
DIVIZE EKOLOGICKÁ 
HAVARIJNÍ SLUŽBA

Ekologická havarijní služba je zajištěna nepřetržitě 
24 hodin denně, 365 dní v roce, pro celé území ČR. 

Havarijní službu je možno aktivovat telefonicky, předáním 
informace na havarijní linku. Výjezd havarijního vozidla je 

garantován do 30 min od přijetí informace o vzniku havárie.

Jsme držiteli certifikátu jakosti ISO 9001 a životního prostředí ISO 14001. Systém řízení dle ISO 45001 a osvědčení program Responsible Care.

SPOJENÍ NA NON-STOP 
HAVARIJNÍ LINKU 602 686 622

SPOJENÍ NA NON-STOP HAVARIJNÍ LINKU 602 686 622

MEZI NAŠE KLIENTY PATŘÍ:
Armáda ČR, Ministerstvo vnitra, Magistrát hlavního města Prahy, Dopravní podnik hl. města Prahy, Krajské a městské úřady, Benzina, ČEPRO, a.s., Česká správa 

letišť, ČEZ, a.s., PETROTRANS, s.r.o., MERO ČR, a.s., OMV Česká republika, s.r.o., RWE ČR, Povodí Vltavy, s.p., Linde Gas a.s. 

Služby a zařízení  
pro lepší životní prostředí

PROVOZOVNA PRAHA
Volutová 2523 
158 00 Praha 5

tel.: +420 235 522 252 
e-mail: info@dekonta.cz

PROVOZOVNA DŘETOVICE 
(SÍDLO SPOLEČNOSTI)
Dřetovice 109 
273 42 Stehelčeves 

tel.: +420 312 292 960
 e-mail: info@dekonta.cz

PROVOZOVNA PARDUBICE
Sezemická 1011
530 03 Pardubice

tel.: +420 721 617 240
e-mail: pardubice@dekonta.cz

PROVOZOVNA OSTRAVA
Sokolská 23
702 00 Ostrava 1

tel.: +420 596 139 073
e-mail: ostrava@dekonta.cz

PROVOZOVNA SLANÝ
Politických vězňů 1337
274 01 Slaný

tel.: +420 312 527 392
e-mail: slany@dekonta.cz

PROVOZOVNA LETŇANY
Beranových 130
199 00 Praha 9 – Letňany

tel.: +420 602 107 819
e-mail: letnany@dekonta.cz



Technika a vybavení

Terénní zásahové automobily

Zásahové motorové čluny

Zemní stroje

Cisternové vozy ADR

Nákladní doprava ADR

Čerpadla nebezpečných látek

Ochranné prostředky pro práci 
s toxickými látkami včetně dýchací 
techniky

Dekontaminační zařízení a prostředky

Detektory chemických látek

Elektronické databáze nebezpečných 

látek

Ekologická havarijní služba společnosti DEKONTA řeší 
kompletní problematiku úniků chemických látek:

Ropné havárie

Chemické havárie

Sanace kontaminovaných zemin

Sanace podzemních a povrchových 
vod

Zajištění, přeprava a odstranění 
nebezpečných odpadů a toxických 
látek

Expertní posouzení rizik

Bezplatná telefonická konzultace

Společnost DEKONTA, a.s. poskytuje školení

a trénink zaměstnanců klienta

Společnost DEKONTA, a.s. má dle zákona 
č. 239/2000 Sb. O Integrovaném záchranném systému 
České republiky uzavřenou Dohodu o spolupráci  
č. PO – 2801/IZS - 2006 s Ministerstvem vnitra – 
Generálním ředitelstvím HZS ČR.

Od 10. 1. 2002 byla zakládací listinou a nařízením 
HZS zřízena Jednotka požární ochrany DEKONTA. 
V současné době je v JPO DEKONTA zařazeno přes 
25 trénovaných členů.

Od 15. 3. 2003 je DEKONTA, a.s. součástí systému  
TRINS (Transportní informační a nehodový systém)  
jako regionální středisko číslo 27.

Od 1. 7. 2004 je DEKONTA, a.s. zařazena do ZBS HMP – 
Záchranného bezpečnostního systému hlavního města 
Prahy.

PERSONÁL

RAMANŮV SPEKTROMETR

Pro odstranění nebezpečných odpadů je mimo jiné využívána síť biodegradačních ploch společnosti DE-
KONTA po celém území České republiky a zařízení pro likvidaci nebezpečných kapalných odpadů v Praze 
– Letňanech.

Členové Havarijní služby jsou školeni pro 
výškové práce v průmyslových objektech.

Personál je pravidelně školen  
pro práci v prostředí:

• Toxické prostředí
• Nebezpečí výbuchu
• Nedýchatelné prostředí
Součástí přípravy jsou odborné  
a fyzické testy.

DEKONTA, a.s. disponuje  
150 zaměstnanci v ČR: 
• 35 aktivních členů JPO DEKONTA 

zařazených do pohotovosti
• 14 specialistů divize EHS (chemie, 

hydrogeologie, požární bezpečnost)
• Havarijní služba disponuje lezeckým 

družstvem specializovaným na 
průmyslové lezení

• 3 specialisté v permanentní pohotovosti 
s výjezdem do 30 minut

Do vybavení Ekologické havarijní služby patří i Ramanův 
spektrometr, díky kterému jsme schopni identifikovat více 
než 10 000 organických a anorganických látek, výbušnin, 
drog, plastů, bílých prášků, a to i v jejich směsích, přímo 
na lokalitě.

Tým ekologické havarijní služby má k dispozici chemické 
a biologické laboratoře DEKONTA. 


