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JAK Po§TUPoVAT pŘl rutŠrĚNí HAVÁR|E

v jakosti vody

Havárie jakosti vody je náhlé nepředvídané zhoršeníjakostí vody, které má
následující projevy.
Závadné zbarvení, zápaeh, tvonba u§azenin, povlak nebo pěna na vodě, mimořádnó
hynutí ryb - (hynoucí a nepřirozeně se chovající ryby} ,

}-{lášení havárie: Flaváriije povinen okarrržitě ohlásit kažďý číen ČR§

l-,iavárii h!ásínne bez odkladu:
,t .Přísluěné pověřené obci* referátu životního prostředí
2.Policil ČR
3, Funkeionářťrm rnístní organizace { hospodťiř, předseda,vcdní či rybářská stráž}
4,České inspekci životního prostředí * oddělení ochrany vod
5" Podnikům povodí - ve většině kraje to bude havarijní služba

Postup při odběru vzorků ,
Odběr vzorků je nutno provádět za přítomnosti úřední osoby, tj" např. Policie ČR,
zástupce obecního úřadu, vodní stráž, apod" Není li přítornr:* úřední osoba je možné
využít tří neuťedních svěd}tťt - s uvedením jejich osobních naeignále.Tito svědkovó
potvrdí v zápisu , že skutečnosti uváděné v protokolu o odběru vzorků odpovídají
pravdě. Je vhodně přizvat i zástupce íirmy, nebo osobu, kter"á havárii pravděpodobně
způsobila.

Odběry se provádí na těehto n"lístech.
1 * nad zdrojem znečištění
2 * pod zdrojem znečištění
3 - z předpokládanáho zdroje { karrál, cisterna}
4 - z místa největšího hynuií ryb
§ * níže p* toku v místech kde havárie doanívá

Odběry vzorků nad místem znečištění p*dnriňuje úspěšné soudní vymářrárrí
zpr}scbené škody.je Ii v poškozeném,úseku více potenciální*h znečišťovatelů, jejichž
odpady se mohrou vzájemně mísit a kornbinovat je třeba odebrat vzorky ze všech
možných zdrcjů znečištění, Zvláštní pozornostje třeba věnovat společným zaústěrrím
veřejnych karra§izací a společnycl,r odtoků ,

,&" Vzorky se odebírají do litrovych §ahví, nejlépe se zabroušenou a vždy čistou
zátko*. V krajním případě lz* využít i lahve z plastiekých hm*t" Lahve rnusí být před
odběren,l čisté a řádně vypláchnuté odebíranoLl vodou , c§ž rnusí byt výslovně
uvedeng v protokole, i-ahve je nutno naplnit až po okraj a zátkou vytlačit vzduchové
buhliny,Zvláštní p§zůrn§§t věnujte gznačení lahví, které se bezpodmínečně rnusí
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shodovat s označením v protokolu",l-ahve přelepte lepící páskou ,popište či
orazítkujte v místě spojení.

B, Pokud je vhodné odebrat vzorky sedirnentů (bahna}, odebírají se v rnístě hynutí
ryb , Nánosy a usazeniny odeberte v mngžství asi 1 kE do širokohrdlé lahve při
respektování výše uvedenych pravidel"

C, Odebrané vzorky je nutné urychleně dopravit do autorizované laboratoře. Nelze li

dopravu zajistit neprodleně , je nutno při dočasném uložení ldo 24 hodin i uchovat
vzorky v chladničce při teplotě 0 * 4 "C .

D" Odběr vzorků uhynulých ryb. Odebírejte vzorky ze všech druhů ryb / od každého
druhu min" 1 ksl a ročníků / od plůdku až po dospělé ryby l, které byly havárií
postlženy, lJhynulé ryby se balí jednotlivě do perga,nenavého papíru, Zabalení
uhynulých ryb do novin, pilin či dalších nasákaqich materiálů vzorky znehodnotí,
stejně tak jako použití konzervačních látek, Vzorky ryb nezmrazujte, k zachlazení
použijte přenosnou chladničku či sáčků s ledem.

Ke vzorkům ryb se připojuje obdobný protokol s obdobnými náležitostmi jako u vzorků
vody.

E, Náklady spojené s odběrem vzorků a oznamovánírn havárie hradí uživatel
rybářského revíru.

V případě, že uživatel revíru / lUO i oznámí v době vzniku havárie poškozeni §Ú§ a
bude postupovat dle metodického pokynu, §Ú§ uhradí MO náklady na soudního
znalce a případné soudní poplatky spojené s vymáhánírn škody"

F. §Ú§ v současnó době nedispcnuje rezeruami na zarybňování revírů poškozených
havánií v kvalitě vody a proto doporučuje všem MO důsledně znnapovat potenciální
znečišt'ovatele a v případě havárie zodpovědným přístupem zajistit průkazné a
kvalitní podklady pro soud a soudního znalce.

Důležitá te|efonní čísla a adresy :

Policie 158
Hasiči 150

Sekretariát SÚS ČnS ,Praha 1 Opatovická 20 - 224934984
Krajský úřad Středočeský kraj - p, Štefek 257280781
Povodí l-abe l{radec Králové ,Víta Nejedlého 951 - ustředna 495 §8B 111

- dispečink 495 088 730
- dispečink fax 495 088 733

Útvar povrchových vod- havarijní technik * p. Nekolný 25?314121, 602449876

Česká inspekce životního prostředí a její územní působnost

Ústředí - Praha Na břehu 267l la,222 8§0 11'|
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§tálá havarijní sltlžba 602 273 8ú5
Oddělení ochrany vod tel, ifax - 283893576

Oblastní inspektoráty .

Hradec Královó 60211§449 pro Labe od Lysé,Mrlinu,Cidlinu,Vrchlici a Doubravu

AEentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha 3, Kališnická 3 - 283 069 111
Středisko pro Prahu a Středočesky kraj - Řetězová 222í3 - 222 22a 2a4

Rozbory vzorků vody a uhynulých ryb :

§tátní veterinární ústav Praha 6 Lysolaje - §ídlištní 136l?4 *251 a31 111

Okresní úřady jako vodohospodářské orgány zanikly a jejich funkci převzaly obce s
rozšířenou působností a pracujíjako výkonné orgány místně pověřené státní správy.

Pro infarmaci uvádírne telefonrickó spojení na ústřednu nebo Odbor životního
prostředí v jednotlivých obcích s rozšířen§u působností,

Kolín 321 748 33§, 321 748 334


