
 

 

Bagatelizace rizika havárií a požárů 
Reakce na prohlášení Ing. Bernáta, kdy bagatelizoval riziko havárií a požárů ve skladu odpadů.


	 Pan Bernát na Kulatých stolech prohlásil: „To, že si to přečtete v novinách, že v Liberci byla 
havárie, neznamená to, že to havárie je....To, že napíše někdo v Blesku, že ve spalovně hořel 3 
hodiny odpad v bunkru, který byl řádně zlikvidován zařízeními, které tam na to jsou připravené a 
tento problém neopustil brány závodu a já nepamatuju, kdy by opustil brány závodu...to mi připadá 
vcelku nefér...“


	 Je pochopitelné, že zástupce Termizo Liberec bude zastáncem spaloven a jeho informace 
budou tendenční a jednostranné. Prezentované dezinformace jsou však již za hranou a 
značně snižují věrohodnost jeho sdělení. V příloze tohoto listu si můžete udělat reálný obraz 
skutečné frekvence nehod a havárií v dané spalovně i toho, zda-li problém opustil brány závodu. 

 
Dále si, prosím, všimněte, že prakticky ve všech zprávách se objevuje obdobná 

informace: „...Z hlediska ochrany obyvatelstva nebylo prozatím nutno přijímat žádná opatření. Je 
doporučeno nevětrat a k místu zásahu se nepřibližovat,“, nebo: „Ovzduší se hlídá, unikající kouř 
není toxický“. Ze Deníku.cz přinášíme vyjádření MUDr. Miroslava Šuty k podobnému požáru 
odpadů: „...je pravda samozřejmě taková, že při požáru muselo uniknout značné množství 
rozmanitých škodlivin, neboť při hoření odpadů za takových podmínek vzniká koktejl stovek 
či tisíců chemických látek“. 

	 Jde tedy pouze o alibistické prohlášení hřešící na to, že po naředění spalin v 
okolní atmosféře zřejmě nehrozí akutní otrava. V každém případě jde ale o extrémní nárazovou 
zátěž prostředí, kdy koncentrace např. dioxinů a těžkých kovů v kouři přesahují až 100x 
platné emisní limity. Tyto látky při takovýchto zásazích zpravidla měřeny nejsou. Ale jedná se 
o nebezpečné škodliviny se schopností kumulace v organismech, takže je zde vysoké riziko 
následků na zdraví obyvatel. 

Další informace o haváriích spaloven najdete např. na webu Arniky. Pro ilustraci 
přikládáme mapu havárií spaloven v Evropě, který je průběžně doplňován a který poukazuje na to, 
že havárie nejsou výjimečné, ale musí 
se s nimi reálně počítat jako součást 
provozu.
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https://www.denik.cz/regiony/tvrdit-ze-pri-pozaru-skladky-neunikly-skodliviny-je-lez-rika-odbornik-20170830.html
https://arnika.org/odpady/nase-temata/spalovani-odpadu/havarie-spaloven-v-evrope
http://www.cistehradiste.cz
pf
Zvýraznění
využito k EIA1



 

Příloha - Havárie a požáry ve spalovně Termizo 
	 Liberecká spalovna Termizo, a.s. v Liberci je vlastněna stejným majitelem jako plánovaná 
spalovna odpadů CTZ s.r.o. v Mařaticích a to společností MVV. Věříme, že tento přehled jasně 
ukáže možné dopady na okolí ze zařízení vlastněné touto firmou, jejíž jednatel byl dokonce 
přizván ke kulatým stolům pro prosazení varianty spalování odpadů.

	 Je nutné si nadále uvědomit, že přiložené fotografie jsou oficiálními fotografiemi, které 
nemají poškodit buď společnost MVV nebo HZS. I tak jsou záběry alarmující a dokazující úniky z 
požáru do okolí.


2004 - Požár liberecké spalovny, 2 dobrovolné sbory, 6 cisteren

Zdroje: Pozary.cz,  

2009 - V důsledku zahoření odpadu došlo ve sběrné jímce k rozsáhlému několikahodinovému 
požáru. Hrozící zvýšení emisí chlorovodíku nebylo potvrzeno, ale mohlo dojít k úniku dioxinů, 
které se v podobných případech neměří. 8 zasahujících hasičských jednotek.

Zdroje: Česká televize, Idnes.cz, Deník 

2016 - Zahoření izolace u turbíny spalovny, odhad dvoutýdenní odstávky

Zdroje: Liberecká drbna, Idnes 

2018 - V roce 2018 (15. září) došlo k další havárii, tentokrát šlo o výbuch parního kotle. Jeden 
člověk byl vážně zraněný a škoda se vyšplhala do milionů korun.

Zdroje: Deník, Český rozhlas, Frekvence1 

2019 - Silný požár odpadu, 
celodenní zásah hasičů (od 
nočního hodin do odpoledních), 
doporučení nevětrat, nevycházet 
do širšího okolí spalovny, 12 
jednotek hasičů, třetí stupeň 
požárního poplachu

Zdroje: HZS ČR, Deník, Český 
rozhlas, TN Nova 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Zdroj: Statistická ročenka HZS

https://www.pozary.cz/clanek/2313-ve-spalovne-horel-odpad/
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1411575-v-liberecke-spalovne-horelo-ohen-uz-je-pod-kontrolou
https://www.idnes.cz/zpravy/cerna-kronika/obrazem-libereckou-spalovnu-odpadu-zachvatil-pozar.A090418_135151_krimi_abr
https://liberecky.denik.cz/pozary/v-liberecke-spalovne-odpadu-horelo20090418.html
https://liberecka.drbna.cz/krimi/7482-hasici-se-sjeli-do-spalovny-zamestnal-je-pozar-izolace.html
https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/liberec-spalovna-vybuch.A180916_131735_liberec-zpravy_abr
https://www.denik.cz/krimi/ve-spalovne-vybuchl-kotel-tezce-zraneneho-odvazel-vrtulnik-do-prahy-20180915.html
https://liberec.rozhlas.cz/v-liberecke-spalovne-vybuchl-kotel-jeden-clovek-je-vazne-zraneny-7613413
https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/pri-vybuchu-kotle-ve-spalovne-v-liberci-utrpel-muz-vazne-zraneni.shtml
https://www.hzscr.cz/clanek/u-pozaru-uskladneneho-odpadu-zasahuji-liberecti-hasici.aspx
https://www.denik.cz/nehody/v-liberecke-spalovne-hori-odpad-na-miste-je-sest-jednotek-hasicu-20190919.html
https://liberec.rozhlas.cz/pozar-odpadu-v-liberecke-spalovne-horet-zacalo-v-uzavrenem-arealu-spolecnosti-8077945
https://liberec.rozhlas.cz/pozar-odpadu-v-liberecke-spalovne-horet-zacalo-v-uzavrenem-arealu-spolecnosti-8077945
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/397958-v-liberci-horela-spalovna-odpadu-na-misto-povolali-specialni-techniku
https://www.hzscr.cz/soubor/statisticka-rocenka-2019.aspx
http://www.cistehradiste.cz
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No a sú nějaké známé 
problémy s tím pálením 

odpadů? Šak ten Čehún říkal, že 
je to v cajku a jen Blesk to 

zveličuje.

Tož když jede všecko jak 
má, tak to vypadá ne úplně 

nejhorší.

Průšvih je, že to 
sem tam musí naběhnút, 

sú poruchy a havárie a to je 
pak mela. To je lepší zavřít 
okna a nevycházat. Tož co 
chceš, když pálíš odpad 

tam, kde bývajú lidi a 
hrajú si děcka.
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