Bezprostřední odstraňování příčin havárie
Opatření, která vedou k bezprostřednímu odstranění příčin havárie a k zamezení šíření
závadných látek do horninového prostředí a povrchových nebo podzemních vod, spočívají
zejména v uzavření a zajištění uzavíracích ventilů, zaslepení havarovaných potrubí, opravě
nádrží, odčerpání zbytků závadných látek z porušených obalů, cisteren, skladovacích a
přepravních nádrží nebo z přeložení zbytků závadných látek z dopravních prostředků a
kontejnerů, je-li to technicky možné; dále se jedná o opatření k zamezení výbuchu, požáru a
zamoření závadnými látkami.
Zneškodňování havárie
Zneškodněním havárie se rozumí zásah směřující k odstranění závadných látek z
nesaturované a saturované zóny, zemin a z povrchových a podzemních vod za účelem
dosažení jakosti vody na úroveň obvyklou před havárií nebo na úroveň stanovenou
vodoprávním úřadem, popřípadě Českou inspekcí životního prostředí v rámci řízení prací při
zneškodňování havárie.
Opatřeními ke zneškodňování havárie jsou především ohrázování a odstranění závadných
látek ze zemského povrchu (horninového prostředí a zpevněných ploch), utěsnění a zaslepení
kanalizačních výpustí, zaslepení (uzavření) kanalizací, použití zvláštních záchytných systémů,
odtěžení kontaminované zeminy, bezpečné uskladnění odpadů vzniklých zneškodňováním
havárie a vyčištění kanalizací, zachycení plovoucích, především ropných látek pomocí
norných stěn a sorpčních prostředků z povrchových vod, odstranění znečištěných sedimentů z
koryt vodních toků, sanační čerpání a jiné metody u vod podzemních.
Dále se havárie zneškodňuje těmito postupy:
nadlepšováním průtoků
provzdušňováním,
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použitím pevných sorbentů při zneškodňování havárie v blízkosti vodních toků, v ochranných
pásmech vodních zdrojů, na nezpevněných plochách a pozemních komunikacích
odvodněných kanalizací nebo odvodněných na nezpevněný terén či do povrchových vod,
zejména v oblastech s možným ohrožením jakosti povrchových nebo podzemních vod;
odmašťovací kapaliny, emulgační přípravky a biodegradanty nelze v těchto případech použít.
V ostatních případech, včetně případů, kdy je na pozemních komunikacích nezbytný
urychlený zásah a kdy jsou učiněna opatření proti dalšímu úniku závadných látek i emulzí
závadných látek s látkami sloužícími k jejich odstranění, lze odmašťovací kapaliny,
emulgační přípravky nebo biodegradanty použít v závislosti na ekotoxicitě a biologické
rozložitelnosti jejich emulze s odstraňovanou závadnou látkou a na posouzení, zda jejím
průnikem přes záchytné bariéry nedojde ke zhoršení následků havárie.
Postupy podle odstavce 3 se použijí pouze podle pokynů vodoprávního úřadu, udělených jím
v rámci řízení prací při zneškodňování havárie; vodoprávní úřad použití těchto postupů
předem projedná se správcem vodního toku, popřípadě i se správcem povodí.

Postup zneškodňování havárie a jejích následků a konečné výsledky zneškodňovacích prací se
pro ověření účinnosti a úplnosti zásahu sledují účelovým monitoringem jakosti povrchových a
podzemních vod nebo horninového prostředí v dotčeném území po celou dobu prací.
Podrobnosti tohoto monitoringu určí podle potřeby vodoprávní úřad v rámci řízení prací při
zneškodňování havárie.
Odstraňování následků havárie
Odstraňováním následků havárie se rozumí především
• odstranění zachycených závadných látek, zemin, případně jiných hmot jimi
kontaminovaných, včetně použitých sorpčních prostředků, obalů, pomocných nástrojů
a zařízení,
• zachycení a následné odstranění uhynulých ryb, případně jiných vodních živočichů,
• odstranění následků provedených opatření na pracovních plochách, budovách a
zařízeních.
• Odstranění uhynulých ryb, případně jiných živočichů se provádí podle zvláštního
právního předpisu.
Podkladem pro ukončení prací na odstraňování následků havárie jsou poznatky a výsledky
šetření vodoprávního úřadu, České inspekce životního prostředí, správce vodního toku, jde-li
o havárii na vodním toku nebo v jeho blízkosti, dále subjektů spolupracujících při havarijních
a likvidačních pracích a další zjištění původce havárie. Potřebné údaje vyžaduje Česká
inspekce životního prostředí a Hasičský záchranný sbor České republiky podle § 41 odst. 6
vodního zákona od osob, které se zúčastnily zneškodňování havárie.

