že 

povolit hygienik. (P#. mezofilní a psychrofilní bakterie, amonné ionty, barva, pH, 

sírany, zákal, železo, zinek aj.). 

! Nejvyšší mezní hodnota (dále jen „NMH“) ' její p#ekro!ení vylu!uje užití vody 

jako pitné. Mezi ukazatele s NMH pat#í všechny látky toxické povahy nebo 

indikující fekální zne!išt%ní. (P#. baryum, beryllium, kyanidy, rtu(, enterokoky 

a koliformní bakterie, polychlorované bifenyly). 

! Mezní hodnotu referen"ního rizika (dále jen „MHRR“) ' zpravidla pozdních 

toxických ú!ink" (karcinogen, mutagen), která u 100 000 spot#ebitel" vyvolá 

p#i celoživotní konzumaci jedno úmrtí navíc. P#ekro!ení MHPR vylu!uje užití 

vody jako pitné. (P#. benzen, tetrachlormethan a další chlorované uhlovodíky). 

! Doporu"enou hodnotu – hodnota, která znamená dosažení optimální koncentrace 

dané látky (P#. rozpušt%ný kyslík, vápník, ho#!ík a jejich sou!et) [1, 7, 17]. 

Zásobování obyvatel pitnou vodou byl zpo!átku problém hlavn% epidemiologický, 

proto se nejv%tší pozornost v%novala ukazatel"m fekálního zne!ist%ní (koliformní bakterie 

a enterokoky mikrobiologických ukazatel", amoniakální dusík, dusitany, fosfore!nany, 

sulfan, chloridy a kyselina mo!ová z chemických ukazatel"). Od doby p#ed padesáti lety 

na významu nabývá chemické zne!ist%ní vody (dusi!nany, t%žké kovy, chlorované 
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uhlovodíky atd.), které m"že být toxické, negativn% ovliv$ovat organoleptické vlastnosti 

vody, pop#. p"sobit karcinogenn% !i teratogenn% [7, 17]. 

2.5 Výroba pitné vody 

Složitost úpravny pitné vody, po!et, druh a se#azení proces" do technologické linky 

závisí na jakosti vstupní vody. Rovn%ž záleží, zda se upravují podzemní vody, obsahující 

více železa, manganu, sulfanu, a oxidu uhli!itého, který p"sobí agresivn% na n%které 

povrchy jako beton a ocel. Oproti tomu povrchové vody obsahují p#edevším suspendované 

látky a koloidní anorganické i organické látky. Nejsou-li povrchové vody siln% zne!išt%ny, 

mají v%tší obsah kyslíku než vody podzemní. Rovn%ž po!et mikroorganism" bývá 

ve srovnání s podzemními vodami podstatn% v%tší a biologické složení rozmanit%jší [3, 

36]. 

Technologie úpravy vody je obdobou proces" samovoln% probíhajících 

p#i kolob%hu vody v p#írod%, je však podstatn% urychlena. V úpravnách vody probíhá 

úprava vody na principu mechanickém, biologickém, chemickém nebo fyzikáln%-

chemickém (využívá se sedimentace, pomalá filtrace, chemické úpravy vody 

hydrolyzujícími koagulanty, oxidace, rychlofiltrace aj.). Hrub% disperzní látky je možno 

odstranit z vody pouhou sedimentací, jemn%jší suspenze sedimentací a filtrací, velmi jemné 

suspenze pak !i#ením. Rozpušt%né látky se odstra$ují sorpcí, oxidací a vým%nou iont" [4]. 

Klasifikaci základních úpravárenských proces" uvádí Tabulka 3. 

10 

 



 

Tabulka 3 Klasifikace základních úpravárenských proces" [3] 

Procesy P!íklad Povaha ne"istot 

fyzikální 
absorpce a desorpce plyn", adsorpce, 

sedimentace, filtrace, flotace, koagulace1 

plyn, suspendované 

látky 

chemické 

hydrolýza koagulant", reakce 

p#irozených barevných látek 

s anorganickými koagulanty, oxidace 

organických látek s oxida!ními !inidly, 

chemisorpce, vým%na iont" aj. 

koloidní, pop#. 

rozpušt%né anorganické 

i organické látky 

hydraulické 

vytvá#ení dob#e separovatelných vlo!ek 

rychlým a pomalým mícháním, 

flokulací2 

 

mikrobiologické 

a biologické 

odstra$ování organických !i 

anorganických látek a dusíkatých složek 

pomalou biologickou filtrací, infiltrací, 

denitrifikací 

rozpušt%né anorganické 

i organické látky 

1 Jedná se o fyzikáln%-chemický proces 

2 Jedná se o fyzikáln%-chemický proces zna!n% ovliv$ovaný hydraulickými parametry 

2.5.1 P%ed"išt#ní vody 

Úpravny berou zpravidla povrchovou vodu nebo vodu z m%l!ích píse!ných 

a št%rkových podloží. Z takovéto surové vody je t#eba odstranit hrubé ne!istoty už v míst% 

odb%ru, aby se zabezpe!ila ochrana !erpacích za#ízení. Tato úprava je vyžadována zejména 

u povrchových tekoucích nebo i stojatých vod, obsahující plovoucí látky, hrubé suspenze, 

písek. Jedná se o mechanické procesy tvo#ící první stupe$ p#ed dalšími stupni úpravy 

vody. Voda zbavená hrubých ne!istot je siln% desinfikována chlorem nebo ozónem. 

P#i té se vyhubí p#ítomné mikroorganizmy [2, 36]. 

! odstran%ní plovoucích látek (!esle, síta, pásové filtry); 

! odstran%ní hrubých suspendovaných látek (lapáky písku, usazovací nádrže, pískové 

filtry apod.). 
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2.5.2 Odstran#ní suspendovaných látek 

V praxi se vyskytují suspenze se zastoupením !ástic r"zných pr"m%r", hustot 

a usazovacích rychlostí. Lehce usaditelné suspendované !ástice obvykle anorganického 

p"vodu se odstra$ují sedimentací (usazovací nádrže odstraní se 80 ' 90 % rozptýlených 

látek). Jemn% dispergované !ástice, rozptýlené ve vod%, které se v usazovacích nádržích 

neodstranily, m"žeme z vody separovat filtrací (plošná nebo objemová) nebo !í#ením 

(chemická úprava vody, koagulace). 

Pomocí koagula!ních !inidel (chlorid železitý, síran hlinitý, hlinitan sodný, síran 

železitý a síran železnatý) v procesu !í#ení se z vody odstra$ují nejjemn%jší neusaditelné 

suspenze a látky koloidního charakteru (až 90 %), které není možné odstranit 

ani usazováním ani filtrací (zp"sobují hlavn% zákal a barvu vody). Následkem koagulace 

je spojování !ástic (nazývaných vlo!kový kal), m%ní se jejich sedimenta!ní rychlost. Voda 

se nechá protékat sm%rem vzh"ru v rozši#ující se nádob%, takže !ástice vlo!kového mraku 

jsou fluidovány jen rychlým proudem v užší !ásti nádoby a vrchem (kde voda stoupá 

pomaleji než 1 mm/s) odtéká prakticky !irá voda, jejíž následná filtrace se dá provád%t 

podstatn% rychleji. &í#ením se také snižuje po!et bakterií ve vod%. 

Následuje filtrace. K filtraci se využívá pr"toku vody vrstvou písku nebo 

granulovaného aktivního uhlí mající povrch až stovky metr" !tvere!ních na gram. Protože 

tyto filtry by musely mít velkou plochu, používají se pro velké úpravny tlakové rychlofiltry 

v uzav#ených nádobách. &ástice, které neprojdou mezerami, se ve vrstv% zachytí 

mechanicky, dále zde probíhá adsorpce, kdy se !ástice vážou k povrchu adsorbentu. 

To probíhá bu): 

! fyzikální adsorpce (podmín%na pouze van der Walsovými silami) 

! chemisorpce (podmín%na chemickou reakcí mezi adsorbovanou látkou 

a adsorbentem) 

Pravideln% po n%kolika dnech se zanesené filtry pro!istí krátkým prudkým proudem 

vody, v n%mž se zrnka písku dostanou do pohybu a vzájemn% si omelou usazenou blánu, 

která se vyplaví do odpadu. Pro zajišt%ní kontinuálního provozu je polovina filtr" 

v regenera!ní fázi a druhá polovina vodu !istí. Voda odtékající z filtr" by m%la mít povahu 

vody studni!ní a po další slabé dezinfekci chlorem je !erpána do vodovodní sít% [2, 36]. 
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2.5.3 Odstra&ované látky 

Pokud to vodní zdroj vyžaduje, p#istupuje se i k chemické úprav% vody. Zejména 

p#i úprav% podzemních vod je nutné z vody odstra$ovat vysoké koncentrace železa, 

manganu, p#íp. oxidu k#emi!itého, agresivního oxidu uhli!itého, vápníku, ho#!íku 

a alkalických kov". Problémem jsou i vysoké koncentrace dusi!nan". V této podkapitole 

bude !erpáno ze zdroje [2]. 

Odkyselování 

P#i odkyselování se z vody odstra$uje agresivní oxid uhli!itý, mnohdy bývá tento 

proces #ešen spolu s odželezováním a odmanganováním. Odkyselování se provádí 

zp"sobem mechanickým nebo chemickým. Cílem je upravit vodu do vápenato-

uhli!itanové rovnováhy (pom%r mezi agresivními a inkrustujícími ú!inky).  

! mechanický zp"sob odkyselování ' odstran%ní CO2 provzduš$ováním (rozst#ikem, 

kaskády, vhán%ním vzduchu do vody); 

! chemický zp"sob odkyselování ' odstran%ní CO2 pr"tokem vody p#es odkyselovací 

hmoty, na které se CO2 chemicky váže (mramor, dolomit, dekarbolit, vápno, p#íp. 

uhli!itan sodný nebo hydroxid sodný) 
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Odželezování a odmanganování 

Princip je p#evedení hydratovaných kationt" Fe2+ a Mn2+ z rozpustné formy 

na nerozpustnou. Železo do formy Fe(OH)3 a mangan do formy Mn(OH)2 nebo MnO2. 

Metody odželezování a odmanganování: 

! metody oxida!ní (vzdušný kyslík, chlor, manganistan draselný, ozón);  

! alkalizace hydroxidem vápenatým; 

! kontaktní odželezování a odmanganování na písku preparovaném vyššími oxidy 

manganu; 

! odstran%ní železa a manganu z organických komplex" !i#ením. 

Odstra&ování amonných iont$, dusitan$, dusi"nan$ a fosfore"nan$ 

Jedná se o oxida!ní a sorp!ní metody. Amonné ionty se z vody odstra$ují nap#íklad 

chlorací s následnou adsorpcí na aktivním uhlí. Dusitany se v%tšinou oxidují chlorem nebo 

manganistanem draselným na dusi!nany. Fosfore!nany se odstra$ují koagula!ními 

a sorp!ními pochody. 

Dusi!nany lze z pitných vod odstra$ovat metodami chemické redukce, 

membránovými procesy elektrodialýzy a reverzní osmózou, biologickou denitrifikací 

a iontovými vým%ny. 

Odstra&ování anorganického a organického mikrozne"išt#ní 

Anorganické mikrozne!išt%ní zp"sobují zejména t%žké kovy (arzen, chrom, nikl, 

olovo, kadmium, rtu(, st#íbro, zinek aj.) a odstra$ují se v%tšinou alkalickým !i#ením, sorpcí 

na aktivním uhlí, !i jiných sorbentech, p#íp. na m%ni!ích iont". 

Organické mikrozne!išt%ní, které je zp"sobeno tenzidy, pesticidy, ropou a ropnými 

látkami, fenoly, chlorovanými uhlovodíky aj., je možné odstranit v%tšinou adsorpcí 

na aktivním uhlí, nebo oxidací ozónem, manganistanem draselným !i oxidem chlori!itým. 
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2.6 Hygienické zabezpe"ení vody 

Jako poslední technologický krok je zabezpe!ení po stránce zdravotní. Pitná voda 

se musí zajistit proti p#enášení infek!ních onemocn%ní a zaru!it tak trvalou 

bakteriologickou nezávadnost. K tomuto se používají r"zné desinfek!ní prost#edky a z nich 

vycházející zp"soby hygienického zabezpe!ení: 

! chlorace a chloraminace vody ' hygienické zabezpe!ení pomocí dávkování 

chloru nebo látek, které aktivní chlor uvol$ují. Chlor má ú!inky oxida!ní, ale 

i chlora!ní, což není žádoucí. Dlouhodobé zajišt%ní pitné vody, vhodné 

pro distribuci vody i s delším zdržením. 

! oxidace oxidem chlori"itým – složitost p#ípravy oxidu chlori!itého, a tím i v%tšími 

ekonomickými náklady. Výhodou je minimalizace vzniku chlorovaných 

uhlovodík", protože oxid chlori!itý má na rozdíl od chloru pouze oxida!ní ú!inky. 

! ozonizace vody – ozón je podstatn% ú!inn%jší dezinfek!ní a oxida!ní prost#edek 

než nap#. chlor, má rovn%ž maximální ú!inek p#i inaktivaci vir". Nevýhodou jsou 

velké energetické náklady p#i výrob% ozónu a pouze krátkodobé zajišt%ní pitné 

vody. 

! ultrafialového zá%ení – zejména pro malé zdroje a pro dodate!nou úpravu vody 

v domácnostech a v potraviná#ském pr"myslu. Sterilizace UV paprsky je p#irozený 

zp"sob úpravy vody bez použití chemie. Ú!innost se pohybuje kolem 99,99 %, 

zni!í bakterie, plísn%, kvasinky a viry obsažené ve vod% [2]. 

Následn% je voda !erpána do vodojem" a odtud do vodovodní sít% ke kone!nému 

spot#ebiteli. 

Pro aplikaci jiných technologických postup" a chemických p#ípravk" než t%ch, 

které jsou uvedeny ve Vyhlášce !. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky 

p#icházející do p#ímého styku s vodou a na úpravu vody, je nutný souhlas orgánu ochrany 

ve#ejného zdraví (v tomto p#ípad% Ministerstva zdravotnictví) [8]. 
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3 MEZINÁRODNÍ ZÁCHRANNÉ OPERACE 

Sou!ástí zahrani!ní politiky &eské republiky je poskytování humanitární pomoci. 

Ta se poskytuje podle naléhavosti situace a pot#eb postiženého státu, podle možností 

ekonomiky, disponibilních zdroj" státního rozpo!tu, v souladu se zásadami a rezolucemi 

mezinárodního spole!enství a s vlastními prioritami a zájmy. 

Výdaje vzniklé s poskytováním humanitární pomoci do zahrani!í se hradí 

z p#íslušné kapitoly státního rozpo!tu, spravované Ministerstvem zahrani!ních v%cí. 

O uvoln%ní finan!ních prost#edk" z této kapitoly státního rozpo!tu rozhoduje ministr 

zahrani!ních v%cí v dohod% s ministrem vnitra, a to do výše 5 mil. K!. O uvoln%ní 

finan!ních prost#edk" nad 5 mil. K! musí rozhodnout vláda na základ% návrhu ministra 

zahrani!ních v%cí [26]. 

3.1 Právní úprava poskytování humanitární pomoci 

Základní právní p#edpis v oblasti zapojení &eské republiky (dále jen „&R“) 

do mezinárodních záchranných operací p#i mimo#ádných událostech v zahrani!í 

a poskytování humanitární pomoci do zahrani!í je Zákon !. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o zm%n% n%kterých zákon", ve zn%ní pozd%jších p#edpis".  

Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“) spolupracuje s Ministerstvem zahrani!ních 

v%cí (dále jen „MZV“) ve v%cech humanitární pomoci poskytované státem do zahrani!í 

a zapojování do mezinárodních záchranných operací. Úkoly Ministerstva vnitra na tomto 

poli plní Ministerstvo vnitra ' generální #editelství Hasi!ského záchranného sboru &eské 

republiky (dále jen „MV ' generální #editelství HZS &R“). 

Bližší podrobnosti stanoví provád%cí p#edpisy, p#edevším Na#ízení vlády 

!. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, 

poskytování a p#ijímání humanitární pomoci a náhrad výdaj" vynakládaných právnickými 

osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve zn%ní Na#ízení 

vlády !. 527/2002 Sb. 

D"ležitým právním p#edpisem je rovn%ž Zákon !. 133/1985 Sb., o požární ochran%, 

ve zn%ní pozd%jších p#edpis", jenž umož$uje MV &R p#i poskytování mezistátní pomoci 

soust#e)ovat a nasazovat síly a prost#edky (dále je „SaP“) požární ochrany bez ohledu 
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na to, kdo s nimi disponuje. Zákon !. 238/2000 Sb., o Hasi!ském záchranném sboru &R, 

ve zn%ní pozd%jších p#edpis" umož$uje spolupráci Hasi!ského záchranného sboru &R 

s mezinárodními organizacemi a zahrani!ními subjekty. 

Nový právní p#edpis upravující rozhodovací o poskytování humanitární pomoci 

je Zákon !.151/2010 Sb., o zahrani!ní rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 

poskytované do zahrani!í a o zm%n% souvisejících zákon" [27]. 

3.1.1 Formy humanitární pomoci 

Na základ% výše uvedených právních p#edpis" m"že &R poskytovat následující 

formy humanitární pomoci: 

! záchraná%ská – pro záchraná#skou humanitární pomoc do zahrani!í jsou 

p#ipraveny speciální typy od#ad" v odpovídajícím složení dle pot#eb v míst% 

mimo#ádné události (USAR od#ad, od#ad pro likvidaci požár", od#ad pro záchranné 

práce p#i povodních, od#ad pro zásahy p#i chemických a ekologických haváriích 

a speciální od#ad). Nás nejvíce bude zajímat USAR od#ad; 

! materiální – poskytována na základ% konkrétní žádosti postiženého státu, která 

je následn% !eskou stranou zvážena a p#ípadn% &R poskytnuta; 

! finan"ní – jedná se o nejjednodušší zp"sob poskytnutí pomoci nej!ast%ji 

prost#ednictvím mezinárodních organizací nebo p#ímo na bankovní konto 

ur!ené postiženým státem; 

! poradenská – vyslání odborníka na danou problematiku, !lenové 

vyhodnocovacího nebo koordina!ního týmu; 

! kombinovaná – kombinace uvedených možností [27]. 
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3.2 USAR od%ad 

USAR od#ad z anglického Urban Search and Rescue s p#ipojením Team 

je v p#ekladu vyhledávací a záchranný od#ad do obydlených oblastí. Historie 

specializovaného od#adu s jasnou koncepcí ur!eného pro vyhledávání a záchranu osob 

ze sutin z#ícených budov se datuje od roku 1999, tedy od roku, kdy sv%t soust#e)oval 

všechny dostupné záchraná#ské kapacity do oblastí postižených zem%t#eseními v Turecku 

a na Tchaj-wanu. 

USAR týmy jsou nasazovány v p#ípad% mimo#ádných událostí a u živelných 

pohrom, jako zem%t#esení, závaly, sesuvy nebo tsunami a to jak na území &eské republiky 

i v rámci mezinárodních záchranných operací. V tomto p#ípad% má USAR od#ad statut 

jednotky MV ' generálního #editelství HZS &R, tedy jako Czech Emergency Response 

Team se specializací USAR „CZERT USAR“ [28]. Specializují se na záchranu ze sutin, 

z výšek a hloubek. 

Personáln% je pro leteckou p#epravu k provád%ní vyhledávacích a záchranných 

prací v zahrani!í p#evážn% využito sil a prost#edk" HZS hlavního m%sta Prahy (celkem 

66 p#íslušník", tj. 22 z každé sm%ny) a to p#edevším vzhledem k jeho široké personální 

i materiální základn%, návaznosti na mezinárodní letišt% i základnu dopravního letectva 

Armády &R, která byla schopna vy!lenit letecké prost#edky pro p#epravu humanitární 

pomoci. Jednotky pro p#epravu pozemní cestou jsou dopln%ny i z jiných HZS kraj". 

Od 1. !ervence 2007 dosáhl také HZS Moravskoslezského kraje (p#edur!eno 

42 p#íslušník") akceschopnosti vyhledávacího a záchranného USAR od#adu. 

P#íslušníci jsou do USAR od#adu vybíráni na základ% zdravotní, psychické 

a v%domostní (zejména jazykové) zp"sobilosti. Jsou p#edem o!kováni proti nakažlivým 

nemocem (viz Tabulka 4) a odborn% p#ipravováni. Pro od#ad je p#edur!eno 

cca 15 až 20 kynolog" z celé &R. Rovn%ž tito !lenové jsou o!kováni proti nakažlivým 

nemocem. Kynologové se speciáln% vycvi!enými psy jsou využíváni pro vyhledávání 

živých osob ze sutin. Musí mít platný atest pro specializaci plošné, respektive pro sutinové 

vyhledávání nebo obojí [29]. 

O!kování je nutné, protože v míst% nasazení, a( už v d"sledku p#írodní 

!i antropogenní události, jsou porušené infrastruktury a panují zde špatné hygienické 
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podmínky, což p#ináší výrazné nebezpe!í p#enášení infek!ních chorob. Proto je po návratu 

u !len" od#adu provedeno komplexní vyšet#ení. 

Tabulka 4 Seznam nemocí, proti kterým jsou o!kovány osoby v USAR od#adu [14] 

TETANUS CHOLERA 

POLIO/D$TSKÁ OBRNA RABIES/VZTEKLINA 

TYPHOID FEVER/B%IŠNÍ TYFUS MENINGITIS/MENINGITIDA 

VIRAL HEPATITIS A/ŽLOUTENKA 

TYPU A 
YELLOW FEVER/ŽLUTÁ HORE!KA 

VIRAL HEPATITIS B/ŽLOUTENKA 

TYPU B 

TICK BORNE ENCEPHALITIS/ 

KLÍŠ&OVÁ ENCEFALITIDA 

 

Dalšími !leny od#adu jsou léka#i, které zabezpe!uje na vyžádání MV – generálního 

#editelství HZS &R Úrazová nemocnice Brno. Jde o léka#e pro pot#ebu !len" jednotky, 

na které nejsou kladeny požadavky výkonu záchraná#ské specializace. Podle pot#eby 

od#adu jsou p#i#azováni i další odborníci dle pot#eb na míst% zásahu a na základ% dohod 

o spolupráci v IZS (nap#. policisté, experti SÚJB apod.). Vyslání t%chto odborník" 

se organizuje jako zahrani!ní služební cesta. Veškeré osoby p#edur!ené pro USAR od#ad 

vysílané do zahrani!í musí mít platné cestovní doklady. 

Spolu s vysláním záchranného od#adu je vyslán sty!ný d"stojník, jakýsi 

koordinátor na míst% mimo#ádné události. U sty!ného d"stojníka jsou p#edpokládány 

výborné jazykové znalosti a organiza!ní schopnosti rovn%ž se po!ítá s p#edchozí 

zkušeností s nasazením p#i záchranné operaci nebo poskytováním humanitární pomoci. 

Úkolem sty!ného d"stojníka je zkontaktovat se s p#íslušným z#ízeným mezinárodním 

opera!ním a koordina!ním centrem (dále jen „UN-OSOCC“) nebo místním orgánem 

krizového štábem (dále jen „LEMA“) a zajistit podmínky pro zásah !eského od#adu. 

Sty!ný d"stojník je vybírán zejména podle jazykových nárok" ze seznamu sty!ných 

d"stojník". 

&eská republika pot#ebovala být v!asn% informována o nutnosti nasazení 

specializovaných záchranných jednotek do zahrani!í a o podmínkách v oblastech 

postižených katastrofou. Bylo také d"ležité neustálé napojení na mezinárodní organizace 

zajiš(ující koordinaci mezinárodních sil p#i mezinárodních záchranných operacích. 
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Proto prost#ednictvím MV – generálního #editelství HZS &R došlo již v roce 1999 

k napojení &eské republiky na Mezinárodní poradní skupinu pro vyhledávací a záchranné 

práce (dále jen „INSARAG“), v rámci níž jsou projednávána pravidla a metodické postupy 

pro všechny procedury p#i vysílání, transportu, p#ijímání a koordinaci mezinárodních sil 

p#i rozsáhlých katastrofách spojených se z#ícením objekt" a poruchou infrastruktury 

v postižené oblasti. 

USAR od#ady jsou klasifikovány podle metodiky INSARAG, kterou se &R 

zavázala akceptovat p#ijetím rezoluce Valného shromážd%ní OSN !. 57/150 ze dne 

16. prosince 2002, o posílení efektivity a o koordinaci pomoci p#i mezinárodních 

vyhledávacích a záchranných operacích. 

Redukovaný USAR od#ad opouští území &R do 4 hodin od akceptování námi 

nabízené pomoci postiženou stranou, struktura viz Obrázek 2. Pro nasazení vyhledávacího 

a záchranného týmu na území &R ve složení redukované !ety, bez kynolog" a ps", 

je možná p#eprava vrtulníkem do 30 minut. V!asné zahájení záchranných a vyhledávacích 

prací v postižené oblasti je pro spln%ní funkce od#adu prioritou [30]. 

 

Obrázek 2 Redukovaný USAR od#ad, upraveno podle [13] 
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Nasazení práv% t#ech skupin kynolog" se psem není náhodné, vyplývá 

z optimálního zatížení na jednoho psa, kdy je pracovní cyklus 4 hodiny práce a 4 hodiny 

odpo!inku. Pracovník cyklus vhodný i pro déletrvající nasazení po dobu 5 – 7 dn" [31]. 

3.2.1 Typy USAR od%ad$ 

Metodika INSARAG rozlišuje t#i úrovn% kapacity USAR od#ad" – lehká (LIGHT), 

st#ední (MEDIUM) a t%žkou (HEAVY). V podmínkách &R lze z HZS kraj" sestavujících 

USAR od#ad p#i využití léka#" a kynolog" se psy sestavit USAR od#ady tzv. kapacity 

st#ední a t%žké. 

USAR od#ad st#ední kapacity s celkovým po!tem 36 osob musí mít týlové 

zabezpe!ením na 7 dní, struktura viz P#íloha B. Od#ad této kapacity jsou schopni vytvo#it 

samostatn% jak p#íslušníci HZS hlavního m%sta Prahy, tak HZS Moravskoslezského kraje. 

Musí umožnit práci na jednom míst% ve 12 hodinových sm%nách. Tento zp"sob práce 

poskytuje dostate!nou dobu odpo!inku pro všechny záchraná#e a umož$uje tak provád%t 

záchranu nep#etržit%, bezpe!n% a efektivn% po celou dobu nasazení. Mezi !innosti 

provád%né na míst% pat#í vyhledávání osob v sutinách pomocí elektronických 

vyhledávacích za#ízení nebo pomocí ps" a jejich záchrana. Práce ve stísn%ných prostorech, 

pronikání do t%chto prostor a jejich zajišt%ní. 

P#i spojení dvou t%chto od#ad", s možnou variabilitou, sestává taková záchranná 

jednotka z 69 osob ozna!ována jako t%žká kapacita, struktura viz P#íloha C. Ten musí mít 

zajišt%no týlové zabezpe!ení nejmén% na 10 dní. A mimo již zmín%né umožnit 

i nep#etržitou práci na odd%leném pracovním míst% se zajišt%nou logistickou podporou 

po dobu delší než 24 hodin. 

Klasifikaci na úrove$ HEAVY získal !eský USAR od#ad pom%rn% nedávno 

14. #íjna 2010. Klasifika!ní cvi!ení bylo vyúst%ním dlouhodobého procesu p#ípravy 

!eského USAR od#adu na spln%ní minimálních požadavk" stanovených v Metodice 

INSARAG, které mají za cíl omezit nep#ipraveným a nedostate!n% vybaveným 

záchranným jednotkám zasahovat v postižených oblastech. &eský tým p#i klasifika!ním 

procesu IEC usp%l, a tak mu mohl být slavnostn% p#edán INSARAG Certifikát pro úrove$ 

HEAVY s platností na 5 let (viz Obrázek 3), !eský USAR od#ad tak získal tento certifikát 

jako 15. v po#adí [28, 30]. 
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Obrázek 3 Certifikát INSARAG !eského USAR od#adu [28] 

3.2.2 Technické prost%edky a prost%edky pro p%epravu 

HZS Hlavního m%sta Prahy a HZS Moravskoslezského kraje jsou vybavovány 

speciální technikou pro USAR od#ad nad rámec vybavení ostatních jednotek požární 

ochrany. N%který dislokovaný materiál u t%chto jednotek pro USAR od#ad je natolik 

specifický a jeho využití a obsluha natolik jedine!ná, že je výhodné namísto hromadného 

po#izování #ešit jeho nasazení v rámci &R s využitím p#epravy. K tomu je možno využít 

pro pozemní p#epravu prost#edky t%chto kraj", nebo pro leteckou p#epravu vrtulníky 

policie &R nebo Armády &R. 

Pro p#epravu USAR od#adu na mezinárodní záchranné operace jsou vy!len%ny dva 

letouny An-26 (hmotnost nákladu 4 tuny), které zajiš(uje Generální štáb Armády &R, 

pro vzdálenosti do 1000 kilometr" lze volit alternativní zp"sob pozemní cestou. Letecká 

p#eprava umož$uje transport od#adu do 24 osob s vybavením a s omezenou dobou 

p"sobení do 5 dn" nasazení a 2 dny cesty. Na p#epravu musí v míst% nasazení navazovat 

p#epravní prost#edky poskytnuté p#ijímací stranou. Do druhého letounu An-26 lze naložit 

k tomu ur!ený terénní v"z Subaru Forester s p#ív%sem dislokovaný u HZS hl. m. Prahy 

(viz Obrázek 4). Jedná se o speciáln% upravený v"z na p#epravu speciálních kontejner" 
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s vybavením. Koncem listopadu 2010 prob%hlo cvi!ení naložení tohoto vozidla s p#ív%sem 

i do transportního letounu CASA C-295, které bylo úsp%šné. Oproti tomu p#eprava 

pozemní cestou umož$uje p#esun t%žké techniky a delší dobu sob%sta!né !innosti. P#eprava 

osob se zajiš(uje p#ednostn% autobusem. Do od#adu m"že být za#azen i týlový kontejner, 

náhradní díly pro vozidla, cisterna s pohonnými hmoty !i pitnou vodou [12]. 

 

Obrázek 4 Naložení p#ív%su se speciálními kontejnery a vozidla Subaru do letounu An-26 

[32] 

Z technických prost#edk" se jedná nap#íklad o podmnožinu elektronických 

vyhledávacích za#ízení, zejména echolokátor, bioradar !i št%rbinovou kameru, které slouží 

k lokalizaci místa, kde je osoba pod troskami zasypána. Dále se pak jedná o prost#edky 

k vyprošt%ní zavalené/zasypané osoby, pily k #ezání d#eva, oceli a zdiva, vrta!ky, bourací 

kladiva, záchranná nosítka, prost#edky k zajišt%ní a stabilizaci narušené konstrukce. 

Telekomunika!ní prost#edky jako satelitní telefon s faxem, radiostanice a mobilní telefony. 

V sou!asné dob% je ve fázi testování mobilní úpravna vody WB 300 SND, o které bude 

dále pojednáváno. 
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3.3 Proces uplat&ovaný p%i nasazení USAR od%adu do mezinárodních 

záchranných operací 

Po vzniku mimo#ádné události nebo krizového stavu m"že nastat situace, kdy daný 

stát dosáhne maxima své kapacity civilní ochrany a je nucen žádat o pomoc. 

Každý stát postižený velkou katastrofou uvnit# i vn% Evropské unie (dále je „EU“), 

m"že zažádat o poskytnutí pomoci prost#ednictvím Monitorovacího a informa!ního 

st#ediska (dále jen „MIC“). Státy zejména mimo EU mohou spolupracovat s MIC 

prost#ednictvím n%kterých z mezinárodních organizací, jako je nap#íklad Ú#ad 

pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN v Ženev% (dále jen „UN-OCHA“) nebo 

&ervený k#íž aj. MIC je provozováno Evropskou komisí v Bruselu, je opera!ním srdcem 

mechanismu civilní ochrany. Od ledna 2010 již nespadá pod Generální #editelství 

pro životní prost#edí, ale nov% byla za!len%na pod Generální #editelství pro humanitární 

pomoc „DG ECHO“ [21]. Sdružuje všech 27 !lenských stát" Evropské unie (v!etn% &R) 

a 4 ostatní zú!astn%né státy (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Chorvatsko). Je k dispozici 

24 hodin 7 dní v týdnu. MIC funguje jako kontaktní místo pro vým%nu žádostí a nabídek 

pomoci. Jakmile MIC obdrží žádost o pomoc, p#edá tyto žádosti na kontaktní místa 

zú!astn%ných stát", ty zhodnotí své možnosti, a informují zp%tn% MIC, zda jsou !i nejsou 

schopny pomoct. MIC koordinuje poskytovanou pomoc na úst#ední úrovni a m"že 

na místo nešt%stí vyslat experty EU [9]. 

K usnadn%ní komunikace a sdílení informací mezi MIC a opera!ními kontaktními 

místy !lenských stát" byl vytvo#en Spole!ný komunika!ní a informa!ní systém „CECIS“. 

Jedná se o bezpe!ný webový portál, jehož hlavním úkolem je hostit databázi potenciáln% 

dostupných prost#edk", kterými daný stát disponuje. Na základ% toho se pak rozhoduje, 

kterému !lenskému státu poslat žádost o pomoc. Reakce na katastrofy je tak rychlejší 

a efektivn%jší. Toto propojení dále umož$uje vým%nu informací a zkušeností mezi orgány 

civilní ochrany, vedení dokumentace ze záchranných akcí a p#íjem a zasílání výstrah 

o nebezpe!í [10]. 

Kontaktním místem &R pro mezinárodní organizace a jejich opera!ní centra jako 

jsou EU-MIC, UN-OCHA atd. je opera!ní a informa!ní st#edisko MV – generálního 

#editelství HZS &R. V p#ípad% p#ijetí žádosti o pomoc za!ne opera!ní a informa!ní 

st#edisko MV – generálního #editelství HZS &R v dohod% s MZV p#ipravovat návrh 
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na poskytnutí pomoci. Rozhodne-li se o vyslání USAR od#adu do mezinárodních 

záchranných operací a p#ijme-li postižená zem% nabízenou pomoc je v souladu 

s existujícími p#edpisy uplat$ován následující rozhodovací proces. 

Opera!ní a informa!ní st#edisko MV – generálního #editelství HZS &R 

s mezinárodní organizací za!ne aktivn% spolupracovat na p#íprav%, koordinaci a realizaci 

humanitární pomoci. Ministerstvo zahrani!ních v%cí zajiš(uje nap#. komunikaci 

se zastupitelským ú#adem, informace z postiženého státu a víza pro !leny záchranného 

od#adu. 

P#edur!ené SaP se uvedou do pohotovosti na pokyn #ídícího d"stojníka opera!ního 

a informa!ního st#ediska MV – generálního #editelství HZS &R. Po up#esn%ní jmenného 

seznamu zajiš(uje #ídící d"stojník vydání rozkazu generálního #editele HZS &R k povolání 

p#íslušník" k pracovní cest%, ten je p#ed odjezdem/odletem p#e!ten nastoupené jednotce. 

Je ur!en velitel od#adu, za#adí se do od#adu osoby poskytující pomoc (kynologové se psy, 

léka#i, aj.), od#ad se balí, vybavuje, jsou provád%ny léka#ské prohlídky !len" od#adu 

a veterinární prohlídky ps". Stanoví se cíl a zp"sob p#epravy, místo soust#ed%ní, doba 

odjezdu a další náležitosti dle !l. 4 pokynu generálního #editele HZS &R a nám%stka 

ministra vnitra !. 45 ze dne 9. 10. 2003, ve zn%ní pokynu generálního #editele Hasi!ského 

záchranného sboru &R a nám%stka ministra vnitra !. 7 ze dne 2. 2. 2004. 

P#ed vysláním jsou veliteli od#adu p#edány finan!ní prost#edky v zahrani!ní m%n% 

pot#ebná pro zahrani!ní služební cestu a uzav#eno pojišt%ní. P#i letecké p#eprav% je t#eba 

s kompetentními orgány postižené zem% dohodnout návaznou p#epravu do místa ur!ení 

z cílového letišt% [30]. 

V p#ípad%, že by náš USAR od#ad dorazil do postižené zem% jako první, musí 

zajistit podmínky pro poskytnutí informací dalším p#ijížd%jícím tým"m. Jedná se zejména 

o z#ízení recep!ního centra, které se z#izuje v míst% prvního kontaktu s postiženou zemí, 

p#i letecké p#eprav% v%tšinou na letišti, kde budou týmy p#istávat, p#i pozemní cest% 

na hranicích, kudy budou týmy p#ijížd%t. Hlavním úkolem je vést seznam se základními 

informacemi o záchranných týmech (název tým", po!etní stav, zastoupení odbornosti, 

technické, transportní, logistické a zdravotnické schopnosti). Dále se musí CZERT USAR 

spojit s místním krizovým štábem, který mu poskytne mapy a informace o postiženém 

území, kontakty na místní záchranné jednotky a další podp"rné složky a stanoví pravidla 

zapojení do záchranných prací. Rovn%ž doporu!í vhodný prostor pro vybudování základy 
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týmu. D"ležité je poskytnutí ur!ené radiokomunika!ní frekvence, vym%n%ní si vzájemných 

telefonních kontakt" a ú!ast na pravidelných brífincích, které krizové štáby organizují 

pro informování tým". Mí#í-li do postižené zem% další týmy, vybuduje první USAR od#ad 

Opera!ní a koordina!ní centrum v míst% mimo#ádné události tzv. OSOCC, zajiš(ují jeho 

provoz spolu s recep!ním centrem až do doby, kdy si je p#evezmou odborníci 

na mezinárodní humanitární pomoc „UNDAC tým“. Tím vznikne tzv. UN-OSOCC, !ili 

Opera!ní a koordina!ní centrum v míst% mimo#ádné události #ízené odborníky 

na mezinárodní humanitární pomoc. Jeho hlavním úkolem je pomoci místnímu krizovému 

štábu postižené zem% se zvládnutím katastrofy poskytnutím podpory p#i koordinaci 

záchranných tým" a další humanitární pomoci [11, 28]. 

Po provedení záchranných prací od#ad nahlásí místnímu krizovému štábu 

a koordina!nímu centru ukon!ení prací, probíhá demobilizace, p#edání místa zásahu 

a debriefing všech tým". Po návratu do &R !eká všechny !leny op%t vyšet#ení léka#em 

a psy veterinární prohlídka. 
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4 SPECIFIKACE POT'EBNÉHO MNOŽSTVÍ A KVALITY 

UPRAVENÉ VODY 

MSK pro sv"j USAR od#ad požaduje mobilní za#ízení na úpravu vody, rozm%r" 

dle speciálního kontejneru. Tyto speciální kontejnery slouží k p#eprav% materiálu leteckou 

cestou a pro p#epravu na vleku za vozem Subaru Forester. Na p#epravu mobilního za#ízení 

byl vy!len%n speciální kontejner rozm%r" 1500 x 600 x 600 mm (délka x ší#ka x výška), 

ve výbav% jsou ješt% kontejnery s polovi!ní a dvojnásobnou délkou, ty jsou speciáln% 

zhotoveny pro transport pneumatických stan". Jedná se o hliníkové boxy s vrchním 

odnímatelným uzamykatelným víkem s instalovanýma dv%ma madly v každé bo!ní st%n%, 

pro jednodušší ru!ní manipulaci. Maximální hmotnost nákladu je 250 kilogram". Skute!ný 

vzhled speciálního kontejneru se znaky &R a dalším pot#ebným ozna!ením je 

na Obrázku 5. 

 

Obrázek 5 Speciální kontejner využitelný na p#epravu mobilní úpravny vody [15] 

Krom% požadavk" na rozm%ry je stanoven také orienta!ní požadavek na vyrobené 

množství vody a to 150 litr" za hodinu. Kdy provoz bude možný alespo$ 8 hodin v kuse. 

Voda takto upravená musí být zdravotn% nezávadná, spl$ující minimáln% 

požadavky kladené Sv%tovou zdravotnickou organizací. Není kladen požadavek 

na skladování, voda bude ur!ena k okamžité spot#eb% [15]. Tím není t#eba vodu 

desinfikovat, t#eba chórem, protože v krátké dob% nedojde rozmnožení bakterií. 
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5 MOBILNÍ ÚPRAVNY VODY  

Jedna z nejdražších ale i nejú!inn%jších technologií úpravy vody je filtrace 

a koagulace. Koagulace je pro nároky na prostor sedimenta!ních nádrží a používání 

koagula!ních !inidel pro mobilní úpravny vod nevhodná. Filtrace tak je nejefektivn%jším 

dezinfek!ním prvkem u za#ízení mobilní úpravny vody, protože zachytí nejen v%tšinu 

bakterií a vir", ale i prvoky a jejich odolná stádia, na které v%tšinou používaná chemická 

dezinfekce nemá tém%# žádný vliv [18]. V zásad% se využívají následující !ty#i druhy 

filtra!ních membrán. Odstra$ované látky a meze pro jednotlivé procesy popisuje 

Tabulka 5, ú!innost této filtrace je vyobrazena na Obrázku 6.  

Tabulka 5 Meze jednotlivých proces" filtrace [24] 

ukazatelé mikrofiltrace ultrafiltrace nanofiltrace 
reverzní 

osmóza 

velikost 

"ástic [*m] 
> 0,1 0,1 – 0,01 0,01 – 0, 001 < 0,001 

povaha 

"ástic 

nerozpušt%né 

látky, koloidní 

zákal, olejovité 

emulze 

makromolekuly, 

bakterie, bu$ky, 

viry, bílkoviny 

nízkomolekulární 

organické 

slou!eniny 

ionty 

 

 

Obrázek 6 Ú!innost jednotlivých druh" filtrace [25] 
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5.1 Reverzní osmóza 

Reverzní osmóza používá nejvíce uzav#enou membránu ze všech metod filtrace 

kapalin. Tomu odpovídá nutnost použití nejvyšších provozních tlak" (5 – 8 MPa [25]), 

což vede k vyšším nárok"m na spot#ebu elektrické energie, i tak je tento proces mén% 

náro!ný než destilace se srovnatelným výsledkem. V podstat% je voda jedinou látkou, která 

m"že touto membránou procházet. Veškeré ostatní látky (ani soli, cukry, t%žké kovy atd.) 

membránou prakticky neprochází. Jednotky tohoto typu tak vyráb%jí demineralizovanou 

vodu. Pro užití vody k pití je nutné za#azení mineraliza!ních patron [39]. 

Reverzní osmóza je jev založený na potla!ení principu difuze. Jedná 

se o osmotický jev, kdy p#es polopropustnou membránu m"že procházet pouze 

rozpoušt%dlo, v našem p#ípad% voda a nikoli v ní rozpušt%né látky. Protože difuse probíhá 

ve sm%ru snižování koncentrace, !ili by nám !istá voda proudila do zne!išt%né, musíme 

na stran% zne!išt%né vody vyvinout takový tlak, který by tuto osmotickou sílu p#ekonal. 

Dojde k rozd%lení vstupní surové vody na permeát (procházející membránou) a koncentrát, 

který je vypušt%n jako odpadní voda. Elementy jsou nej!ast%ji provedeny jako spirálovit% 

sto!ené membrány, viz Obrázek 7. Tím je dosaženo na minimální obestav%né ploše 

maximální velikosti plochy membrány, toto #ešení je však více citlivé na zne!išt%ní. 

Kapalina proudí paraleln% s membránou, díky kontinuálnímu pr"toku nedochází 

k vytvá#ení usazenin a tím ke snižování ú!innosti filtrace na rozdíl od proud%ní 

p#es kolmou p#ekážku. 

 

Obrázek 7 Technické provedení spiráln% vinuté membrány, upraveno podle [19] 
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Jednotky RO odstra$ují z vody 98 – 99 % anorganických iont" a naopak nižší 

ú!innost kolem 90 % je u t%kavých organických slou!enin a halogenovaných organických 

slou!enin, ty však mohou být adsorbovány z vody na aktivním uhlí [19, 24].  

Ze za#ízení pracujících na principu reverzní osmózy se jedná OMP AQUA SOL 

a WTC 500 RO, které budou dále popsány. 

5.2 Nanofiltrace 

Nanofiltrace není tak jemná jako reverzní osmóza ale je založena na stejném 

principu. Díky tomu, že je mírn% otev#en%jší, m"že být použito nižších provozních tlak", 

#ádov% 0,3 – 2 MPa, což vede k úspo#e elektrické energie a menší po#izovací hodnot%. 

Tím, že lze provozovat p#i nižších provozních tlacích, je možno použít menších 

vysokotlakých !erpadel [25, 39]. 

Nanofiltrace dovoluje, aby membránou procházely malé ionty, zatímco v%tší ionty 

a v%tšina organických slou!enin jsou zadržovány. Typická ú!innost odsolení je 80 – 90 %. 

Polyvalentní ionty (nap#. Ca, Mg) jsou zachycovány mnohem lépe, naopak se 

p#edpokládána vysoká propustnost monovalentních anorganických iont" (nap#. Na, K), 

proto je nanofiltrace využívána p#ednostn% jako alternativa ke klasickým zm%k!ova!"m 

vody. 

Pokud je pro uživatele p#ijatelná i nižší ú!innost odsolení (použití pouze 

ve sladkých vodách), potom m"že být nanofiltrace cenov% výhodn%jší alternativou 

k reverzní osmóze [19, 24]. 

Za#ízení pracující s nanofiltra!ní membránou je již testované za#ízení HZS MSK 

WB 300 SDN Filtration System, které bude rovn%ž dále popsáno. 

5.3 Ultrafiltrace 

Ultrafiltrace stejn% jako mikrofiltrace je vhodná spíše jako p#edúprava vstupní 

surové vody pro následné použití membrány nanofiltra!ní nebo !ast%ji v kombinaci 

s reverzní osmózou. Ultrafiltrace pracuje nej!ast%ji s membránami z dutých vláken, 

u kterých jsou póry v%tší a pracovní tlaky a nároky na spot#ebu elektrické energie jsou 

pom%rn% nízké. Voda proudí kapilárními otvory p#es st%nu dutého vlákna. Jsou dv% 

možnosti použití, bu) kapalina proudí z vn%jší strany p#es st%nu dutého vlákna dovnit# (viz 
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Obrázek 8), nebo obrácen%. Takovéto membrány se vyzna!ují vysokou pevností a snadnou 

možností praní zp%tným proplachem. 

 

Obrázek 8 Infiltrace vody do dutého vlákna, upraveno podle [22] 

Její použití je k odstran%ní nejjemn%jších !áste!ek nerozpušt%ných látek a zákalu 

z vody. Spolehliv% odstraní mikroorganismy (bakterie, parazity, viry), bílkoviny, tuky 

a polysacharidy, zatímco soli, cukry, organické kyseliny a menší peptidy membrána 

propouští [24, 39].  

Na tomto principu pracuje nap#íklad za#ízení LEWU 001 od spole!nosti OMP 

Engineering, za#ízení je popsáno ve firemním katalogu pro italskou armádu. Rozm%ry 

úpravny vody p#esahují povolené rozm%ry, proto nebude dále zmi$ováno. 

5.4 Mikrofiltrace 

Mikrofiltrací jsou odstran%ny nerozpušt%né látky, bakterie a kapi!ky tuku. To vše 

za použití nejnižších provozních tlak", zcela zanedbatelných na spot#ebu elektrické energie 

[39]. Její použití je jako pre-filtry pro další filtraci.  

V%tšina za#ízení na mobilní úpravu vody je kombinací jednotlivých stup$" filtrace. 

Nelze použít pouze nejvyšší stupe$ filtrace, protože by docházelo k jeho nadm%rnému 
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zanášení. Jako první stupe$ se používají hrubá mechanická síta o velikosti otvoru 

do 1 mm, po nich následuje pre-filtr, nej!ast%ji #ešen jako sedimenta!ní s mikrofiltra!ní 

membránou. Jako druhý filtr m"že být #azen uhlíkový filtr, jeho nápl$ aktivního uhlí 

pís!ité struktury odstraní z vody minerální oleje a organické slou!eniny jako (benzen, 

toluen, xylen, polycyklické aromatické uhlovodíky a chlorované fenoly) [25]. Jak už bylo 

popsáno výše, adsorbuje tyto látky na svém povrchu a proto je nutné tyto filtry pravideln% 

vym%$ovat. Jako další filtr už m"že být za#azena membrána kone!né úpravy, tedy bu) 

nanofiltra!ní nebo reverzní osmóza. Za t%mito ješt% mohou být instalovány post-filtry, op%t 

s aktivním uhlím pro zlepšení chu(ových vlastností nebo mineraliza!ní patrony. Je-li 

požadavek na sterilizaci, m"že se na konec v!lenit UV lampa, která vodu desinfikuje. 

Tento zp"sob je použit u za#ízení WTC 500 RO [34]. Další možnost je použití filtr" 

s p#ídavkem st#íbra, které má antibakteriální ú!inky i p#i odstavení p#ístroje. 
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6 SROVNÁNÍ VYHLEDANÝCH ÚPRAVEN VOD 
Na trhu je nespo!et za#ízení na úpravu vody, velká v%tšina z nich spadá 

do kategorie domácích úpraven pitné vody, ty slouží k úprav% vlastností vody, která nám 

doma te!e z kohoutk". Cena t%chto za#ízení se pohybuje od 3 do 15 tisíc korun, používá 

stejné technologie jako mobilní úpravny vody, ale dosahuje #ádov% nižších výkon" kolem 

100 až 300 litr" za den. Druhou po!etnou skupinu tvo#í mobilní úpravny, jejichž výkonové 

a zejména rozm%rové parametry p#esahují povolené hodnoty požadované pro USAR od#ad 

MSK. Jejich velikost je od p#ív%s" za osobní automobil po velikost lodního kontejneru 

ISO 1C (2300 x 2200 x 5850 mm), na které m"že navazovat i výrobní linka PET lahví 

a jejich pln%ní. Výkon t%chto za#ízení se pohybuje od 10 do 100 m3 za den.  

T%chto je využito u modul" civilní ochrany na !išt%ní vody. Jedná se o jeden 

ze t#inácti modul" civilní ochrany EU, který zajiš(uje výrobu pitné vody v postižené 

oblasti (v množství 225 m3 za den) z povrchových zdroj" za spln%ní platných p#edpis" 

minimáln% na úrovni norem Sv%tové zdravotnické organizace. Provádí rovn%ž i kontrolu 

kvality vody v míst% jejího výtoku z !istícího za#ízení. Na práci tohoto modulu jsou 

kladeny podobné požadavky jako na USAR od#ad, jako je mobilizace k odjezdu b%hem 

krátké doby po p#ijetí nabídky poskytnutí pomoci, !i sob%sta!nost v míst% nasazení. 

T%mito moduly disponují zem% jako N%mecko, Belgie, Itálie, Francie a další [21]. 

Za#ízení, která se p#ibližují požadavk"m MSK, jsem našel od p%ti výrobc". Jedno 

za#ízení vyvinuli !eští v%dci lo$ského roku v !ele s p#edsedou Výzkumného ústavu 

nanotechnologií v Praze Petrem Carvanem. Jedná se zatím o prototyp skládající se 

z mechanických filtr", tlakových pískových filtr", vynálezu v podob% hybridní 

3D membrány, jakési mikrosíto a mineraliza!ní patrony, celý proces je #ízen po!íta!em. 

P#i testování dosahuje toto za#ízení výborných výsledk", ú!innost srovnatelná s reverzní 

osmózou, avšak p#i nižších provozních nákladech (4 koruny na hodinu provozu) a s delší 

životností membrány (desítky let). Za#ízení s výkonem 10 m3 za den se vleze do lodního 

kontejneru, vodu upravuje fyzikální cestou bez použití chemie, která vydrží nezkažená 

120 dní. Cena tohoto základního za#ízení se pohybuje kolem 650 000 korun [40]. 

Bezpochyby by toto za#ízení bylo výhodné pro moduly na !išt%ní vody. Zmenšení 

pro pot#eby USAR od#adu je zatím otázkou budoucnosti. 
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6.1 Úpravna vody Cleanaqua Survival 

Jedná se o spole!nost Cleanaqua Blue založenou v roce 2009. Ve své !innosti 

se specializuje na výrobu mobilních za#ízení na úpravu povrchové vody na vodu pitnou. 

Kontaktní údaje: 

CLEANAQUA BLUE UG (haftungsbeschränkt) 

Godesberger Allee 139 

D- 53175 Bonn 

Phone: +49 (0) 228-30787636 

Mobile: +49(0)1735495524 

E-mail: info@cleanaquablue.de 

Dr. Maren Ernst 

Home: http://www.cleanaqua.de  

 

Jedno z t%chto za#ízení je Cleanaqua Survival (viz Obrázek 9) s produk!ní 

kapacitou 40 až 100 litr" za hodinu, v závislosti na zne!išt%ní vstupní vody. Cena tohoto 

za#ízení je p#i p#epo!tu z eura na !eské koruny (kurz 24,71 korun za euro) necelých 

204 000 korun. 

 

Obrázek 9 Za#ízení na úpravu vody Cleanaqua Survival [35] 

Za#ízení je ur!eno pro výrobu pitné vody z kontaminovaných studní, #ek, nádrží, 

rybník" a jezer. Skládá se z hrubého filtru, který odstraní veškeré velké !ástice. 

Desinfek!ního procesu pomocí chlornanu sodného (NaClO), který vzniká p#i procesu 
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elektrolýzy, tedy bez p#idávání jakékoliv chemické látky, jako t#eba chlóru. Tento proces 

zabíjí všechny škodlivé mikroorganismy, viry a bakterie v n%kolika minutách. 

Pro odstran%ní zákalu, zápachu, zbytku chlornanu sodného po desinfekci, odum#elých 

mikroorganism" a dalších složek menších než 0,5 *m je na konci #azen uhlíkový filtr. 

O napájení se stará solární panel s výkonem 60 W, který dobíjí baterii, jako 

alternativní možnost lze použít napájení 12 V ze zásuvky zapalova!e automobilu, které 

umožní proudový odb%r 4 A. Druhé za#ízení této spole!nosti Cleanaqua Mobile pracuje 

na stejném principu, avšak s nevyhovujícím výkonem 15 až 25 litr" za hodinu. Toto 

za#ízení není vybaveno !erpadlem, ale ru!ní pumpou, pomocí které je dosaženo 

pot#ebného tlaku 1,6 MPa [35]. Informace o rozm%rech t%chto za#ízení nebyl ochoten 

zástupce spole!nosti sd%lit i p#es opakovanou žádost. 

P#ehled parametr" úpravny vody Cleanaqua Survival je uveden v následující 

Tabulce 6. 

Tabulka 6 Parametry úpravny vody Cleanaqua Survival 

Parametry Cleanaqua Survival 

rozm#ry (délka x ší#ka x výška) [mm] cca 600 x 450 x 600 

hmotnost [kg] cca 55 

produk"ní kapacita [l/hod] 40 ' 100 

napájecí nap#tí [V] solární panely, 12 V 

cena [K!] 204 000,- 

zdroj vody: sladká/brakická/slaná ano/ne/ne 

p%íkon [W] 50 

 

6.2 Úpravna vody Waterclean WTC 500 RO 

Kärcher Group byla založena v roce 1935 a dnes je p#edním sv%tovým výrobcem 

za#ízení vysokotlakého !išt%ní. Dce#iná spole!nost Kärcher Group Futuretech vyvíjí, 

vyrábí a prodává produkty pro zvláštní pot#eby ve#ejných zákazník", ozbrojených sil, 

hasi!", a dalších složek civilní ochrany. Jedná se o za#ízení ke zmírn%ní následk" katastrof 

jako dekontamina!ní prost#edky a stanovišt%, mobilní kuchyn% a sociální zázemí 

a v neposlední #ad% mobilní úpravny vody. 
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Kontaktní údaje: 

Kärcher Futuretech GmbH 

Alfred-Schefenacker-Straße 1 

D-71409 Schwaikheim 

Tel [+49] - 71 95 - 14 0 

Fax [+49] - 71 95 - 14 27 80 

Home: http://www.karcher-futuretech.com 

 

Kladeným požadavk"m ze sortimentu výrobce Kärcher Group Futuretech se 

nejvíce p#ibližuje za#ízení Waterclean WTC 500 RO, viz Obrázek 10. Jedná se o za#ízení, 

jehož hlavním modulem je membrána reverzní osmózy, dále pak integrovaná jednotka 

UV desinfekce a pro pot#ebu skladování vody je vybavena automatickým !erpadlem 

pro dávkování chlóru. Za#ízení je ur!eno i pro odsolování vody s obsahem soli 

až 55 000 ppm. Jednotka je vybavena vstupními p#edfiltry, vysokotlakým !erpadlem 

a ovládacím panelem s ukazateli tlaku. Umíst%na je v rámu z uzav#ených nerezových 

profil" umož$ující umíst%ní až t#í t%chto za#ízení na sebe. Za#ízení je p#ipraveno k provozu 

do 30 minut a k obsluze sta!í jedna osoba. 

 

Obrázek 10 Za#ízení na úpravu vody Waterclean WTC 500 RO [34] 

Rozm%r za#ízení p#esahuje rozm%ry speciální kontejneru pro leteckou p#epravu 

svou ší#kou, která svými 785 mm p#esahuje povolený rozm%r o 185 mm. Délka 1185 mm 

a výška 585 mm rozm%r"m speciálního kontejneru vyhovují. Jak je výše popsáno, 

technologie reverzní osmózy je náro!ná na spot#ebu elektrické energie, tomu odpovídá 

p#íkon 7 kW a nutnost t#ífázového napájecího nap%tí 400 V. To je nevýhodné, protože je 

zapot#ebí velký dieselagregát odpovídajících parametr". Produk!ní kapacita tohoto 
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za#ízení se pohybuje podle jakosti surové vody mezi 170 – 625 litry za hodinu. Hmotnost 

za#ízení je 197 kg [34].  

P#ehled parametr" úpravny vody Waterclean WTC 500 RO je uveden v následující 

Tabulce 7. 

Tabulka 7 Parametry úpravny vody Waterclean WTC 500 RO 

Parametry Waterclean WTC 500 RO 

rozm#ry (délka x ší#ka x výška) [mm] 1185 x 785 x 585 

hmotnost [kg] 197 

produk"ní kapacita [l/hod] 170 ' 625 

napájecí nap#tí [V] st#ídavé t#ífázové 400 

cena [K!] cca 410 000,- 

zdroj vody: sladká/brakická/slaná ano/ano/ano 

p%íkon [W] 7000 

 

6.3 Úpravna vody OMP AQUA SOL 

Italská spole!nost OMP Engineering založená v roce 1959 se specializuje 

na výrobu produkt" pro podporu života a logistických podp"rných systém" v míst% 

mimo#ádné události. Spole!nost je !len%na do p%ti divizí, kdy jedna z nich se specializuje 

na !išt%ní surové vody k zajišt%ní pitné vody z libovolného zdroje (mo#e, #eky, jezera, …). 

Kontaktní údaje: 

OMP Engineering Srl 

Via Trescalini, 3 

CAP 36031 Dueville (Vicenza) 

Italy 

Tel:  +39 0444 595606 

Fax: +39 0444 945256 

E-mail: info@omp-italia.com 

Home: http://www.omp-italia.com 

 

Každý modul je samostatná kompatibilní jednotka, sestavená dle specifických 

pot#eb a požadavk" uživatele. Velikosti t%chto modul" se pohybují od kontejneru ISO 1C 
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p#es p#ív%sový modul až po velikost speciálního boxu. Menší moduly mohou být napájeny 

solárními panely. Modul, který by rozm%rov% vyhovoval požadavk"m pro USAR od#ad 

je na Obrázku 11. 

 

Obrázek 11 Za#ízení na úpravu vody OMP AQUA SOL [22] 

Jedná se o za#ízení OMP AQUA SOL sestavené pro pot#eby italské armády. Díky 

svým malým kompaktním rozm%r"m (810 x 560 x 400 mm) a nízké hmotnosti 

48 kilogram" se snadno p#enáší a je tím vhodné do t%žko p#ístupných oblastí, též 

pro složky civilní ochrany a humanitární organizace. Tento modul je ur!en k !išt%ní 

mo#ské, brakické i sladké vody. K napájení je možno použít solární panely, které nejsou 

sou!ástí modulu. Nebo jednoduše p#ipojit modul k externímu zdroji stejnosm%rného 

proudu, baterii s nap%tím 12/24 V. Proudový odb%r za#ízení je pak podle zvoleného 

vstupního nap%tí 9/5 A. Produk!ní kapacita za#ízení p#i teplot% 25 °C a obsahu soli ve vod% 

35 000 ppm je až 60 litr" za hodinu. Denní výkon je okolo 1400 litr" za den, a to je 

na základ% údaj" OSN dostate!né množství pro 30 osob k pití, va#ení a osobní hygien%. 

Za#ízení pracuje s membránou reverzní osmózy. V p#ípad% brakických vod, tedy 

vod s obsahem solí v koncentracích mezi mo#skou a vodou sladkou je t#eba k prostupu 

vody osmotickou membránou tlaku 0,8 – 1,5 MPa, pro vodu mo#skou je pot#eba tlak zvýšit 

na hodnotu 5 – 6 MPa. Úpravna vody OMP AQUA SOL vydrží v provozu spolehliv%, 

efektivn% a bezpe!n% pracovat stovky hodin, aniž by vyžadovala zvláštní údržbu 

s výjimkou kontroly a !išt%ní pre-filtru, na Obrázku 11 vlevo. Za#ízení je vybaveno 

vlastním sacím a vysokotlakým !erpadlem s manometrem. Pro sání vody slouží 3 metry 
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dlouhá hadice [22]. Výrobce jsem kontaktoval, aby mi zaslat ceník a více informací, 

ale nebyl ochoten spolupracovat. 

P#ehled parametr" úpravny vody OMP AQUA SOL je uveden v následující 

Tabulce 8. 

Tabulka 8 Parametry úpravny vody OMP AQUA SOL 

Parametry OMP AQUA SOL 

rozm#ry (délka x ší#ka x výška) [mm] 810 x 560 x 400 

hmotnost [kg] 48 

produk"ní kapacita [l/hod] 60 

napájecí nap#tí [V] solární panely, 12/24 

cena [K!] cca 290 000,- 

zdroj vody: sladká/brakická/slaná ano/ano/ano 

p%íkon [W] 120 W 

6.4 Úpravna vody WB 300 SND 

Jedná se o již testované za#ízení u hasi!" v MSK. Zprost#edkovatel pro !eský trh 

je spole!nost Teamwork Group s.r.o., kde se mnou komunikoval a poskytoval mi 

informace ohledn% za#ízení SDN WB 300 pan Ing. Pavel Sk#ont. Úpravna vod (viz 

Obrázek 12) se skládá ze t#í sví!kových filtr". Jako hlavní !lánek je použit nanofiltr, 

kterému p#edchází pre-filtr odstra$ující celkové množství organického uhlíku, 

sedimenta!ní filtr k odstran%ní rozptýlených !ástic a mechanické sítko chránící !erpadlo. 

 

Obrázek 12 Za#ízení na úpravu vody WB 300 SND [16] 
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Tento modul je ur!en pouze pro výrobu pitné vody ze sladkovodních zdroj". 

Výhodn%jší je volit zdroj vody s nízkou kalností a s nízkým obsahem organického uhlíku, 

to prodlužuje životnost filtr" a snižuje nároky na obsluhu. Tomu pomáhá i sací plovák 

zabra$ující nasátí sediment" ze dna zdroje surové vody. Organický uhlík vzniká zejména 

rozkladem odum#elých organism" a produkt" jejich metabolických pochod", 

!i vypoušt%ním kal", silážních š(áv apod. Je t%žké ho detekovat, orienta!n% se lze 

orientovat podle barvy vody p#itékající do pre-filtru p#i !istém sedimenta!ním filtru. Je-li 

barva vody nažloutlá je úrove$ celkového organického uhlíku vysoká a pre-filtr by m%l být 

m%n%n po každých 400 litrech. Je-li voda !irá, je životnost pre-filtru až 4000 litr". 

Další omezení pak je u chemických látek a t%žkých kov", které patentovaná 

technologie nanofiltru s uhlíkovými nano-trubicemi odstra$uje jen !áste!n%. Odstran%ní 

bakterií je s ú!inností 99, 9999 %, vir" 99,99 % a parazitických prvok" 99,9 %. Jedná se 

o výsledky zm%#ené nezávislou certifikovanou laborato#í Státního ú#adu ochrany životního 

prost#edí Spojených stát" amerických. Za#ízení dále odstraní z vody zákal, chlór, 

organický uhlík, špatnou chu( a zápach [16]. 

Parazitické prvoky Cryptosporidium a Giardia je problém odstranit i v b%žných 

úpravnách vod, jsou velmi odolní i proti b%žnému hygienickému zabezpe!ení chlorací, 

!i desinfekci ozonizací. Nebezpe!ní jsou tím, že se množí ve st#evech, narušují st#evní 

sliznici a zp"sobují pr"jmy [38], ú!innost odstran%ní 99,9 % je tak uspokojivý výsledek. 

Za#ízení op%t nevyužívá k úprav% vody žádnou chemii, jedná se o filtra!ní za#ízení 

s jednoduchým nastavením a snadným použitím, nevyžadující zvláštní údržbu. Výjimku 

tvo#í mechanické sítko chránící !erpadlo, které se v p#ípad% zanesení (indikátorem je 

snížený pr"tok) vyjme a opláchne v !isté vod%, stejn% tak omyvatelný sedimenta!ní filtr. 

Po n%kolikerém omytí sedimenta!ní vložky je doporu!eno její vym%n%ní [16].  

Nespornou výhodou je možnost multinap%(ového napájení. Jsou použity dva 

nap%(ové konvertory, jeden umož$uje volit ze zdroj" st#ídavého nap%tí 120/230 V a druhý 

ze zdroj" stejnosm%rného nap%tí 12/24 V. Proudový odb%r p#i nap%tí 24 V je 3 A. 

Oba konvertory jsou vybaveny teplotními !idly spínajícími nap%tí k ventilátoru. Produk!ní 

kapacita za#ízení je až 140 litr" za hodinu, v závislosti na kvalit% vstupní vody. Sání je 

umožn%no s p#evýšením 4,3 metru nad vodní hladinou, se zvyšujícím se zanášením filtr" 

m"že nastat pot#eba tuto vzdálenost redukovat. Za#ízení je kompaktní modul v plastovém 

kufru s vn%jšími rozm%ry 630 x 602 x 370 mm, vážící necelých 32 kg. Uvnit# kufru je 
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umíst%no krom% samotného p#ístroje na filtraci vody i klí! na vým%nu filtr" a box 

pro uložení náhradních filtr". P#ívodní hadice má délku 7,6 metr" a výtoková hadice je 

dlouhá 3 metry. Po spušt%ní se za#ízení musí nechat b%žet aspo$ dv% minuty bez jímání 

vody, po!áte!ní zákal v podob% !erného prachu není na závadu. P#i p#erušení provozu 

za#ízení na dobu do 72 hodin není t#eba vypoušt%t vodu z filtr", p#i delší odstávce, nebo 

p#i možnosti skladování v teplotách klesajících pod bod mrazu je nutné vodu vypustit 

a použité filtra!ní vložky vym%nit za nové.  

P#ehled parametr" úpravny vody SDN WB 300 je uveden v následující Tabulce 9. 

Tabulka 9 Parametry úpravny vody SDN WB 300 

Parametry SDN WB 300 

rozm#ry (délka x ší#ka x výška) [mm] 630 x 602 x 370 

hmotnost [kg] 32 

produk"ní kapacita [l/hod] 140 

napájecí nap#tí [V] 120/230 AC, 12/24 DC 

cena [K!] 223 900,- bez DPH  

zdroj vody: sladká/brakická/slaná ano/ne/ne 

p%íkon [W] 70 

 

Sedimenta!ní vložka se m%ní dle pot#eby, je možné ji n%kolikrát oprat, poté však 

musí být vym%n%na. Pre-filtr je nutno m%nit v závislosti na celkovém obsahu organického 

uhlíku po 400 až 4000 litrech. Hlavní filtr by se m%l m%nit p#i poklesu tlaku 

z maximálního, který !iní 480 kPa na 310 kPa, nebo p#i každé !tvrté vým%n% pre-filtru 

[16]. Cenu za#ízení SDN WB 300 a náhradních filtr" uvádí Tabulka 10, ceny jsou uvedeny 

bez DPH, ceník je platný ke konci roku 2011. 
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Tabulka 10 Ceník za#ízení SDN WB 300 a náhradních filtr"  

product po"et kus# cena 

SDN WB 300  

Filtration System 
jeden 223 900,- K! 

jednotliv% 655,- K! 
sedimenta"ní filtr 

balení  12 kus" 7 528,- K! 

jednotliv% 1 604,- K! 
pre-filtr 

balení  12 kus" 18 655,- K! 

jednotliv% 3 240,- K! 
nanofiltr 

balení  12 kus" 37 637,- K! 

Dual Pack 

2 x sedimenta!ní filtr 

8 x pre-filtr 

2 x nanofiltr 

20 600,- K! 
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7 VYHODNOCENÍ POMOCÍ MULTIKRITERIÁLNÍHO 

HODNOCENÍ 

Porovnání za#ízení na úpravnu vody bude provedeno pomocí multikriteriálního 

hodnocení. Jedná se o metodu rozhodovací matice - DMM (Decision Matrix Method), 

kterou jsme se nau!ili v pr"b%hu studia. Metoda rozhodovací matice je jedna z mnoha 

metod pro podporu rozhodování. Metoda je založena na porovnávání tzv. kriterií, které 

ur!ují (ovliv$ují) negativn% nebo pozitivn% výsledek rozhodování. Jednotlivá kritéria jsou 

hodnotov% (váhov%, d"ležitostn%) ocen%na a podle toho mohou ovlivnit výslednou hodnotu 

váženého sou!tu. Hodnocené parametry (kritéria) uvádí Tabulka 11, ceny jsou uvedeny 

v!etn% DPH. 

Tabulka 11 Hodnocené parametry u jednotlivých úpraven vody 

za!ízení 

parametry 

Cleanaqua 

Survival 

Waterclean 

WTC 500 RO

OMP AQUA 

SOL 
SDN WB 300 

rozm#ry [mm] 
600 x 450 

x 600 

1185 x 785 

x 585 

810 x 560 

x 400 

630 x 602 

x 370 

hmotnost [kg] 55 197 48 32 

produk"ní kap. [l/hod] 40 ' 100 170 ' 625 60 140 

napájecí nap#tí [V] 
solární 

panely, 12 V 

st#ídavé 

t#ífázové 400 

solární panely, 

12/24 

120/230 AC, 

12/24 DC 

zdroj vody: 

sladká/brakická/slaná 
ano/ne/ne ano/ano/ano ano/ano/ano ano/ne/ne 

p%íkon [W] 50 7000 120 70 

cena [K!] 204 000,- 410 000,- 290 000,- 270 000,- 

 

Jednotlivým parametr"m byly p#i#azeny hodnoty kritéria dle Tabulky 1 P#ílohy D. 

Tyto hodnoty poslouží k výpo!tu váženého sou!tu, rozsah byl volen v rozmezí parametr" 

posuzovaných za#ízení. Vážený sou!et je výsledkem rovnice sumy sou!in" d"ležitosti 

jednotlivých kritérií a hodnot ur!ených pro jednotlivé parametry za#ízení dle Tabulky 12.  
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P"íklad výpo#tu pro za"ízení Cleanaqua Survival: 
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Hodnoty d"ležitosti jednotlivých kritérií byly získány od odborník" na danou 

problematiku, jejich váhové ohodnocení je v Tabulce 2 P#ílohy D. 

V Tabulce 12 je proveden výpo!et váženého sou!tu z p#i#azených hodnot kritérií. 

Je uvedena pr"m%rná hodnota kritérií d"ležitosti a výsledné po#adí jednotlivých úpraven 

vody. 

Tabulka 12 Výpo!et váženého sou!tu 

za!ízení na úpravu vody 

d#ležitost 

kritéria 
kritéria 

Cleanaqua 

Survival 

Waterclean 

WTC 500 

RO 

OMP 

AQUA 

SOL 

SDN WB 

300 

8 H1 rozm#ry K1 10 1 8 9 

8 H2 hmotnost K2 7 1 8 10 

9 H3 prod. kap. K3 5 10 3 7 

6 H4 napájení K4 6 3 7 10 

7 H5 zdroj vody K5 1 10 10 1 

7 H6 p%íkon K6 10 1 8 9 

4 H7 cena K7 10 3 7 8 

vážený sou"et (VS) 334 213 351 377 

po!adí 3 4 2 1 

 

Z výsledk" uvedených v Tabulce 12 vyplývá, že jako nejvhodn%jší za#ízení se jeví 

úpravna vody SDN WB 300. Její hlavní p#ednosti jsou malé rozm%ry, nízká hmotnost 

a možnost multinap%(ového napájení. Mezi slabé stránky pat#í hlavn% nemožnost 
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upravovat slanou a brakickou vodu. Na druhém míst% skon!ilo za#ízení OMP AQUA SOL, 

které je na tom rozm%rov% a hmotnostn% o n%co h"#e, slabou stránkou je výkon tohoto 

za#ízení, naopak mezi silnou stránku pat#í možnost úpravy i brakické a slané vody. Jako 

naprosto nevyhovující co se rozm%r" tý!e je za#ízení Waterclean WTC 500 RO, má však 

ze všech za#ízení nejv%tší výkon a nejú!inn%jší hygienické zabezpe!ení. 

7.1 Popis kritérií pro Multikriteriální hodnocení 

Hodnotící metodou byla srovnávána kritéria, která jsou d"ležitá z hlediska 

transportu, nasazení, použitelnosti vzhledem k podmínkám na míst% události 

a v neposlední #ad% i z ekonomické stránky. 

! K1 rozm#ry: toto kritérium je jedno z nejp#ísn%jších, protože jsou p#esn% 

stanoveny rozm%ry dle speciálního kontejneru, které nesmí být p#ekro!eny; 

! K2 hmotnost: kriterium stejn% d"ležité vzhledem k maximální p#ípustné 

hmotnosti ve speciálním kontejneru, viz kapitola 4 a hlavn% z d"vodu ru!ního 

transportu a manipulace se za#ízením i ve zhoršených terénních podmínkách; 

! K3 produk"ní kapacita: orienta!n% byla požadována hodnota 150 l/hod, spl$uje 

pouze jedno za#ízení, všechny ale spl$ují požadavek OSN s kapacitou posta!ující 

denn% pro 30 osob; 

! K4 napájení: n%která za#ízení disponují možností multinap%(ového napájení, což 

zvyšuje užitnou hodnotu za#ízení; 

! K5 zdroj vody: velmi d"ležité kritérium, tam kde není možnost volby mezi 

sladkou a slanou zdrojovou vodou by se za#ízení upravující pouze sladkou vodu 

nedalo použít; 

! K6 p%íkon: velmi d"ležitý parametr za#ízení, ur!íme z n%j !as, po který m"že 

za#ízení pracovat na autobaterii pot#ebné kapacity, !i jestli budou kapacitn% sta!it 

elektrocentrály z výbavy USAR od#adu; 

! K7 cena: nejmén% d"ležité kritérium, p#eprava balené vody je nákladná, takže 

za#ízení na úpravu vody je pot#eba, problém by nastal pouze tam, kde by nebyl 

žádný zdroj vody k úprav% na vodu pitnou. 
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ZÁV(R 

Hlavním úkolem bylo provést pr"zkum celosv%tového trhu a najít vhodné mobilní 

za#ízení pro úpravu vody použitelné v podmínkách záchranných operací USAR od#adu. 

Bylo nalezeno n%kolik možných kandidát" vyhovujících nebo se aspo$ p#ibližujících 

požadavk"m kladených MSK. Nejp#ísn%jší požadavek a zárove$ ten, který je nem%nný, je 

požadavek na rozm%r za#ízení. Je stanoven podle speciálního kontejneru pro leteckou 

p#epravu materiálu, které využívají USAR od#ady. Tomuto požadavku vyhovují za#ízení 

Cleanaqua Survival, pracující na principu desinfekce elektrolýzou, OMP AQUA SOL 

využívající jako hlavní filtra!ní prvek membránu reverzní osmózy a za#ízení WB 300 

SND, které používá jako hlavní filtra!ní prvek nanofiltr s uhlíkovými nano-trubicemi, tato 

kombinace je zdrav%jší pro lidské t%lo, protože ve vod% z"stanou zdraví prosp%šné 

minerály. 

Další požadavek na produk!ní kapacitu 150 litr" za hodinu byl spíše orienta!ní, 

spl$uje ho pouze za#ízení WTC 500 RO s výkonem od 170 do 625 litr" za hodinu 

v závislosti na kvalit% vstupní vody. Toto za#ízení bohužel svou ší#kou p#esahuje povolený 

rozm%r. Se zv%tšujícím se zanášením filtr" se budou výkony za#ízení snižovat, až bude 

t#eba filtry vy!istit nebo vym%nit za nové. V tom mají výhodu membrány reverzní osmózy 

ve spirálovitém provedení umož$ující kontinuální provoz bez usazování ne!istot, které 

jsou z membrány vyplavovány. 

Jako nejvhodn%jší za#ízení pro USAR od#ad MSK vyšlo na základ% 

multikriteriálního hodnocení za#ízení WB 300 SND. Krom% již zmín%né výhody v podob% 

nanofiltru disponuje možností multinap%(ového napájení a svou maximální produk!ní 

kapacitou necelých 140 litr" za hodinu se nejvíce p#ibližuje požadované orienta!ní 

hodnot%. Zvládne tak produkovat více než 1400 litr" denn%, což je podle OSN dostate!né 

množství pro 30 osob k pití, va#ení a osobní hygien%. Na !leny USAR od#adu v!etn% ps" je 

po!ítáno 3 litry na den. Životnost pre-filtru je p#i zdroji vody s vysokým obsahem 

organického uhlíku 400 litr", i to je dostate!né množství pro zásobování celého t%žkého 

USAR od#adu na jeden den. V p#ípad% nízkého obsahu celkového množství organického 

uhlíku je jeho životnost desetinásobná, filtry je samoz#ejm% možné vym%$ovat za nové. 

V teoretické !ásti jsou uvedeny poznatky z proces" probíhajících v úpravnách vod 

v &R. Tyto poznatky pomohou !tená#i diplomové práce orientovat se v problematice 

výroby pitné vody z povrchových nebo podzemních zdroj" a získá základní p#ehled 
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o legislativ% k dané problematice. Další kapitola popisuje charakteristiku práce USAR 

od#adu, podmínky v jakých zasahuje a je popsána nutnost pot#eby vlastního zdroje vody. 

&tená# neznalý problematiky USAR od#adu a možnosti jeho nasazení zde nalezne veškeré 

pot#ebné informace. Jsou podrobn% popsány technologie používané u mobilních úpraven 

vod jako reverzní osmóza, nanofiltrace, ultrafiltrace a mikrofiltrace. Bez uvedení t%chto 

teoretických informací by se !tená# nemohl orientovat v popisu za#ízení. 

V dnešní dob% je již za#ízení WB 300 SND ve výbav% USAR od#adu MSK. 
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