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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá riziky skládek s nebezpečným hořlavým materiálem. Důraz 
je kladen na riziko požáru a s tím související vývin toxických zplodin hoření. Hlavním 
tématem je monitoring ovzduší a odběr vzorků během a po požáru.  
ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with risks of waste depot with dangerous flamable materials. Thesis 
especially focus on risk of fire and related toxic combustion exhaust. Main topic is air 
monitoring and sampling during and after fire.  
KLÍČOVÁ SLOVA 
Skládky odpadů, nelegální skládky chemických látek, požáry skládek pneumatik, nebezpečný 
hořlavý materiál, zplodiny hoření, monitoring ovzduší, detektory nebezpečných plynů 
KEYWORDS 
Waste depots, illegal depots of chemical substances, scrap tire combustion, dangerous 
flamable materials, combustion exhaust, air monitoring, hazardous gases detectors 
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1 ÚVOD 

 Cílem této bakalářské práce je zhodnotit rizika skládek s nebezpečnými hořlavými 
materiály. V práci se zabývám skládkami, které nejsou deklarovány jako skládky 
nebezpečného odpadu, avšak v případech nehod významně ohrožují obyvatelstvo a životní 
prostředí. Pozornost věnuji skládkám komunálního odpadu, skládkám pneumatik a 
nelegálním skladům chemických látek a odpadů. Rizika těchto skládek budou popsána na 
základě rozborů případových studií konkrétních situací. Pozornost je soustředěna na požáry a 
zplodiny, které jsou jejich doprovodným jevem. Hořlavým materiálům a jejich toxickým 
zplodinám bude věnována v teoretická část. Následující kapitoly budou řešit problematiku 
metod a prostředků ke sledování kontaminace ovzduší. V závěru práce s pokusím navrhnout 
doporučení na zlepšení současného stavu. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Skládky nebezpečného hořlavého materiálu 

 Skládkování odpadu je nejstarším a stále nejvyužívanějším způsobem jeho likvidace. Dnes 
skládky chápeme jako technická zařízení určená k odstranění odpadů jejich trvalým a řízeným 
uložením na zemi nebo do země. Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech rozlišujeme 
odpady na komunální a nebezpečné. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území 
obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo 
fyzických osob oprávněných k podnikání. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu 
nebezpečných odpadů, který je součástí prováděcího právního předpisu, a jakýkoliv jiný 
odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona 
o odpadech. [13] 
 
Tabulka č. 1 - Seznam nebezpečných vlastností odpadu 
Kód Nebezpečná vlastnost odpadu 
H1 Výbušnost 
H2 Oxidační schopnost 
H3 A Vysoká hořlavost 
H3 B Hořlavost 
H4 Dráždivost 
H5 Škodlivost zdraví 
H6 Toxicita 
H7 Karcinogenita 
H8 Žíravost 
H9 Infekčnost 
H10 Teratogenita 
H11 Mutagenita 
H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem 

nebo kyselinami 
H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování 
H14 Ekotoxicita 
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2.1.1 Skládky komunálního odpadu 

 Skládky komunálního odpadu jsou navrhovány tak, aby v co možná nejmenší míře 
ohrožovali životní prostředí a zdraví lidí. Principem dnešního skládkování je zhutnění odpadu 
na co nejmenší objem a následné pokrytí vrstvou zeminy. Ta působí jako izolant 
a minimalizuje tak množství povrchové vody, která se do skládky dostává a eliminuje únik 
skládkových plynů do ovzduší. Nejvýznamnější hrozbou pro životní prostředí je znečištění 
povrchových a spodních vod. Základní způsob ochrany je správné umístění skládky. Při 
vytypovávání lokací vhodných pro umístění skládky je nutné provézt hydrogeologický 
výzkum, zjistit složení půd, typ podloží a systém povrchových a podpovrchových vod. 
Nevhodný je výběr vlhkého prostředí, neboť se tím zvyšují šance na znečištění vod 
a životního prostředí. Významnou metodou, jak se případnému znečištění bránit, je 
monitoring. Pravidelný odběr spodní vody a skládkových plynů se provádí prostřednictvím 
speciálních vrtů. Monitoring je nutné provádět i po naplnění skládky, protože pod povrchem 
zdánlivě neškodné hromady zeminy stále pokračují rozkladné procesy produkující škodlivé 
látky, například methan. [14] 

2.1.2 Skládky nebezpečného odpadu 

 Skládky nebezpečného odpadu jsou technologicky podobné jako skládky komunálního 
odpadu. Při budování těchto skládek je kladen velký důraz na detekci možného úniku 
a shromažďování uniklé znečištěné vody. Systém ochranných bariér moderní skládky 
nebezpečných látek zahrnuje izolační vrstvy jílu a plastových fólií a také odvodňovací systém 
se záchytnými nádržemi napojený na čistírnu odpadních vod. Některé státy se zbavují 
nebezpečného odpadu uložením v hloubkových vrtech. Odpad je ukládán buď do speciálně 
vyhloubených úložišť nebo se využívá starých šachet po důlní činnosti. V České republice je 
tímto způsobem ukládán radioaktivní odpad z výzkumných a zdravotnických zařízení. Ani 
sebelepší technologické postupy skládkování však nezaručí, že v budoucnu ze strany skládek 
nebezpečného odpadu nedojde k ohrožení životního prostředí. [14] 
 V rámci udržitelného rozvoje je třeba zavádět nové způsoby nakládání s těmito materiály. 
Nejjednodušší by samozřejmě bylo nebezpečné látky neprodukovat, ale to je jen utopická 
vize. Podstatný krok ke zlepšení situace v odpadovém hospodářství nebezpečných materiálů 
je recyklace. Mnoho chemikálií je možné recyklovat pro další použití nebo chemickými 
a fyzikálními metodami upravit jejich toxické vlastnosti. Účinnou metodou likvidace 
nebezpečného odpadu je spalování za teplot přesahujících 1000 °C. Nevýhodou je, že při 
spalování dochází k produkci popela a ke znečištění vody chladící spaliny. Tyto produkty se 
stávají odpadem a je potřeba je dále likvidovat. [14] 
 V budoucnosti by mohlo být řešením využití bakterií rozkládající sloučeniny dusíku, síry 
nebo ropné produkty. [14] 
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2.2 Rizika skládek 

 Skládkování odpadu je v České republice na vysoké úrovni a po vstupu do Evropské unie 
se pravidla pro skládky odpadů ještě zpřísnila. Nakládání s odpady je ošetřeno po legislativní 
i technologické stránce. Jsou využívány nejmodernější technologie, je kladen důraz 
na recyklaci a kontrolní činnost ze strany státu je rovněž nezanedbatelná. Z tohoto pohledu by 
se tedy skládkování mohlo jevit jako téměř bezrizikové. Aktuálním problémem ale zůstávají 
časté požáry skládek. Při skládkování komunálního odpadu dochází uvnitř skládky k reakcím, 
které vedou ke samovznícení. Rozkladnou činností bakterií a mikroorganismů se uvolňuje 
velké množství tepla a vzniká porézní uhlík, který je schopen se oxidovat. Samovznícení se 
zabraňuje zhutňováním skládky tak, aby byl omezen přístup vzduchu. Skládky odpadů jsou 
ale hlídané, takže v případě požáru je možný včasný zásah hasičů, kteří jsou právě díky 
častým, ale nepříliš rozsáhlým požárům skládek na tento druh zásahu připraveni. Problém 
ovšem nastává v případě požáru skládek nelegálních a skládek s odpadem, který není 
deklarovaný jako nebezpečný, ale přesto může představovat určité nebezpečí. [1]  

2.3 Nebezpečné hořlavé materiály 

 Hořlavé látky jsou různorodou skupinou látek, u níž po zapálení dojde k samostatnému 
hoření. Hoření je samovolně probíhající oxidačně redukční reakce, při které hořlavá látka 
reaguje s oxidovadlem a zároveň uvolňuje velké množství energie ve formě tepla a světla. 
Kromě uvolňování tepla a světla provází hoření i vznik zplodin. Zplodiny můžeme rozdělit 
podle skupenství na pevné, kapalné a plynné. Pevné zplodiny zůstávají ve formě popelu 
v ohnisku a jsou i součástí kouře. Kapalné zplodiny se uvolňují jako páry nebo ve formě 
aerosolu v dýmu a kouři spolu s plynnými zplodinami. Kouř a dým jsou aerosoly pevných a 
kapalných částeček rozptýlených v kouřových plynech. Dým se liší od kouře obsahem 
pyrolyzních plynů a par a vzniká především při bezplamenném hoření. Barva a zápach kouře 
mohou být důležitým identifikačním znakem druhu hořící látky. Typický zápach má hedvábí, 
vlna, chlupy, kůže, guma, živočišné tuky a oleje, ropa a ropné produkty. Šedočernou barvu 
kouře má při hoření dřevo, žlutobílou seno, sláma a papír, hnědou tkaniny, černou ropa 
a plasty, bílou fosfor. [1] 
 Spojení slov nebezpečné hořlavé materiály si můžeme vyložit dvojím způsobem. V prvním 
případě jde o požár toxické látky, ve druhém případě při požáru toxická látka vzniká. 
 Při hoření toxická látka podléhá chemické reakci a přeměňuje se na jinou, mírně toxickou 
nebo netoxickou látku. V bezprostředním okolí požáru se ovšem mohou vyskytovat její plyny 
a páry v nehořlavých, ale pro člověka toxických koncentracích. Velké nebezpečí představují 
škodlivé látky unikající z požárem poškozených obalů a zásobníků. [9] 
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 Při každém požáru vznikají vlivem chemických reakcí toxické látky, ať už se jedná 
o jednodušší anorganické sloučeniny, jako například oxid uhelnatý a uhličitý, nebo o složité 
organické sloučeniny. Vybrané hořlavé toxické látky a zplodiny hoření budou popsány 
v dalších kapitolách. 

2.3.1 Nebezpečné hořlavé látky a materiály 

 Nebezpečné chemické látky vymezuje zákon č. 356/2003 Sb. o nebezpečných chemických 
látkách a přípravcích a jako nebezpečné odpady jsou řešeny zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech. V těchto právních normách jsou stanoveny způsoby bezpečného nakládání 
s těmito materiály tak, aby nedošlo k případným haváriím a ohrožení obyvatel a životního 
prostředí. Skládky, kategorizované jako skládky nebezpečného odpadu, jsou tedy legislativně 
i kontrolně pokryty a nepředstavují neregulovatelné nebezpečí. Jak se ukázalo na mnohých 
případech v minulosti, závažným problémem jsou požáry skládek komunálního odpadu, 
požáry skladů s převážně plastovými materiály a v neposlední řadě hrozba požáru 
u nelegálních skladů chemických látek. Na tomto místě uvádím charakteristiky vybraných 
prvotně netoxických materiálů, které jsou však v případě požáru zdrojem nejrůznějších směsí 
nebezpečných chemických látek. Jedná se především o plasty, které jsou dnes nedílnou 
součástí našeho každodenního života, a které se hojně vyskytují na skládkách odpadů. 
Kaučuky 
 Přírodní kaučuk je polymer izoprenu získávaný z kaučukovníku. Pro další zpracování je 
nutná jeho vulkanizace sírou, čímž dojde k zesíťování molekul. Dále jsou přidávány přísady 
jako aktivátory, retardéry, změkčovadla a plnidla (saze, stearin, křemičitany). Butadienový 
kaučuk je polymer butadienu, jako kopolymery se používají butadien-styren, izopren-styren 
nebo akrylonitril-butadien-styren. Kaučuky se používají na výrobu pneumatik a v obuvnickém 
průmyslu. Laboratorním zkouškami byly kromě vždy přítomných CO a CO2 jako zplodiny 
zaznamenány kyanovodík, benzen, toluen a naftalen. [1, 8] 
Polyethylen 
 Polyethylen patří mezi nejjednodušší polymery. Je málo odolný vůči UV záření, oxidaci 
a povětrnostním podmínkám. Již při 90 °C začíná měknout, takže při požáru rychle taje, 
odkapává a požár tím rozšiřuje. Využívá se na výrobu trubek pro rozvod vody i obalového 
a izolačního materiálu. [1, 11] 
Polypropylen 
 Polypropylen má podobné chemické a fyzikální vlastnosti jako ethylen. Je lépe mechanicky 
odolný, ale křehčí a méně ohebný. Je rovněž odolný vůči kyselinám a rozpouštědlům. 
Z požárního hlediska má podobné vlastnosti jako polyethylen. Ve zplodinách se mohou 
vyskytovat benzen, toluen nebo styren. Polypropylen se uplatňuje při výrobě elektroniky, 
fólií, koberců a potahových materiálů, domácích a zdravotnických potřeb. [1, 8, 11] 
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Polymethylmetakrylát 
 Polymethylmetakrylát má výborné mechanické vlastnosti, dobře propouští světlo a je 
odolný vůči povětrnostním podmínkám. Využívá se jako organické sklo ve stavebnictví, 
ve výrobě osvětlovacích těles, přístrojových desek a výpočetní techniky. Je mrazuvzdorný, ale 
tání nastává již při 120 °C. [11] 
Polystyren 
 Polystyren rozlišujeme podle dalších úprav na standardní, houževnatý a lehčený. 
Standardní polystyren je tvrdý, ale křehký a snížením křehkosti a zlepšení houževnatosti se 
dosahuje přidáním kaučuku. Se stoupající houževnatostí ovšem klesá jeho tepelná odolnost. 
Je dobře barvitelný a proto je hojně využíván ve spotřebním průmyslu. Lehčená varianta se 
vyrábí z perliček zpěňovatelného polystyrenu, ze kterých se za zvýšeného tlaku a teploty lisují 
hotové výrobky. Lehčený polystyren našel své uplatnění v různých odvětvích lidské činnosti 
jako izolační materiál. Při tepelné degradaci polystyrenu se uvolňuje benzen, styren a velké 
množství sazí. [1, 11] 
Polyvinylchlorid 
 Polyvinylchlorid se vyrábí v tvrdé i měkčené formě, je mechanicky pevný, ale málo tepelně 
odolný. Je chemicky stálý vůči kyselinám, zásadám a olejům, ale rozpustný v aromatických 
a halogenovaných uhlovodících, aldehydech, ketonech a esterech. Změkčování se provádí 
adicí esterů kyseliny ftalové a fosforečné. Změkčováním ale klesá jeho tepelná odolnost. Při 
teplotě 160 °C dochází k silnému vývinu chlorovodíku, který ohrožuje zasahující hasiče 
i obyvatelstvo jak ve formě plynu, tak i ve vodě rozpuštěný jako silně korozivní kyselina 
chlorovodíková. Polyvinylchlorid má široké uplatnění ve stavebnictví a ve spotřebním 
průmyslu. [1, 11] 
Polytetrafluorethylen 
 Polytetrafluorethylen je chemicky a fyzikálně velmi odolný materiál hojně využívaný 
v průmyslu. Je ze všech plastů chemicky nejodolnější a má i nejlepší elektroizolační 
vlastnosti. Pro své výborné vlastnosti je používán v chemickém a strojírenském průmyslu 
jako antikorozní a těsnící materiál. Má také široké využití v elektrotechnice a ve výpočetní 
a speciální technice. Teplem se rozkládá za vývinu jedovatého fluorovodíku. [1, 11] 
Polyamid 
 Polyamidy jsou lineární polymery, které se zpracovávají na termoplasty, fólie nebo vlákna. 
Jsou málo stálé vůči teplu a světlu. K tepelné degradaci a vývinu amoniaku dochází již při 
120 °C, při teplotách nad 800 °C vzrůstá množství uvolňovaného oxidu uhelnatého 
a kyanovodíku. Polyamidy se uplatňují ve strojírenství, elektrotechnice, automobilovém 
průmyslu, ve výrobě domácích potřeb a textilií. [1, 11] 
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Polyethylentereftalát 
 Polyethylentereftalát tvoří lineární řetězce a je tedy současně surovinou pro termoplastické 
výrobky i textilní vlákna. Krátkodobě odolává teplotám do 190 °C a mezi termoplasty má 
nejlepší tvarovou stálost za tepla. Je dobře odolný vůči chemickým látkám a povětrnostním 
podmínkám. Používá se na výrobu textilií a obalového materiálu, zejména lahví. Ve 
zplodinách hoření byl zaznamenán SO2. [8, 11] 
Polyuretan 
 Polyuretany se zpracovávají na pryskyřice, lepidla, nátěrové hmoty, ale nejvýznamnější je 
výroba lehčených hmot. Lehčené hmoty se vyrábějí ve formě měkkých, tvrdých a integrálních 
pěn. Jednotlivé pěny se od sebe liší poměrem polyesterových, polyetherových 
a izokyanátových složek. Polyuretany se začínají rozkládat při teplotách nad 200 °C za vývinu 
kyanovodíku, acetonitrilu, akrylonitrilu a pyridinu. Měkké pěny se využívají při výrobě 
čalounění a v textilním průmyslu, tvrdé pěny najdou své uplatnění jako izolační materiál 
především ve stavebnictví. Strukturní pěny se používají v nábytkářském průmyslu jako 
náhrada dřeva. [1, 11] 

2.3.2 Zplodiny hoření 

 Všechny hořlavé materiály produkují při hoření toxické a dráždivé plyny, které ohrožují 
zasahující hasiče, obyvatelstvo i životní prostředí. Problematikou toxických zplodin hoření se 
požární technické inženýrství zabývá již několik let. Vlivem nárůstu produkce a spotřeby 
plastických hmot se současný výzkum soustředí právě na tuto oblast. V laboratořích bylo 
testováno mnoho materiálů a ve zplodinách byly hledány také supertoxikanty jako jsou 
dioxiny, dibenzofurany, polycyklické aromatické uhlovodíky, polychlorfenoly 
a polychlorbenzeny. [8] 
 Vzhledem k obrovskému množství zplodin hoření uvádím pouze nejčastější nebezpečné 
látky.  
Oxid uhličitý 
 Oxid uhličitý je bezbarvý plyn, nakyslé chuti. Uvolňuje se při dokonalém spalování všech 
uhlíkatých látek. Nepodporuje hoření látek a tak se paradoxně využívá jako hasivo. Oxid 
uhličitý není jedovatý je však nedýchatelný. Už při koncentraci 2 % CO2 ve vzduchu se 
prohlubuje dýchání a zvyšuje se tak riziko průniku ostatních toxických látek do organismu. 
K rychlé ztrátě vědomí a následné smrti dochází při koncentracích od 7 %. Oxid uhličitý je 
těžší než vzduch, v důsledku čehož se hromadí ve sklepích, jeskyních, studnách, odpadních 
a výkopových jámách. [9, 10] 
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Oxid uhelnatý 
 Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu vznikající při nedokonalém hoření látek 
obsahujících uhlík. Je jedovatý, hořlavý a se vzduchem tvoří explozivní směs. Oxid uhelnatý 
se váže na červené krevní barvivo hemoglobin za vzniku karboxyhemoglobinu, což způsobí 
nedostatek kyslíku v tkáních a následné udušení. Bývá častou příčinou explozí a zášlehů 
ve spalinách při požárech. [10] 
Oxid siřičitý 
 Oxid siřičitý je bezbarvý plyn štiplavého zápachu, těžší než vzduch. Vzniká hořením síry 
při spalování fosilních paliv a vulkanizovaného kaučuku. Dráždí sliznice, převážně dýchací 
cesty, způsobuje bronchitidu a zánět spojivek, při větší expozici smrt. Rozkládá chlorofyl, 
rostliny po jeho působení hnědnou a ztrácí schopnost fotosyntézy. Rozpouštěním SO2 ve vodě 
vzniká kyselin siřičitá, která působí korozivně na kovové konstrukce a nepříznivě ovlivňuje 
pH půdy. [9, 10] 
Oxidy fosforu 
 Oxid fosforitý P2O3 se uvolňuje při spalování fosforu za omezeného přístupu vzduchu. Se 
studenou vodou reaguje za vzniku kyseliny fosforité H3PO3, s horkou vodou za vzniku 
nebezpečného fosfanu PH3. Fosfan páchne po rybách a příznaky otravy jsou velmi různorodé. 
 Oxid fosforečný P2O5 se uvolňuje při spalování fosforu za dostatečného přístupu vzduchu. 
Má dráždivé účinky. [10] 
Nitrózní plyny 
 Pojem nitrózní plyny zahrnuje oxid dusnatý a oxid dusičitý. Jsou produktem hoření 
materiálů obsahujících dusík jako například vlna, bavlna, polyamidy, polyuretany, 
polyakrylonitrily, nitrocelulóza a dusíkatá hnojiva. [9, 10] 
 Oxid dusnatý NO je bezbarvý plyn, který se při styku s kyslíkem oxiduje na oxid dusičitý. 
Působí na centrální nervovou soustavu a s hemoglobinem reaguje za vzniku 
nitrosylhemoglobinu. [9 ,10] 
 Oxid dusičitý je vysokovroucí červenohnědá kapalina s dráždivým účinkem. Nebezpečí při 
otravě spočívá v dlouhé době latence, kdy se postižený po expozici cítí dobře a otrava se 
začíná projevovat v průběhu 5 až 72 hodin. [9, 10] 
Chlorovodík 
 Chlorovodík je bezbarvý plyn se silnými dráždivými účinky. Uvolňuje se při tepelném 
rozkladu látek obsahujících chlór, například PVC. Reaguje s vodou za vzniku kyseliny 
chlorovodíkové, která má silné korozivní účinky. [9] 
Amoniak 
 Amoniak je bezbarvý plyn s charakteristickým zápachem a chutí. Je hořlavý, výbušný 
a jedovatý. Má dráždivý účinek zejména na sliznice očí a horních cest dýchacích. Vysoké 
koncentrace způsobují edém plic, zástavu dechu a smrt. [10] 
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Kyanové sloučeniny 
 Při požárech přírodních i syntetických organických materiálů s obsahem dusíku vznikají 
prudce jedovaté kyanové sloučeniny. Vyskytují se jako produkty hoření například u peří, vlny 
bavlny, polyamidů, polyuretanů, některých syntetických kaučuků a u polyakrylonitrilu, který 
má kyanovou skupinu vázanou přímo v molekule. 
 Kyanovodík HCN je bezbarvá nízkovroucí kapalina hořkomandlového zápachu. Do těla 
proniká plícemi i neporušenou kůží a způsobuje blokádu dýchacích enzymů a tkáňové dušení.  
  Mezi další kyanové sloučeniny patří dikyan, kyanid draselný a kyanid sodný, mající stejné 
toxické vlastnosti jako kyanovodík. [1, 10] 

2.4 Detekce a monitoring 

 Detekce a monitoring chemických látek je nepostradatelnou činností pro ochranu 
obyvatelstva a jejich včasné varování před možným nebezpečím. Rychlá identifikace 
chemických látek napomáhá eliminovat negativní zdravotní účinky a výrazně zlepšuje 
možnosti první pomoci a následné terapie zasažených. Správná detekce také usnadňuje 
rozhodování o provedení potřebných opatření při ohrožení chemickou látkou a napomáhá 
vyšetřování těchto událostí. 

2.4.1 Obecné principy detekce a monitoringu 

 V současnosti je na trhu velké množství detekčních prostředků. Ne každý je však vhodný 
pro použití v dané situaci. Volba vhodného detektoru závisí na několika faktorech: 

 typ chemické látky a její skupenství 
 požadavek na přesnost a citlivost detekce 
 potřeba rychlé detekce nebo trvalého monitoringu 
 vnější prostředí (teplota, srážky, vzdušná vlhkost, vítr) 
 typ kontaminovaného povrchu 
 charakter pozitivní a negativní falešné detekce 
 bezpečnost detekčního prostředku 

 Při provádění detekce musíme mít na vědomí, že při teplotách pod 10 °C je obtížné 
detekovat málo těkavé látky ve formě par. V průběhu detekce je také vhodné sledovat vnější 
znaky kontaminace v ohroženém prostředí. V rámci zachování bezpečnosti pracovníků 
provádějících detekci je nezbytné provádět přístup ke kontaminovanému místu po směru větru 
a použít vhodné ochranné prostředky. 
 Princip detekčních metod je založen na sledování interakcí molekul a atomů chemické látky 
s jinými chemikáliemi, katalyzátory nebo spektry záření. Doprovodné změny jsou sledovány 
neelektronicky nebo elektronicky. [15] 
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2.4.2 Neelektronické detekční prostředky 

Detekční trubičky 
 Detekční trubičky představují rychlou a na obsluhu nenáročnou metodu měření celé škály 
plynů v reálném čase. Jsou to hermeticky uzavřené skleněné trubičky obsahují činidla 
reagující změnou barvy na přítomnost monitorované látky. Detekční trubičky se vyznačují 
jednoduchým způsobem použitím. Do trubičky se pomocí prosávací pumpy nasaje definované 
množství vzduchu. Uvnitř trubičky je na pevném nosném materiálu reakční systém, který na 
přítomnost určitých plynů nebo par reaguje charakteristickou změnou zbarvení. Odečtení 
naměřené hodnoty je snadné díky stupnici na trubičce. Kalibrace trubiček je provedena při 
teplotě 20°C, 50% vlhkosti a normálním tlaku (101,325 kPa). Trubičkami lze detekovat 
stovky chemických sloučenin, od průmyslových chemikálií po bojové látky. Nevýhodou je, že 
každá trubička detekuje pouze jednu látku. Jejich použití je tedy vhodné v případech, kdy 
můžeme předpokládat o jakou uniklou látku se jedná a potřebujeme potvrdit naši domněnku. 
[16] 
 
 
 
 

 
Obrázek č. 1 – Detekční trubičky 
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Detekční souprava CHP – 71 
 Detekční souprava CHP – 71 je původně určena pro armádní chemický průzkum, ale pro 
svůj snadný transport a obsluhu je vyhledávaná i pro civilní použití. Souprava je tvořena 
vlastním přístrojem a detekčními trubičkami a může být použita jak ve vozidlech, kdy je 
napájena z autobaterie, tak v terénu, kdy k napájení slouží vlastní zdroj. Princip činnosti 
detektoru je velmi jednoduchý. Přístroj nasává vzduch přes filtr, který ho zbaví hrubých 
nečistot, do průtokoměru a dále do detekčních trubiček. V přístroji je místo pro čtyři 
průkazníkové trubičky. Trubičkami je vzduch nasáván čerpadlem do výstupního filtru a zpět 
do atmosféry. Pro použití při teplotách pod 15 °C jsou trubičky nahřívány pomocí 
elektrických tranzistorů umístěných v hliníkovém vyhřívacím boxu. [17] 
 Tato souprava je pro použití při požáru nevhodná, neboť kompatibilní průkazníkové 
trubičky jsou vyráběny pouze pro detekci chemických bojových látek (yperit, fosgen, 
kyanovodík, chlorkyan, nervově paralytické látky). Může ale být modelem pro případnou 
soupravu pro detekci průmyslových chemikálií, protože umožňuje detekovat více plynů naráz 
po dobu 30 minut bez nutnosti dozoru obsluhy. Byla by tak jistým ulehčením práce 
s detekčními trubičkami, neboť současné pumpy pro detekční trubičky umožňují použití vždy 
jen jedné trubičky. [17] 

2.4.3 Elektronické detekční prostředky 

 Jednoplynové detektory kyslíku a toxických plynů umožňují momentální nebo 
kontinuální monitoring výskytu CO, H2S a O2. Detektory jsou vybaveny trojitým 
signalizačním systémem zvukového, vizuálního a vibračního alarmu. [27] 
 Jednoplynové detektory hořlavých plynů představují řešení pro měření koncentrací 
hořlavých plynů. Tyto analyzátory se vyrábějí v konfiguraci pro měření metanu, propanu, 
pentanu, nonanu a leteckého benzínu. [27] 
 Multi-analyzátory plynů umožňují měření koncentrací několika plynů současně. Uvedené 
detektory jsou vybrané příklady detektorů, které používá HZS ČR. 
 Oldham CS MX 21 je přenosný multiplynový detektor, umožňující detekci čtyř plynů 
zároveň pomocí samostatných elektrochemických senzorů. Měřené plyny mohou být hořlavé 
nebo toxické, ale je možné měřit i koncentraci kyslíku. Signalizace plynu se zapíná podle 
naprogramované meze a druhu plynu. Detektor signalizuje okamžitou maximální mez na 
všech čtyřech kanálech, okamžitou minimální mez u kyslíku, krátkodobou expoziční mez 
odpovídající průměrné hodnotě za 15 minut na každém kanálu a časově vážený průměr za 
8 hodin. Je-li překročena nastavená mez, zazní zvukový signál, začne blikat signální světlo 
odpovídajícího kanálu a na displeji se objeví příslušné informace. V tabulce jsou uvedeny 
možnosti senzorů chemických látek a parametry měření. [19, 20] 
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Tabulka č. 2 - Senzory pro multidetektory MX 21 Plus 

kyslík sirovodík hydrazin toluen 
ozon chlorovodík oxid siřičitý butadien 
chlor kyanovodík fosfan  
oxid chloričitý amoniak fluorovodík  
oxid uhelnatý oxid dusnatý fosgen  
oxid uhličitý oxid dusičitý vinylchlorid  
vodík arsin silan  

 
 
 
 
 

 
Obrázek č. 2 -  Multiplynový detektor Oldham CS MX 21 
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 Detektor GDA-2 kombinuje několik detekčních technik: IMS, PID, elektrochemické 
senzory a speciální detektory na bázi oxidů kovů. Analyzátor zpracovává informace ze všech 
detektorů současně a pro zvýšení efektivity může využít softwarové statistické aplikace. 
Tento analyzátor umožňuje detekci mnoha nebezpečných chemických látek. [21] 
 
Tabulka č. 3 – Detektor GDA-2 – detekované látky 

aceton kyanid 
akrolein sirovodík 
amoniak methanol 
benzen oxid dusičitý 
oxid uhličitý fosgen 
oxid uhelnatý fosfin 
chlor styren 
chlorbenzen oxid siřičitý 
chlorkyan tetrachlorethylen
hydrazin toluen 
ethanol trichlorethan 
formaldehyd trichlorethylen 
chlorovodík vinylchlorid 
fluorovodík hexan 

 

 
Obrázek č. 3 – Měření detektorem GDA-2 
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 IMS detektory jsou založeny na principu ionizace molekul vzduchu, kdy vznikají kladně 
a záporně nabité reaktivní ionty sloužící jako nosný plyn. Náboje iontů jsou přenášeny 
na molekuly detekované látky, které jsou tímto také ionizovány a přenášeny pomocí 
elektrického pole do ionizační komůrky. Nabité ionty jsou na mřížce reakční komůrky 
udržovány pomocí napětí a rychlou změnou polarity jsou urychleny do driftovací trubice. 
V driftovací trubici jsou ionty pomocí elektrického pole směrovány na kolektor. Díky tomu, 
že se jednotlivé ionty různých chemických látek pohybují různou rychlostí, jsou na kolektoru 
sbírány v odlišném čase. Tyto rozdíly v závislosti na charakteristice jednotlivých molekul 
slouží k vyhodnocení zkoumaného vzorku. [15] 
 
 Gas Alert Micro 5 PID je víceplynový detektor pro detekci sirovodíku, oxidu uhelnatého, 
oxidu siřičitého, chloru, kyanovodíku, oxidu dusičitého, amoniaku, fosfanu, oxidu 
chloričitého, ozonu, kyslíku a výbušných plynů. Detekci organických těkavých látek 
umožňuje fotoionozační senzor. Fotoionizace je technologie pro detekci širokého spektra 
sloučenin. V případě fotoionizačních detektorů (PID) je ionizace molekul chemických látek 
prováděna pomocí UV záření. Při absorpci UV záření dojde k excitaci molekul na kladně 
a záporně nabité ionizované částice. Náboj iontů je v podobě elektrického proudu snímán 
mezi elektrodami detektoru. Vzniklý proud je zesílen a konvertován na zobrazení 
koncentrace. Detektor měří ionizační potenciál, což je energie potřebná k odštěpení elektronu 
z valenční vrstvy, neboli energie potřebná k ionizaci. Každý atom nebo molekula potřebují 
k ionizaci jiné charakteristické množství energie a PID detektor dokáže měřit atomy 
a molekuly, jejichž ionizační potenciál je nižší než energie emitovaného UV záření. PID 
detektor je schopen detekovat širokou skupinu organických látek: aromatické uhlovodíky 
(benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny), aldehydy a ketony (aceton, acetaldehyd), aminy 
a amidy (deithylamin), chlorované uhlovodíky (trichlorethylen, tetrachlorethylen), sloučeniny 
síry (merkaptany, sulfidy), nenasycené uhlovodíky (butadien, isobutylen), ethanol, butan 
a oktan. Fotoionizačním detektorem můžeme také detekovat některé anorganické látky, 
například amoniak, arsin, fosfin, sirovodík, oxid dusnatý, brom a jód. Tento typ detektorů 
naopak neumožňuje detekci kyslíku a dusíku, běžných toxických plynů (kyanovodík, oxid 
siřičitý, oxid uhelnatý a uhličitý), zemního plynu, kyselin (chlorovodík, fluorovodík, kyselina 
dusičná), freonů, ozonu a peroxidu vodíku. [18, 28] 

2.5 Odběr vzorků a jejich analýza 

 Odběr vzorků a jejich analýza je důležitou součástí chemického průzkumu jak z hlediska 
určení uniklé látky, tak z hlediska sběru důkazních materiálů pro pozdější vyšetřování. Při 
odběru vzorků je potřeba dbát na zhotovení dokumentace zahrnující informace o typu vzorku, 
místě, datu a času odběru, povětrnostních podmínkách při odběru, množství vzorku a technice 
odběru. Nezbytný je také odběr slepých nekontaminovaných vzorků pro přípravu kontrolních 
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vzorků kontaminovaných referenční látkou. Nutností je zabezpečit integritu vzorků a zabránit 
jejich další kontaminaci. [15] 
 Pro odběr plynů, par  a aerosolů se používají speciální čerpadla nebo ruční nasavače, 
kterými se vzorek nasaje do plynových pipet nebo polyethylenových vaků. Při odběrech 
s obohacením jsou látky zachytávané na tuhém sorbentu nebo filtru, z nichž se desorbují 
teplem nebo rozpouštědlem. Pro monitoring škodlivin v pracovním prostředí se používají 
osobní dozimetry, které měří expozici za delší časový úsek. U těchto typů dozimetrů plynný 
vzorek difunduje přes membránu zvyšující selektivitu až na sorbent. Odběrové přenosné 
vzorkovací stanice se skládají z čerpadla, měřiče prošlého objemu plynu a zařízení k záchytu 
analyzovaných látek (promývací láhev s absorpční kapalinou, trubička nebo patrona se 
sorbetem, filtr a chlazená trubice pro vymražování vzorků). Problémem při odběru vzorků 
plynných látek může být nestálost některých sloučenin a nedostatek primárních standardů pro 
kontrolu kvantitativnosti záchytu a posouzení vlivu techniky odběru na výsledek analýzy. 
[29, 31] 
 Detailnější a rozmanitější analýzy v terénu lze provádět pomocí přenosných chemických 
laboratoří, které umožňují úpravu vzorků životního prostředí a provádění různých operací, 
jako například zahřívání, filtraci nebo extrakci. Většina těchto přenosných laboratoří je 
koncipována formou reagenčních setů s předprogramovanými metodami na přenosných 
přístrojích. K plnění úkolů chemického průzkumu a laboratorní kontroly HZS ČR jsou však 
významné též laboratoře, které vedle stanovení látek umožňují provádět základní 
charakterizaci vzorků, což představuje přibližné určení látky a její přiřazení do určité skupiny 
sloučenin. Mezi přenosné chemické laboratoře na nebezpečné látky, kterými disponují některé 
jednotky HZS ČR, patří PCHL-CO a HAZCAT. [29, 30] 
 Přenosná chemická laboratoř PCHL-CO byla vytvořena transformací armádního prostředku 
PCHL-54. Jedná se o dřevěný kufřík, který se po rozložení skládá ze tří částí a pracovní 
desky. Obsahem kufříku jsou činidla, rozpouštědla, laboratorní sklo, reflektor pro osvětlení 
laboratoře, detekční trubičky s pumpičkou, jednoduché analytické váhy a jiné pomůcky. 
Souprava umožňuje určit hlavní ohrožující vlastnosti nebezpečných látek neznámého složení, 
provádět analýzu výbušnin a povýbuchových zplodin, skupinové zkoušky pro zjištění 
charakteristické skupinové vlastnosti vzorku, zkoušky zaměřené na přesné určení alespoň 
části chemického složení vzorku, důkazy anorganických kationtů a aniontů, analýzu 
některých bojových otravných látek a důkazy těžkých kovů ve vodách. [30] 
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Chemická identifikační souprava HAZCAT představuje vhodný prostředek pro terénní 
analýzy neznámých látek. Jedná se o přenosnou chemickou laboratoř určenou pro rychlou 
identifikaci nebo charakterizaci látek unikajících v případě havárií, rozlití či při nálezu 
neznámé kapaliny nebo pevné látky. Je založena na 47 základních chemických testech, 
vzájemně spojených do systému vylučovacích kroků. Pro využití při únicích látek je důležitá 
možnost zjištění některých významných nebezpečných vlastností neznámých látek jako 
například výbušnost, hořlavost nebo agresivitu. Základní souprava umožňuje identifikovat 
nebo charakterizovat více než 1000 různých chemických sloučenin a v případě potřeby 
doplněni další činidla až 3000 látek. [30] 

3 PŘÍPADOVÉ STUDIE 

3.1 Nelegální skládky chemických látek  

 Objev čtyř nelegální skládek chemických látek v roce 2006 vyvolal velký rozruch a byl 
podnětem k mnoha diskuzím. Nelegální skládky v Libčanech, Chvaleticích, Slatiňanech 
a Nalžovicích upozornily na nezákonné nakládání s nebezpečnými odpady a velká rizika 
s ním spojená.  

3.1.1 Nelegální sklad chemických látek a odpadů v Libčanech 

 Na skladování nebezpečného odpadu v areálu Vertexu upozorňovali již v roce 2003 občané 
v petici zaslané ČIŽP. Ta na základě této petice provedla několik kontrol a provozovateli 
uložila pokutu za porušení zákona o odpadech. Další kontrola ve spolupráci 
s KÚ Královehradeckého kraje byla v areálu provedena 21. 3. 2006. Při velké kontrolní akci 
21. 4. 2006, kdy spolupracovala ČIŽP s Policií ČR, bylo poprvé prokazatelně zjištěno zásadní 
porušení platných zákonů. Na základě této kontroly vyzval KOPIS HZS Královehradeckého 
kraje dne 22. 4. 2006 havarijní službu firmy Dekonta, a.s., k provedení prvotní orientační 
identifikace nebezpečných látek a k posouzení jejich potenciálního vlivu na životní prostředí 
a zdraví lidí. Výsledky byly ještě týž den prezentovány na jednání bezpečnostní rady kraje 
vedené hejtmanem Královehradeckého kraje. Na základě předložených informací rozhodl 
hejtman o přijetí opatření nezbytných k odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí a byl 
vyhlášen stav nebezpečí. Stav nebezpečí byl způsobený protizákonným shromažďováním 
a skladováním nebezpečných odpadů a nebezpečných chemických látek a přípravků. Mezi 
Královehradeckým krajem a firmou Dekonta, a.s., byla uzavřena smlouva o provedení přesně 
definovaných prací vedoucích k odstranění bezprostředního rizika ohrožení životů, zdraví 
a životního prostředí. Tyto práce byly zahájeny 24. 4. 2006 v odpoledních hodinách 
a ukončeny 4. 5. 2006. Nebezpečné chemické látky a přípravky ohrožující okolí byly 
přetříděny, přebaleny a inventarizovány. [22, 23, 24, 25] 
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 Zásadním zdrojem nebezpečí byly nebezpečné odpady a nebezpečné chemické látky 
a přípravky přítomné ve skladu. Jejich rizikovost byla výrazně zvýšena tím, že byly uloženy 
bez dodržování základních bezpečnostních zásad a to jak z pohledu bezpečnosti práce, tak 
z pohledu požární ochrany. Za nejvíce problematické porušení bezpečnostních pravidel lze 
považovat uskladnění nekompatibilních chemických látek v těsné blízkosti. Některé chemické 
látky uskladněné v Libčanech při smíchání uvolňují vysoce toxické plyny (kyanidy 
v kombinaci s kyselinami) nebo uvolňují toxické a korosivní plyny odparem (HF, HBr). 
Reakce přítomného sodíku s dalšími látkami mohou vést k samovznícení, v horším případě 
k explozi. [24, 25] 
 Ve skladu bylo nalezeno velké množství nejrůznějších chemických látek se širokým 
spektrem nebezpečných vlastností: 

 plynné látky v tlakových lahvích, včetně látek toxických, hořlavých a tvořících se 
vzduchem výbušné směsi (fosgen, arzenovodík, oxid siřičitý) 

 radioaktivní látky (soli uranylu) 
 vysoce hořlavé látky, látky uvolňující hořlavé páry (reakcí s vodou nebo mezi sebou), 

potenciálně samozápalné látky (kovový draslík a sodík) 
 výbušné látky a látky tvořící explozivní směsi (pyrotechnické materiály, kyselina 

pikrová) 
 těkavé látky s toxickými nebo žíravými parami (kyseliny chlorovodíková, 

fluorovodíková a dusičná, vodný roztok amoniaku) 
 látky vzájemně prudce reagující nekontrolovatelnými reakcemi (směsi kyselin 

a hydroxidů, kyselin a peroxidů) 
 vysoce toxické látky pro životní prostředí, persistentní polutanty (DDT, sloučeniny 

těžkých kovů, PCB) 
 látky se silnými oxidačními vlastnostmi (peroxid sodíku a vodíku, dusičnany) [22] 
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 Způsob skladování nebezpečných chemických látek a přípravků neodpovídal platné 
legislativě a vytvářel rizika pro zdraví lidí a životní prostředí těmito zásadními nedostatky: 

 NCHLP nebyly soustředěny podle kategorií a druhů 
 prostory skladu nebyly zabezpečeny před znehodnocením, odcizením a únikem 

NCHLP 
 skladované materiály nebyly označeny v souladu se zákonem o odpadech 
č. 185/2001 Sb. 

 NCHLP byly shromažďovány v několika patrech, což neumožnilo jejich kontrolu 
z hlediska možných úniků 

 objekty, ve kterých byly NCHLP skladovány, nebyly zkolaudovány 
 způsob uložení nezabraňoval vzájemným reakcím chemických látek, při nichž by 

vznikaly vysoce toxické reakční produkty 
 chemické látky byly záměrně míšeny za účelem snazšího způsobu likvidace, což 

zvýšilo riziko vzniku těžce odhadnutelných chemických reakcí a rizik [26] 
 Sklad nebezpečných chemických látek, přípravků a odpadu v sobě skrýval velké množství 
rizik. Jako nejzávažnější byly identifikovány čtyři scénáře ohrožení lidí a životního prostředí. 
Porušení těsnosti obalů a únik toxických kapalin a par 
 V nelegálním skladu chemických látek v Libčanech se nacházely desítky litrů látek, které 
při rozlití uvolňují toxické nebo žíravé páry. Mezi ně patří například kyseliny fluorovodíková, 
chlorovodíková, bromovodíková, jodovodíková, dusičná, vodný roztok amoniaku, roztok 
formaldehydu další. Případná havárie by v první řadě ohrozila pracovníky ve skladu, posléze 
obyvatele v okolí do desítek metrů. Všechny tyto těkavé látky jsou díky svému 
charakteristickému dráždivému zápachu snadno zjistitelné čichem, čímž se riziko expozice 
významně snižuje. Problematičtější by byl masivní únik toxických a ekotoxických kapalin. 
Skladovací prostory nebyly zabezpečeny proti úniku látek do okolí, neměly havarijní jímky a 
jiný záchytný systém a tak by uniklá látka mohla rychle kontaminovat prostředí. Ve skladu 
navíc byly přítomny látky, které mohou mít významný negativní dopad na životní prostředí, 
neboť jsou perzistentní a bioakumulovatelné (DDT, hexachlorbenzen). Scénář úniku 
nebezpečných látek s následnou kontaminací životní prostředí by byl horší v případě úniku  
nebezpečných látek při požáru. [25] 
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Obrázek č. 4 – Nelegální sklad chemických látek 
 
Samovolná reakce doprovázená únikem toxických plynů a par 
 Tento typ havárie lze předvídat jen obtížně, protože odpady byly ukládány ve skladech 
zcela chaoticky bez dodržování pravidel pro zacházení s chemickými látkami a přípravky. 
Protože byly skladované materiály nejčastěji v obalech o malém objemu, došlo by v případě 
úniku látek k ohrožení pracovníků a nejbližšího okolí. Tento scénář úniku nebezpečných látek 
byl velmi pravděpodobný a měl by podobné dopady jako předchozí popsaný způsob úniku. 
[25] 
Reakce doprovázená explozí, výbuch hořlavých par a jiné exploze 
 Exploze ve skladu nebezpečných chemických látek by vedla k iniciaci požáru a k jejich 
úniku. Možností, jak by ve skladu v Libčanech k explozi došlo, bylo několik. Do té doby, než 
byly odpady roztříděny a překontrolovány, hrozila exploze ze strany dosud neodhalených 
výbušnin, munice a pyrotechnických materiálů. Velký problém mohly způsobit reakce 
nekompatibilních chemických látek. Reakce, které by vedly k výbuchu přímo, byly málo 
pravděpodobné, neboť látek reagujících tímto způsobem je relativně málo. Závažným 
nebezpečím mohly být směsi oxidačních činidel s hořlavinami, které mohly být k výbuchu 
iniciovány jinou reakcí. Vysoce pravděpodobné byly reakce chemikálií za vzniku hořlavých 
plynů, zvláště vodíku. Vodík by se vyvíjel při reakcích kyselin s nejrůznějšími kovy, což byly 
matriály ve skladech hojně zastoupeny. Limity výbušnosti vodíku jsou velmi široké 
a následky této havárie by byly ničivé. Silnou explozi by způsobily páry rozpouštědel a jiných 
hořlavých kapalin. Tento typ exploze by byl velmi silný, narušil by statiku budov skladu 
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a způsobil rozsáhlý požár. Všechny exploze by rovněž způsobily masivní únik dalších 
chemických látek. [25] 
Požár 
 Požár byl ze všech možných havárií v nelegálním skladu chemických látek 
nejpravděpodobnější, bohužel by také měl nejhorší následky. Během roku 2006 už v objektu 
skladu k požáru došlo. Vše se naštěstí událo ve vnějších prostorách a požár byl zavčas uhašen. 
Tuto událost je ale možno chápat jako určité varování před reálným nebezpečím. Možností, 
jak by k iniciaci požáru mohlo dojít, je několik. Jak jsem již uvedla, pravděpodobné bylo 
samovznícení reakcí nekompatibilních materiálů, v úvahu musíme vzít i neopatrnost 
a nedbalost pracovníků skladu nebo úmyslné zapálení. 
 Pokud by k požáru v nelegálním skladu chemických látek došlo, bylo by velmi obtížné 
hořící materiály uhasit. Práci hasičů by znesnadňovalo přeplnění skladu nádobami 
s chemikáliemi. Ty by na jednu stranu zabraňovali zasahujícím hasičům v přístupu do zadních 
částí skladu, na druhou stranu by prostory mezi nádržemi poskytovaly dostatek vzduchu a 
napomáhaly šíření požáru. Problém by nastal i v případě výběru vhodného hasiva. Přítomnost 
nejrůznějších kyselin by snižovala účinnost hasicích pěn, protože kyseliny mají tendenci 
narušovat disperzní soustavy. Při použití velkého množství vody by došlo k rozpuštění 
některých chemikálií a k jejich spláchnutí do vodoteče a ke kontaminaci půdy vsáknutím 
znečištěné hasební vody. Další nepříjemný dopad pro obyvatelstvo i životní prostředí by měly 
toxické zplodiny hoření. Při požáru by se ze svých sloučenin odpařily těkavé toxické kovy 
jako například arzen, kadmium, rtuť, antimon nebo berylium. Ty by z dýmu suchou 
či mokrou depozicí klesly a kontaminovaly půdu a vegetaci v blízkém okolí. Problematickou 
skupinou látek jsou pesticidy, které při požáru mohou vytvářet dioxiny, nebo chlorovaná 
rozpouštědla vyznačující se uvolňováním chlorovodíku při hoření. [24, 25] 

3.2 Požáry skládek  

 Jak dokazují statistiky, jsou požáry skládek každodenním problémem zasahujících hasičů 
i obyvatel v blízkosti těchto problematických lokalit. Za jeden den hasiči vyjedou v průměru 
k 15,3 požárům skládek. Někdo by mohl namítnou, že do těchto statistik se započítávají 
i malé požáry černých skládek někde v lese u cesty a že tedy nejde o nijak závažný problém. 
Pravdou ale je, že nezáleží jenom na velikosti požáru, ale i na materiálu, který hoří. Neznalost 
a obtížná předvídatelnost takto odstraněného materiálu může vážně ohrozit zdraví hasičů 
i obyvatel a kontaminovat okolní prostředí. Jak si můžeme všimnout v tabulce č. 4, je 
přítomnost plynných toxických zplodin hoření při požáru stále velkým problémem, i když 
takto negativně ovlivněných zásahů v posledních letech výrazně ubývá. Paradoxem je, že 
počty měření koncentrace plynů při zásazích se rok od roku zvyšují, což lze chápat jako 
výrazné zlepšení ochrany hasičů a zvýšení bezpečnosti jejich práce. [41] 
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Tabulka č. 4 – Statistika požárů 1999-2008 

rok 
požáry 
celkem 

požáry 
skládek 

měření koncentrace 
plynů 

negativní vliv zásahu 
zadýmení a přítomnost plynných 
toxických látek (1) 

1999 20 002 5 370 x 1 815 

2000 20 088 5 426 x 1 636 

2001 16 421 4 709 x 1 585 

2002 18 295 5 084 x 1 549 

2003 28 156 6 506 x 1 335 

2004 20 550 5 876 x 1 264 

2005 19 484 5 866 x 1 265 

2006 19 665 5 969 757 797 

2007 21 835 5 670 941 517 

2008 20 406 5 405 1 165 426 

celkem 204 902 55 881 2 836 12 189 

(1) – měření prováděly jednotky HZS ČR, JSDH obcí, HZS podniků, JSDH podniků 
x – informace se nepodařilo získat 
 

3.2.1 Požár skládky v pneumatik v Uherském Brodě 

 Dne 28. 6. 2007 ve 13:42 hodin byl na KOPIS HZS Zlínského kraje ohlášen požár skládky 
pneumatik firmy Kovosteel, s.r.o., Uherský Brod. Areál pro zpracování pneumatik leží 
na jihozápadním okraji města v blízkosti dalších průmyslových objektů. Požár zachvátil 
betonovou plochu, na které bylo uloženo 10 tisíc tun pneumatik. Vlivem větru se požár rychle 
šířil a hrozilo zasažení dalších hromad pneumatik, navazující výrobní haly a strojů. 
Od výjezdu prvních jednotek bylo jasné, že se jedná o mimořádně rozsáhlý požár. Na základě 
prvních informací o požáru byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu a ve 14:16 vyhlásil 
operační důstojník HZS Zlínského kraje III. stupeň požárního poplach. Na místo požáru se 
dostavil starosta Uherského Brodu, který byl velitelem zásahu informován o situaci na místě 
zásahu a požádán o zajištění informování obyvatel města o vzniklé situaci. [2, 3] 
Strategie likvidace požáru 
 Plameny dosahující výšky 20 metrů postupně sílily a zachvacovaly další hromady 
pneumatik. Extrémní teploty v blízkosti požáru a výbuchy horkých plynů ohrožovaly hasiče a 
znesnadňovaly zásah. Vedení zásahu převzal velící důstojník směny ze stanice Zlín 
a vzhledem k nedostatku hasební vody, pěnidla, dýchacích přístrojů a z důvodu prudkého 
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působení požáru stanovil zaměření činnosti na požární obranu. Hašení probíhalo na závětrné 
straně požáru, nasazeny byly proudy s těžkou vodou. Zásah byl úspěšný a v 16:30 se podařilo 
požár lokalizovat. Běžné hasební prostředky byly málo účinné a proto byl na pomoc povolán 
155. záchranný prapor Armády ČR Bučovice. Na místo přijel těžký nakladač, dvě nákladní 
auta a další technika. Cílem bylo použít armádní prostředky na zavezení požáru zeminou 
a jeho následné udušení. Požár byl i nadále hašen vodou s použitím pěnidla pouze jako 
smáčedla. Kolem 23:00 jsou zastaveny zahrnovací práce. Použitá těžká technika přestala být 
efektivní, protože nedokázala zahrnout až 6 metrů vysoké hromady pneumatik. Navíc se 
začala propadat do prohořívajících vrstev a další práce by tak byly mimořádně riskantní. 
Navážkou zeminy byl kolem místa požáru vytvořen prstenec, aby se zabránilo dalšímu šíření 
požáru. Hasiči i přes noc pokračovali v hašení plamenů, které stále pokrývaly horní vrstvy 
pneumatik. [2,3] 
 

 
Obrázek č. 5 – Požár skládky pneumatik v Uherském Brodě 
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Ohrožení obyvatel 
 Po celou dobu požáru se do ovzduší uvolňovaly nebezpečné látky z hoření pneumatik 
a hustý černý oblak kouře dosahoval výšky asi 200 metrů. Mrak se valil na centrum města 
Uherský Brod a dál ve směru na obec Šumice. Lidé byli varováni prostřednictvím místního 
rozhlasu před nebezpečím nadýchání a bylo jim doporučeno, aby nevětrali a omezili 
vycházení. Toto varování bylo vysíláno v Uherském Brodu i osmi okolních obcích. K měření 
koncentrací nebezpečných látek a odběru vzorků byla na místo požáru vyslána specializovaná 
chemická laboratoř HZS ČR z Frenštátu pod Radhoštěm. V místě požáru a jeho blízkém okolí 
bylo naměřeno překročení stanovených bezpečnostních limitů pouze u oxidu uhelnatého 
a oxidu siřičitého. Měření probíhalo i v centru města, kde překročení limitů nebezpečných 
látek v ovzduší nebylo naměřeno. Důvodem mohly být dobré rozptylové podmínky nebo 
několik malých průtrží mračen. Ty mohly způsobit spad rozptýlených zplodin a tím zdánlivé 
vyčištění ovzduší. [3] 
Problémy s hasební vodou 
 Druhý den intenzita požáru klesá. Vlivem prohořívání vrstev došlo ke snížení výšky 
hromad pneumatik na 4 metry a bylo možné znovu zahájit zavážení požářiště zeminou. 
Důležitým pomocníkem byla těžká technika, kterou byly hromady postupně rozhrabávány 
a následně dohašovány. V 18:00, po 28 hodinách hasicích prací, byly zlikvidovány plameny 
na vrchní vrstvě pneumatik. Vlivem intenzivního hašení došlo ke spláchnutí mastných částí 
pneumatik a sazí do kanalizace a k odtečení do čističky odpadních vod. K odstranění 
znečištění a k pomoci se sanací ČOV byla povolána jednotka z Uherského Hradiště 
s technickým vozem. Na místě požáru bylo provedeno ucpání kanalizační šachty pomocí 
pneumatické kanalizační ucpávky. Měření koncentrací nebezpečných látek v ovzduší 
provedla i hygienická stanice z Uherského Hradiště. Naměřené koncentrace nepřekročily 
povolené limity. Oficiální a písemné výsledky měření potvrdily, že obydlené oblasti nejsou 
ohroženy. Krizový štáb města se i přesto rozhodl pokračovat ve varování obyvatel k jejich 
ochraně před kouřem. [2, 4] 
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Dohašování a likvidační práce 
 Třetí a čtvrtý den zásahu hasiči stále pokračovali v rozebírání hromad pneumatik 
a v dohašování skrytých ložisek požáru. Aby se zabránilo úniku vody z požářiště do 
sousedícího pole, byl navezením zeminy vytvořen ochranný val. Do vzniklé vodní laguny 
byly naváženy pneumatiky k efektivnějšímu dohašení a ochlazení. Dne 1. 7. 2007 ve 14:00 
velitel zásahu krizovému štábu ohlásil, že požár byl po 72 hodinách zlikvidován. Na místě 
zůstala jednotka dobrovolných hasičů a strážníci Městské policie Uherský Brod, kteří 
společně zajišťovali kontrolu chování uhašeného materiálu a místo po požáru hlídali. [5,6] 
 Požár skládky pneumatik je pro svůj rozsah a náročnost zásahu označován jako požár 
desetiletí ve Zlínském kraji. Aktivní zásah hasičů proti plamenům trval 28 hodin a za 
celkových 72 hodin zásahu se vystřídalo 30 jednotek požární ochrany. Během zásahu byli 
zraněni tři hasiči, kteří se nadýchali nebezpečných zplodin hoření. [7] 
 
 
 

 
Obrázek č. 6 – Hašení skládky pneumatik v Uherském Brodě 
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3.2.2 Požár skládky pneumatik v Bojkovicích 

 Dne 4. 1. 2008 v 11:27 byli hasiči informováni o požáru skládky starých pneumatik 
v bývalém zemědělském družstvu mezi obcemi Bojkovice a Přečkovice. Požár vznikl 
v betonové kóji bývalých silážních jam. Na ploše 10 x 50 metrů byly pneumatiky vyskládány 
do třímetrové výšky. V silném větru se požár rychle šířil, snaha hasičů o lokalizaci požáru 
pomocí šesti proudů vody a pěny nebyla úspěšná a tak byl vyhlášen II. stupeň požárního 
poplachu. Intenzita požáru byla mimořádná, místy šlehaly šesti metrové plameny a výbuchy 
horkých plynů. Jako výhodná se ukázala lokace požáru v betonových kójích, protože se tak 
snadněji udržovala lokalizace požáru a současně tím byly chráněny další hromady starých 
pneumatik. Požár se stejně jako všechny obdobné požáry pneumatik vyznačoval silným 
vývinem hustého černého kouře, který směřoval do výseče obcí Přečkovice, Rudice, 
Luhačovice, Biskupice a Uherský Brod. Občané byli varováni před nebezpečným kouřem 
a zplodinami. V 15 hodin zasedl štáb velitele zásahu a na doporučení odborníků na životní 
prostředí a hygieniků bylo rozhodnuto ponechat místo požáru vyhořet. Důvodem bylo hašení 
velkým množstvím vody, které způsobovalo nedokonalé hoření a tím i únik většího množství 
nebezpečných látek. Navíc hrozilo znečištění podzemních vodních zdrojů hasební vodou. 
Dalším důvodem bylo zlepšení rozptylových podmínek a měření koncentrací škodlivin 
v ovzduší. Měření provedla krajská hygienická stanice v nejvíce zasažených Rudicích 
a nebyly zjištěny žádné hodnoty měřitelnosti nebezpečných látek. Na dohořívající pneumatiky 
dohlížely profesionální a posléze dobrovolné jednotky hasičů až do 6. 1. 2008, kdy byl zásah 
v odpoledních hodinách ukončen. U jako jednoho z mála požárů skládek odpadů se podařilo 
zjistit příčinu jeho vzniku. Příčinou byla nedbalost dělníků, kteří v objektu rozpalovali 
plynovým hořákem kovové konstrukce. [12] 

3.3 Požáry skládek komunálního odpadu 

Požár skládky komunálního odpadu v Košťálově 
 Rozsáhlý požár velkoobjemové skládky komunálního a průmyslového odpadu v Košťálově 
byl ohlášen na operační středisko hasičů v neděli 11. 5. 2008 ve 14:22 hodin. Operační 
středisko na místo požáru vyslalo postupně 11 jednotek požární ochrany. V době příjezdu 
byla požárem zasažena plocha o velikosti přibližně 500 m2, oheň se rychle šířil a na některých 
místech plameny dosahovaly výše až 10 metrů. Později se požár rozšířil na odpadky do 
hloubky několika metrů na celkové ploše 950 m2. Protože z místa požáru stoupal hustý černý 
dým, informoval velitel zásahu prostřednictvím starostky obce Košťálov a hlídek Policie ČR 
obyvatele obce o nevhodnosti větrání a vycházení z budov. Současně operační středisko 
informovalo i příslušný odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností Semily. Okolo 
16. hodiny byl na místě nasazen nakladač správce firmy provozující skládku, který postupně 
rozhrnoval vrstvy odpadu a ty hasiči prolévali vodou se smáčedlem. Na místě byla nasazena 
i další těžká technika k manipulaci s odpadem. Ve 20:15 hasiči uhasili poslední doutnající 
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ložiska a místo bylo protokolárně předáno technikovi skládky. Příčinou vzniku požáru bylo 
samovznícení komunálního odpadu. [32] 
 Další požár na této skládce by nahlášen nedlouho poté, 15. 5. 2008 deset minut po půlnoci. 
Požár tentokrát vznikl o několik desítek metrů vedle nedělního požářiště. Při příjezdu prvních 
jednotek opět šlehaly ze skládky vysoké plameny. Oheň se rozšířil na plochu přibližně 
1 400 m2 a zasáhl hromady odpadků do hloubky několika metrů. Operační středisko vyslalo 
na místo požáru postupně celkem 16 jednotek požární ochrany a byl vyhlášen III. stupeň 
požárního poplachu. Práci hasičů opět komplikoval hustý černý dým, který v důsledku 
špatných rozptylových podmínek zůstával nad místem požáru. Ve spolupráci s paní starostkou 
obce Košťálov a policií byl pro obyvatele obce a přilehlého okolí vyhlášen zákaz větrání 
a vycházení z domu. V dopoledních hodinách se na místo požáru dostavili také zástupci 
odboru životního prostředí a hygienické stanice. Operačnímu středisku územního odboru 
Semily byla nahlášena úplná likvidace požáru skládky v Košťálově v 10:51 a místo bylo 
protokolárně předáno správci skládky. Zároveň byl zrušen zákaz větrání a vycházení z budov 
pro obyvatele Košťálova a blízkého okolí. Vyšetřovatel příčin požárů HZS Libereckého kraje 
udělil majiteli skládky opatření, která bylo nutné neprodleně učinit, jinak hrozí majiteli 
skládky zákaz činnosti. Příčinou vzniku požáru bylo opětovného rozhoření nedělního požáru. 
[33] 
Požár skládky komunálního odpadu Uhy 
 Požár skládky byl operačnímu středisku HZS Středočeského kraje oznámen 7. 11. 2005 
ve 4:30. Postupně bylo na místo během pondělí vysláno 19 jednotek. O průzkum byl také 
požádán vrtulník s termovizí za účelem posouzení hloubky hoření ve skládce. Bylo zjištěno, 
že v tělese skládky je jedno velké a dvě malá ohniska. Během dne byl prováděn monitoring 
zplodin hoření v ovzduší ve směru převládajícího větru od tělesa skládky. Měření bylo 
prováděno v obcích Uhy, Nelahozeves, Veltrusy, Všestudy, Vojkovice a Dušníky. Tato 
měření prováděla chemická laboratoř HZS Středočeského kraje Kamenice a bylo zaměřeno na 
zjišťování množství oxidu uhelnatého, chlorovodíku, kyanovodíku, oxidu siřičitého, fosgenu 
a nitrozních plynů. Měření na uvedené trase bylo provedeno pětkrát a až na jedno měření 
nebyly zjištěny nadlimitní koncentrace uvedených látek. Ve vzdálenosti asi 600 metrů od 
hořící skládky přímo ve zplodinách hoření bylo naměřeno maximálně 400 ppm oxidu 
uhelnatého. Protože měření v obcích výskyt nebezpečných látek nepotvrdilo, nebyla přijímána 
žádná doporučení ve vztahu k obyvatelstvu. Během hašení se zranil dobrovolný hasič, který 
se nadýchal zplodin. Po ošetření v nemocnici byl propuštěn do domácího léčení. Požár byl 
uhašen po dvoudenním zásahu 8. 11. 2005 ve večerních hodinách. [34] 
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Požár velkokapacitní skládky Tušimice 
 Dne 14. července 2005 v 16:31 byl dispečerovi podniku Severočeské doly, a. s., Doly 
Nástup Tušimice nahlášen požár většího rozsahu skládky komunálního odpadu v Tušimicích, 
který se rychle šířil. Na náročném zásahu, který trval více než 24 hodin, se podílelo třináct 
jednotek požární ochrany HZS Ústeckého kraje. Po příjezdu na místo události provedl velitel 
zásahu průzkum, během něhož bylo zjištěno, že hoří skládka odpadů na ploše přibližně 
350 m2. Požár se velmi rychle šířil vlivem silného větru a charakteru odpadu, což byly 
převážně staré pneumatiky. Jelikož hrozilo reálné nebezpečí rozšíření požáru na vedlejší 
skládku, ze které by čerpán bioplyn, bylo nutné povolat techniku k vytvoření proluky mezi 
skládkami. K tomu byly využity buldozery a nakladače, které odstraňovaly další materiál, 
a který by mohl hoření podpořit. I přes ochlazování vodními proudy se nasazená technika 
nemohla v těchto místech dlouho zdržovat z důvodu vysoké intenzity sálavého tepla a silného 
zakouření prostoru z hořících pneumatik. Hasební voda s pěnidlem se v důsledku vysoké 
teploty rychle odpařovala a viditelnost okolo místa požáru byla prakticky nulová. Z místa 
zásahu se zvedal sloupec hustého černého dýmu, který byl zřetelně viditelný až z Chomutova, 
vzdáleného vzdušnou čarou asi 10 km od místa události. Největším nebezpečím způsobeným 
požárem bylo ohrožení životního prostředí a obyvatelstva okolních obcí exhalacemi toxických 
plynů a par. O možném nebezpečí byli informováni starostové okolních obcí a byla povolána 
výjezdová skupina chemické laboratoře ŠS HZS Třemošná patřící pod HZS Plzeňského kraje. 
Pracovníci výjezdové skupiny po příjezdu na místo zásahu provedli měření kontaminace 
ovzduší a ohrožení životního prostředí a obyvatelstva se naštěstí nepotvrdilo. Výjezdová 
skupina ŠS HZS Třemošná byla povolána také k požáru skládky komunálního odpadu 
v areálu Tušimice den 9. 3. 2006. Bylo provedeno měření přístroji Gas Alert a Oldham MX21 
v bezprostřední blízkosti požáru a byly odebrány vzorky zplodin hoření. 
Provedená měření prokázala přítomnost oxidu uhelnatého v koncentraci dvojnásobné než je 
přípustný expoziční limit. Jiné plynné škodliviny ve vyšších koncentracích zjištěny nebyly. 
Analýzou na přenosném plynovém chromatografu byly dále zjištěny menší koncentrace 
benzenu a acetonu a stopy vinylchloridu, dichlorethylenu, chlormethanu a sirouhlíku. [35, 36] 
Požár nelegální skládky komunálního odpadu v Libčevsi 
 V politický problém přerostl požár nelegální skládky komunálního odpadu dovezeného 
z Německa. Poprvé skládka vzplála 5. 2. 2006, požár se opakoval ještě ve dnech 14.-24. 2. a 
16.-21. 4. 2006. Toho, že se z bývalého zemědělského areálu v Libčevsi stává skládka si 
všimli občané již před první požárem. K řešení problému ovšem příslušné orgány přiměl až 
třetí požár, stížnosti občanů a medializace celé kauzy. Po několika týdnech diskuzí mezi 
krajem ministerstvem životního prostředí a ministerstvem vnitra se ministerstvu životního 
prostředí podařilo vyjednat, že  veškerý odpad odvezou Němci zpět na své území a zaplatí i 
náklady s tím spojené. [37, 38, 39] 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

 V případech nelegálních skladů chemických látek bylo prokázáno velké riziko v souvislosti 
s požáry. Můžeme mluvit o velkém štěstí, že zatím k žádné havárii v těchto skladech nedošlo. 
Hlavním úkolem při řešení tohoto problému by měla být především prevence. K zabránění 
vzniku nelegálních skládek chemického materiálu by měla přispět vhodná úprava legislativy 
zahrnující finanční řešení likvidace těchto skladů. Důležitá je i všímavost obyvatel, kteří 
mohou v případě podezření, že v jejich okolí vzniká nelegální skládka, kontaktovat příslušné 
orgány v čele s ČIŽP.  
 Jak dokládají případové studie, jsou při velkých požárech komunálních skládek nebo 
skládek pneumatik měřeny koncentrace zplodin v ovzduší. Ve všech případech ale oficiální 
zprávy uvádějí, že nebyly zjištěny nadlimitní koncentrace škodlivých látek. Laboratorní testy 
však přítomnost toxických látek jednoznačně potvrzují. Důkazem může být výzkum americké 
agentury na ochranu životního prostředí EPA. Ta provedla opakovaná laboratorní měření, při 
nichž bylo za definovaných podmínek spalováno menší množství pneumatik. Výsledkem bylo 
zjištění množství přítomných plynných zplodin včetně jejich koncentrací. Studie prokázala 
výskyt organických těkavých látek, polyaromatických uhlovodíků, dioxinů, furanů, sloučenin 
benzenu, polychlorovaných bifenylů a přítomnost některých kovů. Jako příklad výsledků 
uvádím tabulku součtu emitovaných organických sloučenin. Pokud hodnoty z této tabulky 
aplikujeme na požár pneumatik v Uherském Brodě, tak na 10 000 tun pneumatik vznikne 
celkem 321,975 tun emitovaných organických látek. [40] 
 
Tabulka č. 5 – Součet všech emitovaných organických sloučenin 

 
 
 Jak je tedy možné, že při požárech nejsou žádné nadlimitní koncentrace škodlivých látek 
naměřeny? Důvodů může být několik. Prvním je výběr nesprávného detektoru, který tyto 
látky neměří. Dalším problémem je výběr místa provedení měření. Při požáru na volném 
prostranství si oheň přisává ze spodu vzduch. Tím vzniká vztlak, kterým se zplodiny dostávají 
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nahoru. V oblaku kouře jsou unášeny do velkých vzdáleností. Po ochlazení mohou 
v nebezpečných koncentracích klesnout i několik kilometrů od požářiště. V blízkosti požáru 
tedy nemusí být naměřeny nebezpečné koncentrace, ale ohroženy mohou být vzdálenější 
oblasti Z toho vyplývá, že měření koncentrací zplodin je nutné provádět přímo v oblaku 
zplodin a na několika místech v různých vzdálenostech od požářiště. Možností, jak provádět 
měření látek, mohou být dálkové detektory chemických látek využívající infračervenou 
spektrometrii. Vzorky ovzduší by mohly být odebírány pomocí bezpilotních modelů letadel, 
na kterých by bylo umístěno odběrové zařízení a detektor. U velkých požárů, které by si 
vyžádaly zásah požárních letadel nebo helikoptér by tato zařízení mohla být v případě potřeby 
přidána k jejich vybavení. [9] 
 Kvůli spadu zplodin a sazí, na kterých jsou zplodiny sorbovány, je vhodné provádět měření 
koncentrací plošně v určitých vzdálenostech od místa požáru. V širším okolí často hořících 
skládek by bylo vhodné provádět odběry půdy a vegetace ke zjištění kontaminace spadlými 
zplodinami. V bezprostřední blízkosti skládky pneumatik v Uherském Brodě se nacházela 
pole se zemědělskými plodinami, které musely být požárem kontaminovány. Žádná zpráva, 
ale neuvádí, jak bylo s těmito plodinami dále nakládáno. 
 Při požárech skládek pneumatik nastalo dilema, zda nechat skládku vyhořet, nebo 
pokračovat v hašení. Ponecháme-li skládku samovolnému hoření, umožníme obrovskému 
množství zplodin uvolnit se do ovzduší. Při hašení vodou, které je mnohdy málo účinné, 
vzniká problém, jak účinně zabránit tomu, aby kontaminovala půdu a vodní zdroje. V případě, 
že se ji zachytit podaří, vyvstává otázka, jak ji dekontaminovat od rozpuštěných toxických 
látek. Problém s dekontaminací nastává i v případě zasypání požáru zeminou. Při požáru 
v Uherské Brodě byl s hasicí vodu, která znečistila i čističku odpadních vod, problém. Proto 
bylo při požáru v Bojkovicích rozhodnuto nechat ho vyhořet. U kouře je totiž při dobrých 
rozptylových podmínkách šance, že se rychle rozptýlí do ovzduší, kdežto znečištění vody se 
odstraňuje podstatně hůř. Ideální situace by nastala v případě použití účinných hasicích 
prostředků zároveň s bariérami proti úniku hasicí vody. Takové prostředky jsou zatím bohužel 
nedostupné. 
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5 ZÁVĚR 

 Na základě rozborů případových studií byla identifikována rizika skládek s nebezpečnými 
hořlavými materiály. Jako největší riziko se jeví požáry, při kterých dochází k vývinu velkého 
množství toxických zplodin.  Tyto zplodiny ohrožují nejenom zasahující hasiče, ale 
i obyvatelstvo a životní prostředí. Významným krokem ke zlepšení jejich ochrany by mohlo 
být soustředění se na terénní výzkum. Cílem tohoto výzkumu by měla být optimalizace 
detekčních postupů a technik speciálně upravených pro případy požárů skládek. K ochraně 
hasičů by mohl být přínosem výzkum dávek toxických zplodin, kterým jsou během svojí 
práce vystaveni. Přínosem by byl jistě i výzkum souvislosti mezi přítomností často hořících 
skládek a zdravotním stavem okolních obyvatel. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí 
ČOV – Čistička odpadních vod 
DDT - Dichlordifenyltricholmethylmethan 
EPA – Environmental Protection Agency 
HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky 
IMS – Ion Mobility Spectrometry 
JSDH – Jednotky družení dobrovolných hasičů 
KOPIS – Krajské operační středisko 
KÚ – Krajský úřad 
NCHLP – Nebezpečné chemické látky a přípravky 
PCB – Polychlorované bifenyly 
PID - Photon Ionisation Detector 
PVC – polyvinylchlorid 
ŠS HZS – Školící středisko Hasičského záchranného sboru 
UV záření – Ultrafialové záření 
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