METODICKÝ NÁVOD PRO POSTUP
ČLENŮ ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU
PŘI ZJIŠTĚNÍ HAVÁRIE V ČISTOTĚ VOD
1) V případě zjištění havárie volá člen ČRS bezplatné telefonní číslo 112 a odebere do čisté a
řádně vypláchnuté nádoby (vyplachuje se nejméně 3x odebíranou vodou) vzorek znečištěné
vody v množství nejméně 2 litry. Případně odebere i vzorky mrtvých ryb, které předá
zodpovědnému funkcionáři MO ČRS nebo pracovníkům územního svazu ČRS.
Hospodář MO ČRS nebo jeho zástupce zajistí vše ostatní:
2) Uvědomí telefonicky sekretariát Východočeského územního svazu ČRS, Na Zahrádkách
233, 503 41 Hradec Králové - Věkoše na telefonní čísla 495214940, 495220582, 602467315.
Zde je služba v pracovní dny, v mimopracovní dny je nutno nechat vzkaz na záznamníku.
3) Uvědomí telefonicky příslušné pracoviště České inspekce životního prostředí, divize
ochrany vod - pohotovost - mobil 731405 205. Pro většinu kraje je sídlo inspekce v Hradci
Králové na telefonních číslech 495773111 nebo 495773405, pro povodí Sázavy v Havlíčkově
Brodě na telefonním čísle 569496144, 731405166, 731405188, pro povodí Jizery v Liberci na
telefonním čísle 485340888, 723083437, pro povodí Moravy v Olomouci na telefonním čísle
585206543, 731405265.
4) Uvědomí funkcionáře příslušné místní organizace ČRS.
5) Uvědomí příslušný městský úřad, odbor životního prostředí.
6) Uvědomí podniky Povodí, na většině kraje to je Povodí Labe, jehož sídlo je v Hradci
Králové a telefonní číslo je 495088111. V povodí Moravy je to podnik Povodí Moravy se
sídlem v Brně. Pro povodí Sázavy to je podnik Povodí Vltavy se sídlem v Praze.
7) Odebere nové vzorky za účasti příslušníka policie nebo jiné úřední osoby. Vzorky se
musejí odebrat v místě znečištění, nad tímto místem, v určité vzdálenosti pod tímto místem a
na všech přítocích nad místem znečištění, případně na jiných místech dle úvahy. Množství
vody na jeden vzorek musí být minimálně 2 litry. O odběru vzorků musí být vypracován
protokol, který podrobně popisuje všechny okolnosti odběru, a tento protokol musí všichni
účastníci podepsat. Vzorek se pak zabezpečí tak, aby nedošlo k pochybnostem o jeho záměně
(převázáním lepící páskou a její podepsání či orazítkování v místě švu) a okamžitě se
expeduje do vhodné laboratoře, nejlépe do laboratoře podniku Povodí Labe v Hradci Králové
nebo laboratoře Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech.

