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1 Úvod 

 Na území České republiky se každoročně vyskytne nemalý počet havárií, jež zasáhnou 

vodní prostředí. Na těchto haváriích se podílejí především průmyslové podniky, 

které nejčastěji kontaminují blízké vodní toky. Kromě samotných havárií narušují tyto 

podniky životní prostředí také vypouštěním průmyslových odpadních vod. Ať je zdrojem 

havárie či znečištění cokoli, vzniklé následky na životním prostředí často bývají velkého 

rozsahu. Pro živé organismy je výskyt nebezpečných látek pro vodní prostředí zvláště 

nežádoucí, především kvůli narušení všech vzájemných vazeb mezi organismy. 

V praxi se pro hodnocení nežádoucích účinků všech těchto nebezpečných látek 

využívají testy ekotoxicity. Rozdělují se na testy akutní, což jsou testy prováděné v krátkém 

časovém úseku (např. ihned po havárii), a testy chronické, které se provádějí po delší dobu 

(např. při dlouhodobém vypouštění znečišťujících látek). Z těchto testů se získávají výsledky, 

jež jsou dále používány pro analýzu a hodnocení rizik s cílem předejít závažným dopadům 

na životní prostředí (zejména vodní prostředí) způsobených úniky těchto látek. Testovaný 

materiál, především buňka či organismus, je exponován různými koncentracemi zkoumané 

látky (chemická látka, přírodní či směsný vzorek) v přesně definovaných podmínkách. 

Nejčastěji se tyto testy provádějí na organismu Daphnia magna. 

 Cílem této bakalářské práce je popsat a následně přezkoumat funkčnost systému 

ochrany objektu před únikem hasebních vod do životního prostředí v České republice. 

Teoretická část práce se týká především národní legislativy, která se, na rozdíl od jiných 

evropských států, zabývá dopady hasebních pěn, ale opomíná hasební vody. Praktická část je 

zaměřena na konkrétním příkladu úniku kontaminovaných hasebních vod se snahou 

navrhnout vhodná opatření. 
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2 Související právní rámec 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon zpracovává příslušné předpisy a stanovuje systém prevence závažných havárií. Cílem 

zákona je snížit pravděpodobnost vzniku závažných havárií či omezit jejich následky 

na zdraví a životy lidí, zvířat, životní prostředí a majetek [43]. 

 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon zpracovává příslušné předpisy a upravuje práva a povinnosti osob při výrobě, 

klasifikaci, zkoumání nebezpečných vlastností, označování a balení, uvádění na trh 

a používání chemických látek, chemických přípravků nebo látek v přípravcích obsažených. 

Dále zákon vymezuje působnost správních orgánů v kontextu se zajišťováním ochrany zdraví 

lidí a životního prostředí před škodlivými účinky těchto látek a přípravků [46]. 

 Nařízení ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, dále jen 

CLP (z anglického Classification, Labelling and Packaging). 

Nařízení Evropského parlamentu a rady zpracovává způsoby nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami, jejich klasifikaci, značení, balení a také práci s žíravými látkami. 

Hlavním cílem CLP je klasifikace nebezpečnosti látky nebo směsi [16]. 

 Nařízení ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek, dále jen REACH (z anglického Registration, Evaluation, Authorisation 

and Restriction of Chemicals). 

Nařízení Evropského parlamentu a rady obsahuje předpisy pro: registraci látek, hodnocení 

rizika látek, povolování, omezování a pro sestavování bezpečnostního listu. Účelem tohoto 

nařízení je zejména zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí 

[17]. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (vodní zákon). 
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Zákon týkající se povrchových a podzemních vod se zabývá jejich ochranou, stanovením 

podmínek hospodárné využívání vodních zdrojů. Velká část zákona je zaměřena na povodně 

a sucha a snižování jejich nepříznivých účinků. Účelem zákona je také přispívání k ochraně 

vodních ekosystémů [45]. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a související sbírky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon upravuje povinnosti jednotlivých orgánů a občanů, které souvisí s ochranou osob 

a majetku, jako je například preventivní požární hlídky, školení a odborné přípravy 

zaměstnanců o požární ochraně, poskytování pomoci při mimořádných událostech (živelné 

pohromy, požáry). Dále zákon určuje, jak si počínat při zdolávání těchto nepříznivých situací 

[42]. 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon stanovuje základní zásady a povinnosti fyzických i právnických osob při ochraně 

životního prostředí a zlepšování jeho stavu. Zákon také vymezuje způsoby využívání 

přírodních zdrojů [47]. 

 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Tento zákon stanoví povinnosti provozovatelů zařízení, upravuje postup při vydávání 

integrovaného povolení, zřizuje integrovaný registr znečišťování životního prostředí, stanoví 

způsob shromažďování údajů o emisích a přenosech látek evidovaných v tomto registru [44]. 
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2.1 Definice pojmů 

 V této kapitole jsou uvedeny a objasněny základní pojmy související s problematikou 

této bakalářské práce, které slouží k jejímu snazšímu pochopení. 

 

Ekotoxicita - Značí se kódem H14, přičemž odpady s tímto kódem představují nebo mohou 

představovat nebezpečí (akutní nebo pozdní) pro jednu nebo více složek životního prostředí 

[33]. 

Hasební pěna – hasící látka skládající se z množství bublin. Tyto bubliny jsou tvořeny směsí 

vody a pěnidla, do které se přisává vzduch [3]. 

Hasební voda – tento pojem dosud nebyl nikde definován, jedná o vodu, která je používána 

k hašení požárů díky svému chladícímu efektu, který je založen na vázání tepla [3]. 

Havarijní jímka – jímka nebo nádrž, určená k zadržení hořlavých kapalin, uniklých 

nebo vypuštěných při havarijních stavech z nádrží, kontejnerů, obalů, technologických 

zařízení, popř. ze záchytných jímek [6]. 

Hořlavá kapalina – chemická látka v kapalném stavu, u které lze stanovit bod hoření. 

Podle bodu vzplanutí se rozdělují do čtyř tříd nebezpečnosti [6]. 

Nebezpečná látka – vybraná nebezpečná chemická látka (nebo chemický přípravek), 

u které lze důvodně předpokládat, že může způsobit havárii nebo v případě havárie může 

vzniknout [43]. 

Ochrana objektů – kombinace fyzické ostrahy, režimové ochrany a technické ochrany, 

která je schopna vytvořit efektivní zabezpečovací systém objektu [3]. 

Ochrana ŽP – činnosti, kterými se předchází poškozování nebo znečišťování ŽP, nebo se toto 

poškozování či znečišťování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu ŽP jako celku, 

ale i ochranu jeho jednotlivých složek, organismů, konkrétních ekosystémů a jejich 

vzájemných vazeb [47]. 

Povodí – území, ze kterého sítí vodních toků odtéká veškerý povrchový odtok k určitému 

místu vodního toku (obvykle se jedná o soutok s jiným vodním tokem) [45]. 
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Sběrná jímka – stavební úprava (např. prohlubeň) ve dnu nebo podlaze havarijní jímky, 

popř. záchytné jímky nebo potrubního kanálu, umožňující vyčerpání zachycených hořlavých 

kapalin nebo znečištěných dešťových vod [6]. 

Vodní zdroj – povrchové či podzemní vody. Jsou využívány především pro pitné účely [45]. 

Záchytná jímka – jímka zachycující hořlavé kapaliny uniklé z nádrží, kontejnerů, obalů 

nebo technologického zařízení (např. v důsledku netěsností příslušného zařízení), které jsou 

z ní zpravidla sváděny do havarijní jímky [6]. 

Závažná havárie – mimořádná, většinou neovladatelná událost (časově a prostorově 

ohraničená), která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí. Jedná se většinou o závažný 

únik, požár nebo výbuch [43]. 

Znečištění - lidskou činností přímo či nepřímo způsobené vniknutí látek, tepla, hlluku, 

vibrací, nebo jiných forem neionizujícího záření do ovzduší, půdy nebo vody, které může být 

škodlivé pro zdraví člověka, může nepříznivě ovlivnit kvalitu ŽP, může vést ke škodám 

na hmotném majetku nebo může omezit či zabránit využívání hodnot ŽP [44]. 

Znečišťující látka - látka, která má jednu nebo více nebezpečných vlastností [18]. 

Životní prostředí (dále jen ŽP)- vše, co tvoří přirozené podmínky existence člověka a jiných 

organismů a zároveň je předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami ŽP jsou voda, ovzduší, 

půda, horniny, organismy, ekosystémy, energie [47]. 

 

2.2 Zachycování hasební vody z pohledu národních právních předpisů 

 V České republice doposud neexistují žádná legislativní opatření (např. metodický 

pokyn), která by problematiku zachycování hasebních vod vzniklých při rozsáhlém požáru 

řešila komplexně a jednodušše (tj. od jejího vzniku až po zachycení a násedné odbourání 

ze složek ŽP). 

 Česká technická norma ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, 

skladování a manipulaci [6] při navrhování výrobních a skladových prostorů a specifických 

požadavků na jejich výrobu definuje parametry pro havarijní jímky. Výrobní prostory (včetně 

otevřených technologických zařízení) a sklady hořlavých kapalin musí být vybaveny 

havarijními jímkami nebo záchytnými jímkami, které jsou trvale napojeny na havarijní jímky. 
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Potrubí odvádějící odvádějící hořlavé kapaliny ze záchytných jímek do havarijních jímek 

musí mít trvale účinné kapalinové uzávěry (zařízení proti prošlehnutí plamene) a nesmí mít 

uzavírají armatury znemožňující samočinný odtok hořlavých kapalin. U otevřených 

technologických zařízení se jímky zřizují hlavně v místech pravděpodobného úniku hořlavých 

kapalin, např. pod armaturami a spoji. Havarijní a záchytné jímky musí být z nehořlavých 

hmot (kromě těsnících materiálů), nepropustných a odolných proti chemickým účinkům 

hořlavých kapalin, pro které jsou určeny, a musí být včetně těsnění prostupů navrženy 

na předpokládaný hydrostatický tlak kapaliny. Dno havarijní jímky musí být vyspádováno 

do sběrné jímky. Havarijní jímky musí být zabezpečeny proti přítoku srážkové vody 

z okolních ploch a proti pronikání podzemní vody. Havarijní jímky nesmějí mít spodní 

výpusť a nesmějí být přímo připojeny na veřejnou kanalizaci. Doporučuje se vyprazdňovat 

jímku po kontrole jejího obsahu přečerpáním. 

 Při stanovení velikosti jímek podle podle dále uvedených požadavků této normy musí 

být v případě užití stabilního či polostabilního hasicího zařízení započítán i objem hasicích 

prostředků (vody a pěny) stékajících do jímky po dobu činnosti hasicího zařízení. Pokud nelze 

zajistit takto určenou velikost jímky (např. u změn staveb), musí být buď samočinně 

nebo dálkovým ovládáním z bezpečného místa umožněno odpouštění vody zachycené 

v jímce. 

 Havarijní jímky musí být dimenzovány nejméně na užitný objem nejvetší nádrže, 

technologického zařízení, kontejneru nebo přepravního obalu, v nichž se vyskytuje hořlavá 

kapalina, která je sváděna do havarijní jímky, nejméně však na: 

- 10 % objemu všech hořlavých kapalin do jímky sváděných, pokud největší nádrž má 

užitný objem alespoň dvojnásobně větší než kterákoli jiná nádrž do jímky sváděná; 

nebo 

- 20 % objemu všech hořlavých kapalin do jímky sváděných v ostatních případech. 

 Havarijní jímky se dimenzují i na celý objem hořlavých kapalin, který se může 

vyskytovat v technologickém zařízení, aniž by šlo o nádrže apod.  Havarijní jímka 

vně stavebního objektu může sloužit pro jeden či více výrobních prostorů nebo požárních 

úseků. Vždy se dimenzuje na největší objem jedné nádrže či jednoho zařízení svedeného 

do posuzované havarijní jímky. Zařízení svádějící hořavé kapaliny do jímky nesmí být 

zdrojem šíření požáru mezi výrobními prostory či požárními úseky. 
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 Pokud je záchytná jímka pod technologickým zařízením nebo nádržemi, kontejnery 

či přepravními obaly umístěna mimo jímku havarijní, musí být navržena nejméně na 10 % 

objemu hořlavých kapalin, které má zachytit. Výška stěny havarijní jímky u skladů 

s nadzemními nádržemi musí být nejméně 0,6 m nad úrovní kapaliny, na kterou je havarijní 

jímka dimenzována [6]. 

 Tato opatření však v případě rozsáhlých požárů, někdy i několikadenních (viz níže, 

kapitola 7 zabývající se požárem v Chropyni), jenž jsou doprovázeny velkým množstvím 

vzniklých kontaminovaných hasebních vod, často selhávají. Proto je potřeba zaměřit se na 

tuto problematiku i v budoucnu, a to v rámci nejrůznějších vědecko – výzkumných aktivit, a 

věnovat jí zvýšenou pozornost. 

  

2.3 Zachycování hasební vody z pohledu mezinárodních právních předpisů 

 Ve Spolkové republice Německo vypracovala projektová skupina odborné komise 

pracovního společenství ARGEBAU vzor "Směrnice k vyměření záchytných zařízení 

na hasební vodu při skladování látek ohrožujících vodu" (Löschwasser-Rückhalte-Richtlinie, 

zkráceně LöRüRL). Směrnice se zaměřuje na ochranu vod před znečištěnou hasební vodou 

vznikající při požáru skladu látek ohrožujících vodu. Směrnice obsahuje požadavky 

k omezení rizik a stanovuje objem hasební vody, kterou je nutno zachytit. Směrnice 

zohledňuje ukazatele jako: 

- třídu ohrožení vody,  

- typ požárního sboru,  

- technickou infrastrukturu požární ochrany, 

- plochu skladového úseku, 

- výšku skladovaného zařízení, 

- hustotu skladování a množství skladované látky, 

- typ skladu a způsob skladování. 

 Na základě typu požárního sboru, požadavků na hlášení požáru a vybavenosti 

automatickým hasicím zařízením rozlišuje směrnice čtyři bezpečnostní kategorie. 
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Bezpečnostní kategorie, třída ohrožení vody skladovaných látek a hustota skladování. To jsou 

hlavní ukazatele pro stanovení přípustného skladovaného množství a přípustné plochy 

skladových úseků. Vyměření objemu záchytných zařízení na hasební vodu se provádí podle 

bezpečnostní kategorie, třídy ohrožení vody skladovaných látek a skutečné plochy skladového 

úseku, přičemž směrnice rozlišuje výšku skladovaného zboží do 12 m a nad 12 m. Hodnoty 

požadovaných objemů záchytných zařízení na hasební vodu uvedené v tabulkách směrnice 

odpovídají stávajícím znalostem odborníků. Základ těchto hodnot tvoří mimo jiné statisticky 

prokázaná účinnost protipožárních skrápěcích zařízení, pokusy s hasicími zařízeními 

a zkušenosti požárních sborů, získané při požárech skladů [13]. 
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3 Základní hasební látky 

 Mezi základní hasební látky patří voda, pěna, inertní plyny a hasební prášky, z nichž 

nejpoužívanější je beze sporu voda a pěna. Podle druhu hořlavé látky rozlišujeme požáry třídy 

A, B, C a D, přičemž pro každý z nich je vhodný jiný hasicí prostředek (tabulka 1). 

 

Tabulka 1: Třídy požáru podle druhů hořlavých látek [41] 

třídy požáru A B C D 

Druh hořlavé látky 

Požáry pevných 

látek hořících 

plamenem, hoření 

je doprovázeno 

žhnutím 

Požáry kapalných 

látek, které 

přecházejí do 

kapalného stavu 

Požáry 

plynných látek 

hořících 

plamenem 

Požáry lehkých 

a alkalických 

kovů 

     

Příklad 

Dřevo, papír, 

sláma, uhlí, plasty, 

textil, látky 

organického 

původu 

Benzín, nafta, 

olej, mazadla, 

ředidla, barvy, 

laky, vosky, 

alkohol, aceton, 

tuky, asfalt, 

pryskyřice 

Propan-butan, 

zemní plyn, 

svítiplyn, 

methan, vodík, 

acetylen 

Hořčík a jeho 

slitiny s 

hliníkem 

     

Vhodné hasicí přístroje 

Vodní, pěnové, 

práškové 

Pěnové, 

práškové, 

halonové 

Práškové, 

halonové, 

sněhové 

Speciální suchá 

hasiva a prášky 

     
 

3.1 Hasební pěny 

Pěna se vyrábí z pěnotvorného roztoku pomocí pěnotvorné proudnice, stabilního 

pěnotvorného zařízení nebo tlakového pěnotvorného zařízení. Hasicí pěny se rozdělují do tří 

skupin dle stupně napěnění, což je poměr získaného objemu pěny k objemu kapaliny, 

na základě kterého byla tato pěna vyrobena (číslo udává, kolikrát je objem pěny větší než 

objem pěnotvorného roztoku). Pěna těžká se vyznačuje stupněm napěnění nižším než 20, pěna 

střední 20 až 200 a pěna lehká stupněm vyšším než 200. Pěny je vhodné používat při velmi 

rychlém rozvoji požáru. Těžká a střední pěna se využívá především k hašení požárů lesů 

a luk, zemědělských nebo jiných neobdělávaných ploch. Využití najde také u rozlitých 

kapalin, hořlavých látek či na jiné požárem ohrožené plochy. Naproti tomu střední a lehkou 
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pěnu lze využít k zaplnění uzavřených prostor. Hasicí pěny jsou velmi důležité 

při záchranných pracích, zejména při úniku chemických látek, ekologických nehodách 

nebo po použití určitých speciálních látek pro dekontaminaci infikovaných povrchů. 

Podstatnou práci pěna provede také při nebezpečích spojených s nejrozšířenějšími 

zkapalněnými plyny, jako jsou zkapalněné uhlovodíkové plyny (Liquefied Petroleum Gas – 

LPG) a zkapalněný zemní plyn (Liquefied Natural Gas – LNG). 

 Všechna pěnidla se značně liší strukturou a chemickým složením. Pěny tak mohou mít 

odlišné vlastnosti. K tvorbě lehkých a středních pěn jsou vhodná pěnidla typu S, pro tvorbu 

pěny těžké se používají pěnidla proteinová. Tyto pěny mají větší tepelnou odolnost než ostatní 

pěny [15]. Pěnidla se dělí do skupin podle různých vlastností vyplývajících z jejich chemického 

složení, jež souvisí s oblastí jejich použití. Jedná se o pěnidla: 

- proteinová pěnidla, 

- fluorproteinová pěnidla, 

- syntetická pěnidla, 

- pěnidla odolná proti alkoholu, 

- pěnidla tvořící vodní film, 

- fluorproteinová pěnidla tvořící film [3]. 

 Pěny získané z proteinového typu pěnidel se vyznačují i při tenké vrstvě pěny vysokou 

stabilitou, ačkoli jsou tuhé a mají omezenou tekutost. Mezi nejznámější a zároveň 

nejpoužívanější proteinová pěnidla se řadí Neomerpin, Profoam, Schaumgeist, Tutogen, 

Fluorofoam, Proflex. Pěny získané ze syntetického typu pěnidel jsou tepelně odolnější, jsou 

proto častěji používané. Mezi nejpoužívanější patří jednoznačně Moussol a Sthamex, dále 

pak Towalex, Finiflam [15]. 

 Pro uživatele (nejčastěji pro hasičské záchranné sbory) je důležitá legislativa, která se 

vztahuje k manipulaci a běžnému nakládání s pěnidly, požadavky na parametry pěnidel 

a způsoby zkoušení pěnidel jako hasicích prostředků. Stěžejním zákonem je v této 

problematice zákon č. 356/2003 Sb., O chemických látkách a přípravcích, z něhož vychází 

nutnost potřeby bezpečnostních listů, který mají všechny nebezpečné látky a přípravky, 

mimo jiné i pěnidla. 
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 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 231/2004 Sb., o obsahu bezpečnostního 

listu ve vztahu k nebezpečné látce a přípravku stanovuje obsah a formu bezpečnostního listu, 

přičemž bezpečnostní list pěnidla definuje například následující: 

- informace o nebezpečných látkách obsažených v pěnidlech, včetně jejich 

koncentrací, 

- údaje o nebezpečnosti pěnidel, jejich fyzikální a chemické vlastnosti, 

- pokyny pro bezpečné zacházení a skladování, 

- opatření v případě náhodného úniku, 

- toxikologické a ekologické informace (akutní toxicita, vliv na člověka, 

rozložitelnost apod.), 

- informace pro přepravu, likvidaci, zneškodnění [30]. 

 

3.1.1 Biologická odbouratelnost pěnidel 

 Stupeň biologické odbouratelnosti pěnidel se často udává jako poměr biochemické 

spotřeby kyslíku (dále jen BSK) a chemické spotřeby kyslíku (dále jen CHSK) a údaje se 

vztahují na vhodné prostředí. BSK je množství rozpuštěného kyslíku spotřebovaného 

mikroorganismy za určitý čas, například 5 dní (BSK5), při biochemických procesech 

na rozklad organických látek ve vodě při aerobních podmínkách. Toto množství kyslíku je 

úměrné množství přítomných rozložitelných organických látek, a proto je možné z hodnoty 

BSK odhadnout stupeň znečištění vody hasicí pěnou. Indexem BSK je vyjádřený počet dní, 

po které se v daném vzorku spotřeba kyslíku měří. BSK se stanovuje v původním 

nebo vhodně zředěném roztoku pěnidla. CHSK vyjadřuje množství kyslíku pořebného 

na oxidaci organických látek ve vodě použitím silných oxidačních činidel za určitý čas 

(nejčastěji jsou to 2 hodiny). Je mírou celkového obsahu organických látek ve vodě a tím 

i ukazatelem organického znečištění vody.  

 Biologická odbouratelnost pěnidla nebo pěnotvorného roztoku se vyjadřuje jako podíl 

BSK5 a CHSK vyjádřený v procentech. Ideální pěna by měla mít úplnou odbouratelnost 

a neměla by významně spotřebovat rozpuštěný kyslík ve vodě. Environmentálně neškodné 

pěny (takzvané zelené pěny) by měly hasit požáry tak účinně jako ty tradičně používané, 

ale musíme znát jejich odbouratelnost, jinak nemají význam. Jsou několikanásobně dražší 
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než klasické pěny, ale na druhé straně mohou nahradit svou hasicí schopností fluorproteinové 

a fluorsyntetické pěny [3]. 

 

3.2 Hasební vody 

 Voda je díky své dostupnosti nejpoužívanější hasební látkou, v minulosti jako jedinou 

pro hasicí přístroje. Voda má velkou schopnost vázat na sebe teplo, a proto se její hasební 

účinek zakládá na ochlazování. Tvorbou páry, kdy se z 1 litru vody vytvoří přibližně 1700 

litrů páry, je dále z pásma hoření vytlačován kyslík. Účinek dusivého efektu se projevuje 

především při hašení vodou v uzavřených prostorách. Voda je vhodným hasivem především 

pro požáry pevných látek (třída A). Za určitých podmínek se mohou hasit vodou i požáry 

hořlavých kapalin. Voda se používá i jako chladicí látka pro požárem ohrožené stavby 

či jejich části. Úspěšnost hašení je závislá na tom, v jaké formě a množství se voda dostane 

do hořící látky. Proto se používají různé způsoby hašení, a to plným proudem, roztříštěným 

proudem nebo mlhou. 

 Při hašení plným proudem docílíme značného dostřiku, což je důležité při hašení 

z větší vzdálenosti. Mechanická energie proudu umožňuje proniknutí vody do hořlavého 

objektu (hořlavé látky), utržení plamene od trhlin nádob, potrubí, vzniká však nebezpečí, 

že část vodního proudu nebude vůbec k ochlazování využita a způsobí další škody. Při hašení 

roztříštěným proudem nebo mlhou se voda dostává na hořící objekt (látku) rozptýlená, což 

způsobí rychlejší odpaření a dojde tak k rychlému poklesu teploty. Škody způsobené vodou 

mohou být ve většině případů podstatně sníženy nebo i úplně vyloučeny. Tímto způsobem lze 

hasit i požáry hořlavých kapalin. Nevýhodou však je omezený účinek u žhnutí a při používání 

v uzavřených prostorách může dojít vzhledem k rychlému odpařování k opaření. 

 Aby se voda mohla použít také pro hašení látek, které vodu odpuzují (například korek, 

bavlna, uhelný prach), musí se do ní přidávat smáčedlo, čímž se sníží povrchové napětí vody 

a dojde tak k větší přilnavosti a zároveň lepšímu smáčení povrchu hořlavé látky [41]. 

 Použití vody jako hasicího prostředku má své přednosti i nedostatky. Mezi klady 

hasební vody patří: 

- dostupnost (výskyt vody téměř všude) a jednoduchá dopravitelnost, 

- vysoký chladící efekt – používá se i ke chlazení objektů, 
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- chemická neutralita, 

- nulová toxicita, 

- schopnost rozložit některé ntoxické látky na netoxické, 

- mechanická energie napomáhá uvolnění otvorů, rozbití komínů, střech apod. 

Mezi zápory hasební vody patří: 

- změna objemu při nízkých teplotách (voda tuhne), 

- chladící efekt je neúčinný při hašení hořlavých kapalin s teplotou varu pod 80 °C, 

- malá účinnost u požárů prašných produktů (nutné použití smáčedla), 

- odplavení toxických látek do blízkého okolí, 

- škody na budovách (způsobené proudem vody) mnohdy neúměrně vysoké [20]. 

 

3.2.1 Dopad hasebních vod na životní prostředí 

 Vznikající produkty hoření a zbytky po hoření jsou mnohem škodlivější než použitý 

hasicí prostředek. Rychle uhašený požár často vyváží negativní dopady použitých hasicích 

látek. Při hašení požáru vodou, která je považována za neškodnou pro ŽP, může odtékající 

voda kontaminovaná rozkladnými produkty hoření látek významně zatížit ŽP na dlouho dobu 

[3]. Což v poslední době deklarují závěrečné zprávy nejrůznějších vědecko – výzkumných 

projektů [48]. Reálné dopady hasebních vod jsou popsány v kapitole 4 Přehled havárií 

s únikem hasebních vod do životního prostředí. 

 

3.2.2 Testování toxicity vody 

 Jak již bylo nastíněno v úvodu, pro hodnocení ekotoxických účinků látek 

nebezpečných pro vodní prostředí se využívají testy ekotoxicity. Z časového hlediska se dělí 

na chronické a akutní. Chronické testy slouží ke sledování a kontrole dlouhodobě působících 

koncentrací škodlivých látek, většinou se jedná o nízké koncentrace. Proti tomu akutní testy 

jsou určeny k okamžitému řešení havarijních situací, kdy je nutné v co nejkratším čase událost 

oznámit a pomocí testů prokázat či vyloučit přítomnost látky v akutně toxické koncentraci. 

Testy toxicity se provádějí na třech úrovních, a to: 

- na úrovni buněk a tkání, 

- na úrovni organismů, 
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- na úrovni společenstev. 

 Pro každý test toxicity je stanovena jiná metodika a musí jej provádět akreditovaná 

laboratoř. Testovaný materiál je exponován různými koncentracemi zkoumané látky 

(chemická látka, přírodní či směsný vzorek) v přesně definovaných podmínkách. Nejčastěji se 

testy provádějí na organismu Daphnia magna Straus (perloočka). Na těchto organismech se 

provádějí testy akutní i chronické (reprodukční) toxicity. Chronický test na perloočkách 

spočívá v jejich vystavení působení chemické látky, odpadní vody nebo povrchové 

či podzemní vody po dobu 21 dnů. Během této doby je průběžně sledováno, jaký má daná 

látka vliv na jejich reprodukci. V závěru testu se zjišťuje celkový počet narozených mladých 

potomků, u každého jedince zvlášť. Zaznamenává se také počet uhynulých jedinců. Akutní 

test na perloočkách se provádí po dobu 48 hodin. Během této doby je 10 a 10 perlooček 

vystaveno působení chemické látky, odpadní vody nebo povrchové či podzemní vody a počítá 

se počet inhibice, tedy kolik jich už nejeví známku života. Tyto testy se musí provádět 

podle normy ČSN EN ISO 6341 Jakost vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna 

Straus, též zkouška akutní toxicity [33]. 

 

3.3 Hasící prášky a inertní plyny 

 Hašení prášky je založeno na zpomalování chemické reakce hoření. Univerzální 

prášky se také vyznačují dobrou izolací. Prášky se označují podle možnosti použití na: ABC 

prášky (hašení pevných, kapalných a plynných látek), BC prášky (hašení hořlavých kapalin 

a pevných látek), M prášky (hašení hořlavých a alkalických kovů). Z nejvíce používaných je 

třeba jmenovat: 

  - chlorid sodný NaCl, 

  - chlorid draselný KCl, 

  - síran amonný (NH4)2SO4, 

  - síran sodný Na2SO4, 

  - síran draselný K2SO4 [32]. 

 Inertní plyny ochuzují požár o oxidační prostředky. Oddělují vzduch s kyslíkem 

od požáru nebo vzduch úplně vytěsní. Tím vzniká inertní prostředí. Mezi nejpoužívanější 
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plyny k hašení patří oxid uhlčitý, dusík a argon. Oxid uhličitý je po chemické stránce málo 

reaktivní plyn. Existuje však skupina látek, se kterými snadno reaguje (draslík, sodík, hořčík, 

zinek). Při těchto reakcích vznikají látky hořlavé, výbušné a mnohdy i látky s toxickými 

účinky na lidský organismus. Dusík lze použít ve všech případech jako oxid uhličitý. Má sice 

nižší účinnost, ale nedrží se u země, takže neohrožuje zdraví přítomných osob, jako tomu 

může být u oxidu uhličitého. Argon jako hasební látka působí jako netečný, ochranný plyn. 

Není toxický a netvoří toxické produkty [20]. 
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4 Přehled havárií s únikem hasebních vod do životního prostředí 

 V následující kapitole jsou vybrány jedny z nejvýznamnějších havárií ve světě i u nás, 

kdy byl zaznamenán únik kontaminovaných vod do ŽP. 

 Havárie Sandoz 

 Dne 1. listopadu 1986 došlo k požáru agrochemického skladu společnosti Sandoz 

v obci Schweizerhalle, nedaleko Basileje ve Švýcarsku. Sklad chemikálií obsahoval asi 90 

chemických látek včetně pesticidů v celkovém množství 1.350 tun. V důsledku havárie unikly 

spolu s hasebními vodami do řeky Rýn toxické látky a dioxiny vzniklé vlivem hoření plastů 

v množství cca 30 – 40 tun (obrázek 1). Současně se sousední chemická firma Ciba-Geiby 

rozhodla využít dané situace a vypustila do řeky Rýn 400 litrů Atrazinu. Učinila tak 

v domnění, že to při rozsáhlém požáru Sandoz nebude odhaleno. Směs hasebních vod 

a toxických látek způsobila úhyn více než 100 tun ryb.  Vodní organismy byly v části řeky 

Rýn totálně vyhubeny. Postup kontaminovaných vod řeky Rýn byl sledován až do Nizozemí. 

Úpravny pitné vody podél řeky Rýn filtrující rýnskou vodu byly odstaveny z provozu. 

Dodávka pitné vody byla dočasně přerušena. Naštěstí tato havárie neměla přímý vliv na lidské 

životy. Jednalo se však o jednu z největších průmyslových havárií v Evropě [19]. 

 

Obrázek 1: Havárie Sandoz [21] 
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 Požár Plastimet v Kanadě 

 V dnech 9. – 12. Července 1997 shořelo při požáru v provozu Plastimet v Ontariu 

(Kanada) více než 400 tun polyvinylchloridu (obrázek 2). Analýza vzorků sazí a popela 

po požáru PVC v závodě odhalila množství dioxinů 66 krát vyšší, než jsou limity platné 

pro průmyslové oblasti. Sám tento požár zvýšil roční emise dioxinů pro celou Kanadu za rok 

1997 o 4%. Obyvatelé byli o tomto stavu poučeni a bylo jim doporučeno nekonzumovat 

vlastní vypěstované produkty a nenechávat děti hrát si na trávě. Při spalování 

polyvinylchloridu je také tvořena kyselina chlorovodíková, která může vést k život 

ohrožujícímu poškození plic a způsobuje vážnou korozi budov [24]. 

 Analýzy vod byly provedeny z ústí v místě odtoku, dešťových kanalizací a v přístavu 

Hamilton Harbour. Hladiny některých kovů, těkavých organických chemických látek byly 

v některých místech poměrně vysoké. Z kovů se jednalo především o hliník, kadmium, měď, 

olovo, stříbro a zinek. Hamiltonská pitná voda čerpaná z nedalekého jezera v Ontariu nebyla 

ovlivněna. Biologické zkoušky vody prokázaly, že voda z dešťové kanalizace byla pro vodní 

život smrtelná [31]. 

 

Obrázek 2: Požár v Kanadě [9] 
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 Masivní znečištění vodního toku Bílina 

 Dne 23. 12. 2009 ve večerních hodinách bylo zjištěno znečištění vodního toku Bílina 

ropnými látkami (směsí pyrolýzních benzínů). K úniku došlo z nepoužívané dešťové 

kanalizace areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov do Bílého potoka a následně do řeky 

Bíliny. Havárie byla české inspekci životního prostředí (dále jen ČIŽP) nahlášena 

dispečinkem Povodí Ohře. Prvotní zásah provedl hasičský záchranný sbor (dále jen HZS) 

Most ve spolupráci s HZS UNIPETROL RPA, s.r.o. Po celém toku Bíliny od Litvínova 

po Ústí nad Labem hasiči ihned po havárii umístili více než deset norných stěn a skvrny 

vytvořené směsí benzinů zasypávali sorbentem (obrázek 3). Při havárii došlo k úhynu ryb 

a v okolí řeky Bílina byl cítit silný benzinový zápach. Dne 24. 12. 2009 bylo ČIŽP 

a správcem toku za přítomnosti zástupce UNIPETROL RPA, s.r.o. provedeno inspekční 

šetření. Na místě byla i Policie České republiky (dále jen ČR). Výsledky odebraných vzorků 

potvrdily, že vodní tok Bílina byl až po profil Velvěty kontaminován ropnými uhlovodíky 

C10 – 40 v hodnotách až desítky mg/l vody a významně i aromatickými uhlovodíky typu 

benzen, toluen, xylen a styren až v desítkách mg/l vody. Ve vzorcích bylo zaznamenáno 

i neobvyklé množství naftalenu. Případ je v šetření ČIŽP a za závažné znečištění povrchových 

vod směsí pyrolýzních benzínů bude se subjektem zahájeno správní řízení [2]. 

 

Obrázek 3: Jedna z norných stěn na Bílině [2] 
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5 Specifika ovlivňující průběh úniku hasební vody do životního prostředí 

 V této kapitole je řešena problematika zachycování hasebních vod na území podniku. 

V níže uvedeném diagramu (obrázek 4) je schématicky znázorněn postup hasební vody 

(tj. od jejího vzniku až po dopad na ŽP). Zdrojem vody jsou myšleny řeky, potoky, rybníky, 

požární nádrže a jiné možnosti čerpání vody k hašení. Při hašení požáru se hasební voda 

z části vypařuje, ale především z místa požáru odtéká. Tato voda je však znečištěná neboli 

kontaminovaná (hasební pěnou, spláchnutými zplodinami, sazemi).  

 

Obrázek 4: Postup hasební vody 
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 V ideálním případě je tato voda ještě na území podniku zachycována 

v záchytné/havarijní jímce, v kanalizaci nebo na čističce odpadních vod. Občas je možné 

zachycenou hasební vodu opětovně použít k hašení, ale to pouze v případě, kdy není příliš 

kontaminovaná. Po ukončení hašení je voda svedena do kanalizace vedoucí do čističky 

odpadních vod. Zde je voda zbavena toxických a jinak nežádoucích látek a takto 

dekontaminovaná ,,čistá“ voda se dostává do vodního prostředí, kterému nijak neublíží.  

 Při nedostatečném zachycení hasební vody hrozí její únik přímo do ŽP, 

které z pravidla velmi vážně poškozuje. Únik pak lze pouze zmírnit, když se pomocí norných 

stěn co největší část uniklé hasební vody zachytí a odčerpá. V každém případě však následuje 

proces dokontaminace, tj. odbourání znečištěné hasební vody po dopadu na ŽP v případě 

jejího nekontrolovaného úniku. Čili veškerá zachycená voda se musí zneškodnit a to 

buď spalováním nebo dávkováním v malém množství do vody, jež projde čističkou odpadních 

vod. Průběh úniku hasebních vod je ovlivňován mnoha faktory. Jedním z nich je kvalita 

nebo profesionalita zásahu, dalším pak počasí. 

  

5.1 Kvalita zásahu 

 Při hašení požáru je nutné nejprve pomyslet na efektivní využití hasební pěny 

při zásahu, což pak ovlivní množství vzniklé hasební vody, a také především použitá 

koncentrace hasební pěny. Nejčastěji se používá 3% přiměšování, čím větší, tím je zásah 

proti požáru efektivnější, ale riziko poškození ŽP při náhodném úniku vzrůstá. Dále hrají roli 

při zachycení a nasměrování použité hasební vody ochranné prvky jako jsou jímky, 

podnikové kanalizace, čistička odpadních vod. Je důležité zamezit nekontrolovanému úniku 

vody a následné kontaminaci životního prostředí. Pro správné nasměrování je možné využít 

i dispozic terénu. Do kvality zásahu lze teoretický zahrnout i včasný monitoring spočívající 

v podobě automatické detekce nebo rychlého odběru vzorku a následném otestování, 

se kterým souvisí systém včasného varování, včasné detekce. 
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5.2 Počasí 

 I počasí může významně ovlivnit celý proces zachycení hasebních vod, a to od jejího 

vzniku (zásahu při požáru) až po její únik (kontrolovaný či nekontrolovaný) a následné 

zachycení. Z hlediska počasí jsou nejpodstatnější tyto faktory: 

- teplota 

- povětrnostní podmínky 

- oblačnost 

Ve velmi vysokých teplotách se uniklá hasební voda snáz odpařuje do ovzduší. Naopak 

při nízkých teplotách, konkrétně pod bodem mrazu, voda postupem času tuhne a mění své 

skupenství v led a tím se únik hasebních vod mírně zpomalí. Nicméně důležitějším faktorem 

je určitě oblačnost. Při dešti nelze jednoznačně určit směr uniklé hasební vody a ohraničit ji, 

jelikož se míchá s vodou dešťovou. Co se týče negativních povětrnostních podmínek (silný 

vítr), souvisejí především s odpařovanou hasební vodou, a to tak, že jsou páry odnášeny 

daleko od místa požáru a jejich dopad na životní prostředí dále nelze kontrolovat. Další 

negativum spočívající v silném větru souvisí se situací, kdy jsou zplodiny hoření či unikající 

nebezpečné látky (nebo samy znečišťující látky) unášeny ovzduším daleko od podniku 

a následně při vzniku srážek spadeny na zem, kde mohou kontaminovat jak půdu, 

tak prostřednictvím půdního prostředí i vodu, a to jak podzemní, která může být zdrojem pitné 

vody a kontaminovat tak sekundárně i zdraví člověka, tak povrchovou. 

 Je náročné předem odhadnout dopad uniklé hasební vody vzhledem k rozmanitému 

ŽP. Vzhledem k jeho proměnlivosti je nutné při hodnocení brát v úvahu několik těchto 

faktorů najednou. Proto je toto hodnocení tak komplikovaný proces. 
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6 Způsob ochrany objektu před únikem hasebních vod do životního 

prostředí 

 Způsob ochrany objektu lze v tomto případě definovat na dvou úrovních. První úroveň 

je preventivní a spočívá v samotném zabezpečení objektu, kdy se snažíme předejít vzniku 

požáru a připravit se na něj předem, druhá úroveň je úroveň nápravná, kdy požáru již nelze 

předejít a je potřeba za použití vhodných prostředků včas zabránit nekontrolovanému úniku 

kontaminované hasební vody a ochránit tak ŽP. Aby nevzniklo riziko úniku těchto hasebních 

vod do životního prostředí, úkolem každého objektu je zajištění zabezpečení na obou 

úrovních. Povinností každého provozovatele je zabránit úniku látky do ŽP a způsobení jeho 

poškození. 

 K tomu všemu samozřejmě přispívá vnitropodniková dokumentace – kvalitně 

zpracovaná, schválená státními orgány. Dle zákona 59/2006 Sb. se jedná se o vnitřní havarijní 

plán, vnější havarijní plán a plán fyzické ochrany. Dle zákona 254/2001 Sb. se jedná o plán 

opatření proti zhoršení jakosti vod a dle zákona 133/1985 Sb. o požární řád [42],[43],[45]. 

 

6.1 Preventivní úroveň ochrany objektu 

 Protipožární ochrana je jednou ze základních součástí objektu. Je řešena zesílením 

konstrukcí tak, aby odpovídaly požadavkům českých státních norem a evropských norem na 

požární odolnost. Veškeré prostory (vnitřní i venkovní) musí být opatřeny optickými 

a kouřovými čidly, která jsou napojena na elektrickou požární signalizaci (dále jen EPS). EPS 

slouží ke zjištění požáru, vyhlášení požárního poplachu a případně i k dalším potřebnýcm 

opatřením. EPS může dále rozšiřovat informace na určená místa, ovládat zařízení, která brání 

šíření požáru, usnadňovat nebo provádět protipožární zásah, vydávat signál pro ovládání 

technologických zařízení. Zařízení EPS sestává z hlásičů požáru, ústředen a doplňujících 

zařízení, což vytváří systém, který akusticky i opticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru 

(viz obrázek 5). V prostoru jsou umístěny hlásiče, které jsou spojeny s ústřednou pomocí 

hlásící linky. Pomocí ní jsou z ústředny napájeny a v opačném směru posílají do ústředny 

informace o požáru. Provozuschopnost hlásící linky je trvale kontrolována ústřednou 

a porucha je signalizována obsluze. 
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Obrázek 5: Zařízení EPS [8] 

 

6.1.1 Hlásiče 

 Hlásiče můžeme rozdělit podle několika kritérií, např.: 

a) dle lidského činitele: 

 - samočinné: reagují bez nutnosti zásahu lidského činitele, 

 - tlačítkové: reagují prostřednictvím lidského činitele, jsou vybaveny automatickou 

aretací aktivní polohy (viz obrázek 6), 

b) dle místa, kde hlásiče vyhodnocují parametry: 

 - bodové: sledují parametry v jednom místě, 

 - lineární: dvě části, které sledují optický paprsek, 

 - liniové: v určitém prostoru, 

c) dle parametru požáru: 

 - kouřové: ionizační (viz obrázek 7), opticko kouřový (viz obrázek 8), 
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 - teplotní (viz obrázek 9), 

 - vyzařování plamene, 

 - plynové detektory, 

e) dle časového zpoždění: 

 - bez zpoždění: reagují hned po překročení hodnoty, 

 - se zpožděním: parametr musí po určitou hodnotu překračovat limitní hodnotu, 

přičemž doba zpoždění je někdy závislá na velikosti překročení hodnoty [35]. 

 

Obrázek 6: Tlačítkový hlásič požáru [22] 

 

Obrázek 7: Ionizační hlásič kouře [22] 

 

 

Obrázek 8: Opticko kouřový hlásič [22] 
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Obrázek 9: Tepelný hlásič požáru [22] 

 

6.1.2 Ústředna EPS 

 Ústředny realizují v systému EPS následující základní funkce:  

  1. nepřetržité  napájení hlásičů požáru a dalších prvků systému EPS - jsou napojeny 

nejen na síťové napájení 220 V/50  Hz, ale jsou vybaveny i akumulátorem (obvykle 24 V) 

pro nouzové napájení při výpadku sítě (po dobu minimálně 24 hodin, z toho 15 minut 

ve stavu signalizace "Požár"). V případě, že je v objektu rozvod nouzového napájení 

(např. z dieselagregátu), je možné ústřednu napojit i na něj a akumulátor potom bude pokrývat 

jen dobu do jeho naběhnutí (minimálně 30 minut, z toho 15 minut signalizace "Požár"). 

 2. vyhodnocování signalizace hlásičů - liší se u systémů s kolektivní a  individuální 

adresací a systémů  s přenosem naměřených hodnot do ústředny. Mimo vyhodnocení 

signalizace "Požár" z jednotlivých hlásicích linek resp. z jednotlivých hlásičů může ústředna 

realizovat i některé speciální funkce - logická závislost více hlásicích linek (dříve 

vícesmyčková závislost) a opakované nulování. U moderních ústředen je přiřazování 

jednotlivých hlásicích linek do speciálních funkcí programovatelné.  

 3. signalizace provozních stavů obsluze - musí zabezpečovat signalizaci obsluze 

alespoň  o svých základních  stavech - Provoz, Porucha, Požár. Požár  je signalizován jednak 

jako základní, tj. bez rozlišení místa požáru a jednak jako signalizace místa požáru. Ta 

u kolektivní adresace udává hlásicí linku, ze které přišel signál "Požár", u individuální 

adresace udává hlásič (případně skupinu hlásičů), který vyvolal signalizaci. Signalizace 

požáru může být buď jednostupňová nebo dvoustupňová. Při jednostupňové signalizaci je 
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signalizován všeobecný  poplach. Navíc se rozlišuje, zda signál přichází od tlačítkového 

nebo samočinného hlásiče a zda je nastaven režim den nebo noc.  

 4. ovládání připojených zařízení - mohou ovládat další připojená zařízení buď přímo 

nebo prostřednictvím ovládacích jednotek. Ovládací jednotky mohou být napojeny buď 

na výstupy ústředny nebo mohou být u systémů s individuální  adresací zařazeny 

i do hlásicích linek jako samostatně adresovatelná zařízení. Na výstupy ústředny může být 

připojeno Zařízení dálkového přenosu (ZDP) sloužící k přenosu signalizace ústředny 

do vzdálených míst (např. ohlašovna požáru). 

 5. kontrola provozuschopnosti celého systému EPS - musí zabezpečovat kontrolu 

provozuschopnosti jednak automaticky - kontrola hlásicích a signalizačních linek apod., 

jednak  manuálně - testovací režim pro zkoušení hlásičů apod. U mikroprocesory řízených 

ústředen se obvykle provádí v určitých časových intervalech automatický test celé ústředny. 

Protože řídicí program těchto ústředen může po měkké poruše skončit v nekonečné smyčce, 

jsou tyto ústředny vybavovány autonomním hlídačem správné funkce řídícího počítače - 

tzv. watch dog [5]. 

 Požadavky na provedení ústředen  EPS a jejich základní funkci vyplývají především 

z ČSN 342710 a ČSN 730875. U nových ústředen je nutné respektovat i EN 54, u které se 

předpokládá její zavedení v ČR [12]. 

 

6.2 Nápravná úroveň  

 Jak je patrné z obrázku č. 4 v kapitole 5, v případě požáru je důležité hasební vodu 

zachytit do jímky nebo svést do kanalizace či kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod. 

Systém kanalizační soustavy by měl být vybaven dílčími uzávěry jednotlivých kanalizačních 

větví a koncovým uzavíracím objektem, který za běžného provozu umožňuje několikadenní 

akumulaci vod. Dojde-li k většímu požáru, v ideálním případe lze na úkor provozu v ostatních 

částech závodu akumulaci zvýšit. Toto preventivní opatření složí k umožnění zachycení 

znečištěné hasební vody se snahou minimalizovat případný negativní dopad na vodní zdroj. 
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6.2.1 Jímky 

 Jímky, nádrže a žumpy se budují tam, kde odpadní vody, nebo vody s nebezpečnými 

látkami (tj. kontaminované hasební vody) nelze z různých důvodů odvádět do kanalizace, 

nebo kde tyto vody nemohou být například z ekonomických důvodu čištěny v samostatné 

čističce odpadních vod. Jímka (obrázek 11) je speciální nádrž předurčená k zachycení 

odpadních vod nebo k zadržení čisté, dešťové vody k dalšímu (alternativnímu) využití. 

Nejčastěji jsou používány jímky plastové (sklolaminátové, viz. obrázek 10). Jsou vyrobeny 

z hygienicky nezávadného polypropylenu. 

 Havarijní jímka je obecně jímka, záchytná vana nebo nádrž, která je určená k zadržení 

závadných látek uniklých (vypuštěných) při havarijních stavech z nádrží, kontejnerů, obalů, 

případně technologického zařízení s objemem, který odpovídá minimálně kapacitě největší 

nádrže v ní umístěné nebo do ní svedené [37]. 

 

 

Obrázek 10: Sklolaminátová jímka [14] 
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Obrázek 11: Kruhová jímka [7] 

 

6.2.2 Čističky odpadních vod 

 Čistírny (čističky) odpadních vod (dále jen ČOV) jsou zařízení sloužící k čištění 

komunálních odpadních vod izolovaných od zdrojů znečištění (obrázek 12 a 13). Odpadní 

voda přitéká do nátokového prostoru, ve kterém dochází k oddělení biologického odpadu 

a zároveň smíšení s recirkulovaným kalem. Recirkulace je zajištěna pomocí přečerpávacího 

potrubí. Mechanicky předčištěná voda je vedena do aktivačního prostoru osazeným 

provzdušňovacím systémem difuzorů. Tyto difuzory jsou umístěny na dně aktivační nádrže. 

V tomto prostoru je vysoká koncentrace rozpuštěného kyslíku a dochází zde k odstraňování 

organického znečištění vody. Z aktivačního prostoru voda vtéká spojovacím potrubím 

do dosedací nádrže, kde se vyčištěná voda odděluje od kalu a přes odtokový systém je 

odváděna do kanalizace, se souhlasem vodohospodářského orgánu je možno tuto vyčištěnou 

vodu vypouštět i do recipientu, dešťové kanalizace, či ji akumulovat a použít k závlahám [1]. 
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Obrázek 12: Čistička odpadních vod [4] 

 

Obrázek 13: Řez kruhovou čističkou odpadních vod [1] 
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7 Možnosti minimalizace úniku kontaminovaných hasebních vod 

na konkrétním případu 

 Jako konkrétní příklad pro provedení analýzy systému ochrany objektu před únikem 

kontaminovaných hasebních vod do ŽP byl zvolen rozsáhlý požár objektu výrobny plastů 

Remiva ve výrobním a logistickém areálu v Chropyni vzniklý v dubnu loňského roku [27]. 

Hlavními předem zvolenými kritérii výběru byly: 

- období vzniku požáru (jedná se o aktuální požár, z nedávné historie), 

- délka trvání požáru (požár byl uhašen až po 4 dnech, avšak ještě po týdnu od 

jeho uhašení došlo k rozhoření skrytých ohnisek), 

- množství použité hasební pěny, 

- lokalizace požáru (v místě mého bydliště).  

 

7.1 Charakteristika objektu 

 Město Chropyně leží 7 kilometrů od okresního města Kroměříž (obrázek 14). Výrobní 

a logistický areál tvoří východní část Chropyně. Jeho celková rozloha je 49 hektarů a skládá 

se z více než 30 společností zde podnikajících (obrázek 15). Mezi nejdůležitější podnikatelské 

subjekty patří Fatra, Chropyňská strojírna, OMEGA SERVIS HOLDING, ROKOSPOL, 

Energetika Chropyně. Společnost REMIVA s.r.o. vznikla v roce 1998 jako sesterská 

organizace firmy Miroslav Vala - MARCUS. V současné době patří mezi největší 

zpracovatele plastových technologických odpadů z výroby v ČR [25], [40]. 

 

Obrázek 14: Umístění areálu [29] 
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Obrázek 15: Významné firmy ve výrobním a logistickém areálu Chropyně 

 

7.1.1 Ostraha, prevence 

 Výrobní a logistický areál Chropyně je oplocená průmyslová zóna se třemi vrátnicemi. 

Ty jsou vybaveny vjezdovým a monitorovacím systémem a zároveň obsluhovány pracovníky 

ostrahy. Území areálu je střeženo nepřetržitě 24 hodin denně, přičemž jsou vykonávány: 

- nepřetržité denní a noční obchůzky, 
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- dozor při vjezdu a výjezdu osobních a nákladních vozidel, 

- elektronická registrace osob a vozidel, 

- kontroly obsahu zavazadel, 

- namátkové provádění orientačních dechových zkoušek na požití alkoholických 

nápojů, 

- sledování a zabezpečení provozu prostor vymezených pro návštěvy.  

 Správa areálu a ostraha areálu rovněž řeší příznaky mimořádných událostí - požáru, 

úniku plynu, vody, olejové úkapy, kontrolují správnost parkování vozidel a dodržování 

dopravního značení v areálu. Prostřednictvím vjezdového a monitorovacího systému je 

ve Výrobním a logistickém areálu Chropyně zajištěno automatické rozpoznávání a evidence 

registračních značek vozidel, archivace dat včetně snímků vozidel a elektronické statistiky 

průjezdů vozidel vrátnicemi, on-line vizuální kontrola vrátnic z centra správy areálu [38]. 

 Společnost Energetika Chropyně, a.s. (poskytovatel komplexních služeb) vykonává 

nepřetržitou ostrahu ústředen EPS, provádí monitorování čidel EPS ve výrobních 

i skladovacích provozech, zajišťuje provádění zkoušek činnosti EPS při provozu, zkoušky 

činnosti ústředen a samočinných hlásičů. Uvnitř i vně areálu jsou rozmístěny podzemní vrty, 

v nichž Energetika Chropyně, a.s. pravidelně odebírá vzorky vody, přičemž jsou prováděny 

její rozbory. Výrobní a logistický areál Chropyně dnes environmentálně a údajně ani esteticky 

(což si nemyslím) nepoškozuje město a jeho okolí a vytváří perspektivní podnikatelskou zónu 

střední Moravy [39]. 

 

7.2 Popis havárie – příčiny 

 Příčiny požáru jsou i dnes, po roce vyšetřování, neznámé. Všechny standardní postupy 

k objasnění věci již jsou vyčerpány, aniž by byl zjištěn konkrétní pachatel. Na základě 

informací zjištěných společností Remiva, dále pak na základě posudků specialisty z oblasti 

požárů a z dalších důkazných materiálů je více než zřejmé, že požár ve společnosti byl 

založen  úmyslně. A to buď jednou osobou, či  skupinou osob. Společnost se rozhodla 

k vypsání finanční odměny v celkové výši 50000,-Kč, kterou vyplatí tomu, kdo jako první 

podá informaci vedoucí k dopadení a usvědčení pachatele či pachatelů tohoto činu [25]. 
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7.3 Průběh havárie 

 V pátek 8.dubna 2011 v 01:30 propukl rozsáhlý požár střechy průmyslového objektu 

v Chropyni. Na místo okamžitě vyjelo téměř 40 jednotek profesionálních i dobrovolných 

hasičů ze Zlínského, Jihomoravského a Olomouckého kraje. Požár vznikl v hlavní 

čtyřpodlažní budově a následně se silnýcm větrem rozšířil na okolní budovy. Celkově dosáhla 

požárem zasažená délka obvodových stěn více než 250 metrů. Byl vyhlášen nejvyšší, stupeň 

požárního poplachu a na místo se sjelo na 130 hasičů, jenž bylo okamžitě zapojeno 

do hasebních prací, které si vyžádalo podporu asi šedesáti vyslaných vozů. Převažovaly 

cisterny, ale zasahovaly rovněž automobilové žebříky a plošiny, speciální protichemická auta, 

technické vozy a další speciály (viz obrázky 16, 17, 18,). Na místě byl zřízen krizový štáb 

města, v němž zasedala řada zástupců okolních obcí i celého Zlínského kraje. 

 Požár se brzy rozšířil i na budovu, ve které byla umístěna čerpadla hydrantové sítě, 

a tak velitel zásahu nechal okamžitě zřídit kyvadlovou navážku vody ze 150 metrů 

vzdáleného Zámeckého rybníka. Silný vítr nesl černý kouř do široké oblasti a v sedmi obcích 

– Chropyni, Skašticích, Břestě, Hulíně, Kyselovicích, Bílanech a Žalkovicích – bylo postupně 

vyhlášeno varování, které mělo charakter ochrany před nadýcháním škodlivých zplodin 

kouře. Nad ránem již došlo vlivem zvýšené intenzity požáru k postupné destrukci střech 

i jednotlivých podlaží zasažených budov. Došlo též k narušení statiky objektů a ke zřícení 

části obvodových stěn. V dopoledních hodinách velitel zásahu nařídil evakuaci lidem z tří 

přilehlých ulic: Františkov, Dráhy, Hrad. Tento úkol byl svěřen policii ČR, ve spolupráci 

se zástupci města. 

 Situaci výrazně zkomplikovala také informace, jenž přišla od zástupců nedaleké ČOV. 

Ta již nestačila filtrovat a odbourávat obrovské množství pěnidel a smáčidel, která se 

splachem dostávala do městské kanalizační sítě. Aby se zabránilo možné ekologické havárii 

a znečištění blízkých vodních toků (Moštěnka, Malá Bečva, Morava, viz obrázek 19), bylo 

používání chemických prostředků (tj. hasebních pěn) při hašení omezeno. To však znamenalo 

prodloužení doby hašení, protože to pak nebylo tolik účinné. Obrovskou pomoc při hašení 

požáru přinesl vrtulník s hasicím bambi vakem, který tak byl schopen v cca tříminutových 

intervalech shazovat na hořící objekty asi 900 litrů vody (viz obrázky 20, 21). Jelikož nebyl 

možný efektivní průnik hasičů k jednotlivým ohniskům, museli hasiči ochlazovat okolní místa 

a zabraňovat tak případnému dalšímu rozšíření požáru. 
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Obrázek 16: Požár po několika hodinách od jeho vzniku [27] 

 

 

Obrázek 17: Použití hasební pěny při hašení požáru [27] 
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Obrázek 18: Požár z rána dne 8.4.2011 [27] 

 

 

Obrázek 19: Blízké vodní toky 
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Obrázek 20: Vrtulník s hasicím bambi vakem [27] 

 

 

Obrázek 21:Výrobní a logistický areál zahalený kouřem [27] 

 

 V sobotu v 03:00 došlo k mohutnému zřícení vnitřní části jedné hlavní budovy 

a následnému enormnímu výbuchu horkých plynů. Velitel zásahu proto okamžitě zasahující 

hasiče stáhl až do opadnutí síly požáru, kdy opět zahájil frontální útok. Ráno se opakovala 

situace z noci a došlo ke zřícení další části zasažených budov a k následné expanzi horkých 
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plynů. Hasiči však po kratké přestávce zase dostali požár pod kontrolu. V některých částech 

zasažených objektů se hasičům podařilo proniknout do skladových prostor, odkud byla 

vyvezena část relativně nepoškozeného naskladněného materiálu. 

 Jelikož ČOV byla i nadále přetížena hasební vodou z místa požáru, v areálu byla 

vybudována náhradní jímka pro přečerpávání vody z požáru a její následné použití při hašení. 

Večer se však situace v ČOV natolik zlepšila, že jímka již nemusela být použita. I nadále 

probíhalo měření koncentrace škodlivých látek v ovzduší. Jejich množství se snižující se 

intenzitou požáru úměrně klesalo. Do sobotního večera se podařilo zcela zlikvidovat požár 

na dvou třetinách zasaženého prostoru. Samotné jádro a hlavní ohnisko požáru i nadále 

zůstaly hasičům nedostupné. Do prostoru ukrytého pod hromadou trosek ze zřícených budov 

nebylo možné dostat vodu ani ze země ani ze vzduchu. V průběhu noci bylo spotřebováno 

cca 800 tisíc litrů vody, která pomáhala alespoň ochlazovat okolí ohniska požáru. 

 V neděli ráno se na místo požáru dostavili také specialisté z Hlučíně, který disponuje 

speciální těžkou technikou. Specialisté ihned po posouzení stavu vydali pokyn na výjezd 

kolony šesti vozů s těžkou technikou. Silná Tatra 815 strhla řetězi obeplou velkou zeď. Nižší 

zdi byly strhávány pomocí rypadla. Po proražení části sutin se podařilo odhalit ohnisa požáru 

a ta za pomoci proudů vody s pěnou postupně hasit. Na 16:30 byl naplánován frontální útok 

s mnoha proudy a lafetami, který měl hlavní cíl – zavalit poslední místo, které ještě hořelo, 

vodou a pěnou (viz obrázky 22, 23). Mělo se jednat o závěrečnou etapu hašení a přibližně 

v 17:00 došlo k ukončení nařízené evakuace. Poslední ohnisko však stále nebylo uhašeno 

a zásah pokračoval. 

V pondělí nad ránem došlo ke změně pohybu větru, který nyní vanul směrem do 

centra. Značnou část kouře, který stále stoupal z požářiště, tvořily také vodní páry z hasební 

vody. Po 16:00 došlo po sérii frontálních útoků k finálnímu utlumení požáru. Na několika 

místech mělo hašení tak vysoký efekt, že z těchto míst zcela přestal vycházet kouř. Velitel 

zásahu vyhlásil požářiště jako lokalizované, kdy nehrozilo další rozšíření požáru, ani zasažení 

jiných budov. Místo požáru bylo zabezpečeno proti vstupu osob a mohlo začít šetření 

speciálního týmu vyšetřovatelů s cílem zajistit stopy, které byly využity specializovanými 

útvary ke znaleckým posudkům a expertízám. A to včetně testů ekotoxicity.  
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Obrázek 22: Jeden z frontálních útoků na ohnisko [27] 

 

 

Obrázek 23: Další z frontálních útoků na ohnisko [27] 
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 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Chropyně požádala při dohašování požářiště o 

pomoc profesionální hasiče z Kroměříže ještě 12. a 17. dubna (viz obrázek 24), protože došlo 

k rozhoření skrytých ohnisek [27]. 

 

Obrázek 24: Dohašování požáru 17. dubna 

  

7.4 Následky havárie 

 Rozsáhlý požár, při kterém bylo k hašení použito takřka 6,5 milionů litrů vody, 

způsobil škodu za 270 milionů korun. "Tento požár byl, co se týká samotného zásahu hasičů 

i rozsahu škod způsobených při události, opravdu extrémní a mimořádný nejen na poměry 

hasičského sboru ve Zlínském kraji, ale i v celé České republice. Proto trvalo vyčíslování 

škody řadu měsíců," řekl mluvčí ve Zlínském kraji Ivo Mitáček. Vedle Remivy utrpěly velké 

škody také společnosti Chropyňská strojírna, které oheň zničil sklady, a Energetika Chropyně, 

jež přišla o úpravnu vody. Nejhůře zasažená byla Remiva, které požár zdevastoval výrobní 

halu, stroje, skladiště, uložený materiál i množství již hotových výrobků [34]. 
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 Vzorky byly odebrány z půdy, ze vzduchu, z kanalizace, na čističce odpadních vod, 

z mléka a s odstupem času byly provedeny odběry vzorků podzemní vody.  

 Již při náhledu na velikost a barvu kouřového chvostu a množství spotřebované 

hasební vody a pěny, která prošla hořícími plasty, lze odvodit, že požár měl negativni dopad 

na své okolí, především na ŽP. Velká pozornost byla věnována znečištění ovzduší. Měření 

znečištění po celou dobu požáru prováděli zaměstnanci HZS Zlínského kraje a zaměstnanci 

Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Měřeny byly základní škodliviny, ale zejména 

polyaromatické uhlovodíky (dále jen PAU), polychlorované bifenyly a dioxiny, což jsou 

všechno mutagenní a karcinogenní látky. Dle dostupných informací se uvedené škodliviny 

ve vzduchu téměř nenacházely. 

 Ve vztahu ke znečištění půdy byly v prostoru Hradu, Drah a Františkova (evakuované 

oblasti) odebrány vzorky půdy na analýzu kontaminace PAU a dioxiny. Rozbor zeminy 

provedla firma Geotest Brno a také firma Morava. Z obou výsledků vyplynulo, že limitní 

hodnoty většiny sledovaných ukazatelů znečištění zemin na půdách byly překročeny [27]. 

 Hasební voda ze zásahu hasičů, která prošla ohněm, kouřem, a hasenými odpady 

a byla zachycena na čističce odpadních vod v Chropyni, obsahovala již zmíněné PAU [36]. 

Zachycená hasební voda zůstala ještě měsíc po uhašení požáru ve dvou nádržích o objemu 

celkem 1600 metrů krychlových. Problém spočíval především v tom, že tak velké množství 

kontaminované vody není jednoduché ekologicky zlikvidovat. Nakonec bylo rozhodnuto 

o postupné likvidaci přes ČOV. V ředícím poměru větším než 1:10 byla odpadní voda 

v malém množství dávkována do ČOV, která si s takovým množstvím poradí. Tento proces 

trval přibližně 2měsíce. Výše uvedený krok byl mnohem šetrnější a levnější, než kdyby voda 

byla odvážena do spalovny. Spalování by totiž stálo přibližně 6 milionů a samotná doprava by 

se vyšplhala k milionu, protože by vodu muselo transportovat přes 160 cisteren [47]. 

 

7.5 Návrh opatření 

 Požár Výrobního a logistického areálu v Chropyni v roce 2011 byl jedním z nejhorších 

v České republice. Za zvýšenou pozornost stojí i fakt, že nebyl prvním požárem v tomto 

areálu. Hořelo zde již v květnu roku 2008, to se však podařilo požár včas uhasit. 
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 V prvé řadě je na zvážení, zda-li by v tak velkém areálu neměl být hasičský záchranný 

sbor podniku (jenž v areálu dříve byl, ale po 44 letech byli 31. 12. 2009 zrušen), který by byl 

24 hodin denně k dispozici. Tito podnikoví hasiči by sice nedokázali zabránit vzniku požáru, 

bylo by však v jejich silách okamžitě zasáhnout a v době čekání na HZS by se již někdo mohl 

věnovat hašení požáru (kdo ví, jestli by ho neuhasili, kdyby začali s hašením ihned po jeho 

detekování). Z pohledu prevence je důležité také cvičení havarijní/požární připravenosti. 

K tomu všemu samozřejmě přispívá kvalitně zpracovaná a aktualizovaná vnitropodniková 

dokumentace – Vnitřní havarijní plán, Vnější havarijní plán, Plán opatření proti zhoršení 

jakosti vod, Požární řád a další. 

 Vezme-li se v úvahu fakt, že na primární, tj. preventivní úrovni je podnik zabezpečen 

tak, že byly vynaloženy maximální finanční prostředky na k nim adekvátní formu 

zabezpečení, je vhodné zabývat se spíše sekundární, tj. nápravnou úrovní. Při hašení požáru, 

kdy je nezbytné hasit pěnou, je nutné zvolit ideální pěnu, která má úplnou odbouratelnost 

a významně nespotřebuje rozpuštěný kyslík ve vodě. Environmenálně neškodné pěny 

(tzv. zelené pěny) by měly hasit požáry tak účinně jako ty tradičně používané, ale je nutné 

znát jejich odbouratelnost, jinak nemají význam. Jsou sice několikanásobně dražší než pěny 

klasické, na druhé straně však mohou svou hasící schopností nahradit fluorproteinové 

a fluorsyntetické pěny. 

 Mezi základní opatření, která slouží k odstraňování havárie na vodách, patří utěsnění 

a zaslepení kanalizačních výpustí, uzavření kanalizací. Dále se k zachycení nežádoucích látek 

z povrchových vod používají norné stěny (viz Obrázek 25) a sorpční prostředky 

(viz Obrázek 26). 

 Pro zjištění účinnosti opatření ke zneškodnění havárie se používá průběžný monitoring 

jakosti podzemních a povrchových vod, který by měl provádět na základě žádosti podniku 

příslušný orgán. V rámci tohoto monitoringu by se pravidelně měly provádět testy ekotoxicity 

těchto vod, například na organismu Daphnia magna Straus (perloočka), jak bylo zmíněno 

výše (kapitola 3.2.2 Testování toxicity vody). Dále je nutné měřit BSK a CHSK 

(viz kapitola 3.1.1 Biologická odbouratelnost pěnidel). K odstraňováním následků havárie 

také patří zneškodnění zachycených látek, kontaminovaných hmot, uhynulých těl vodních 

organismů aj. Z hlediska prevence proti kontaminaci ŽP je důležité okamžité odtěžení 

kontaminované zeminy, aby nemohlo dojít ke vsáknutí látek do podzemních vod [14]. 
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 V případě, že by ČOV byla přetížena hasební vodou z místa požáru, by v areálu byla 

vybudována náhradní jímka pro přečerpávání vody z požáru a eventuelně její následné použití 

při hašení, jako tomu bylo v případě požáru v Chropyni. Nicméně stojí za úvahu, zda-li by 

v tak rozsáhlém areálu nemohla být jímka vybudována jako stabilní. 

 

Obrázek 25: Norná stěna [10] 

 

Obrázek 26: Sorpční rohož [11] 
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8 Závěr 

 V České republice doposud neexistuje žádné legislativní opatření (např. metodický 

pokyn), které by problematiku zachycování hasebních vod vzniklých při rozsáhlém požáru, 

často doprovázeným velkým množstvím vzniklých kontaminovaných hasebních vod, řešilo 

komplexně a jednodušše (tj. od jejího vzniku až po zachycení a následné odbourání ze složek 

ŽP včetně nastaveného systému prevence). Proto by bylo potřeba zaměřit se na tuto 

problematiku i v budoucnu, a to v rámci nejrůznějších vědecko – výzkumných aktivit, 

a věnovat ji zvýšenou pozornost. A to především vzhledem k rostoucímu množství 

každodenně skladovaných a při výrobě používaných nebezpečných látek ve světě, látek 

ohrožujících při svém úniku zejména vodní prostředí. Chybí – li v objektu záchytná zařízení 

dimenzovaná na větší množství hasebních vod vzniklých při rozsáhlém požáru, neexistuje – li 

funkční a účinný systém prevence včetně připravenosti na tyto mimořádné události, chybí – li 

v havarijní dokumentaci scénáře možného úniku hasebních vod do ŽP a zhodnocení jejich 

dopadů, pak vede únik kontaminované hasební vody k obrovským škodám na ŽP, 

jehož člověk je nedílnou součástí součástí (viz požár firmy Sandoz u Basileje, Chropyně 

a další). 

 Cílem této bakalářské práce bylo popsat a následně přezkoumat funkčnost systému 

ochrany objektu před únikem hasebních vod do ŽP v ČR. Tyto cíle byly splněny. Ve své 

bakalářské práci jsem se zaměřila na popis současné situace v oblasti zachycování hasebních 

vod v ČR ve srovnání s Německem. Rozebrala jsem jednotlivé základní hasební látky a jejich 

dopad na ŽP, dále jsem uvedla přehled havárií s únikem hasebních vod do ŽP. Následně jsem 

popsala specifika ovlivňujících průběh úniku hasební vody do ŽP a způsoby ochrany 

před tímto únikem. Provedla jsem analýzu ochrany objektu před únikem hasebních vod do ŽP 

a to na konkrétním případu (požár v Chropyni, kapitola 7) a navrhla jednotlivá opatření 

(viz kapitola 7.5 Návrh opatření).  

 Obecně lze pro analýzu dopadů havárií na životní prostředí využít metodiku 

„H & V index“, tato metodika, vytvořená v roce 2002 na VŠB-TUO, je však možná varianta 

jen v případě havárií s účastí konkrétních nebezpečných látek. V budoucnu by mohla být tato 

metodika rozšířena o únik hasebních vod, jelikož se v podstatě jedná o nebezpečné látky, 

pouze zředěné s vodou. Pak by mohla být použita i v této bakalářské práci. 
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Seznam použitých zkratek 

  

 BSK  biochemická spotřeba kyslíku 

 CLP  nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Classification, 

   Labelling and Packaging) 

 ČIŽP  česká inspekce životního prostředí 

 ČOV  čistírna (čistička) odpadních vod 

 ČR  Česká republika 

 EPS  elektrická požární signalizace 

 HZS  hasičský záchranný sbor 

 CHSK  chemická spotřeba kyslíku 

 PAU  polyaromatické uhlovodíky 

 REACH nařízení o hodnocení, povolování a omezování chemických látek  

   (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) 

 ŽP  životní prostředí 


