
Zajištění bezpečnosti při používání máčecích van  Bc. Dominik Halla  

k impregnaci řeziva          

Příloha č. 1: Bezpečnostní list - Lignofix Stabil 

   

 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 

 

1.1 Identifikace látky nebo přípravku 

Obchodní název přípravku: Lignofix Stabil EXTRA 

Lignofix Stabil Extra color 

Chemický název:    -  (přípravek) 
 

1.2 Použití látky nebo přípravku  

přípravek k ochraně dřeva proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu 

 

1.3 Identifikace společnosti nebo podniku 

Výrobce: STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o. 

Adresa:   Zibohlavy 1, 280 02 Kolín, CZ 

Identifikační číslo organizace: 463 53 747 

Telefon:  +420 321 737 655 

E-mail:  stachema@stachema.cz 

Fax:  +420 321 737 656 

   www.stachema.cz 

 

Obchodně-výrobní zastoupení Mělník 

Adresa:  Sokolská 1041, 276 01 Mělník, CZ 

Telefon (Mělník): +420 315 670 392, 315 670 408 

E-mail:  melnik@stachema.cz 

Fax (Mělník): +420 315 670 393 

Osoba odpovědná za bezpečnostní list: jirmusova@stachema.cz 

 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace   

Toxikologické informační středisko, Praha 

Telefon (nepřetržitě):  +420 224 919 293;  224 915 402 

 

 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

 

► Přípravek je podle zák. č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích, v platném znění klasifikován jako 

žíravý, zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. 

Klasifikace:  C; R34 

                   Xn; R22 

                    N; R50/53                                                                           žíravý  nebezpečný pro  

    životní prostředí 

► Způsobuje poleptání. Dráždí dýchací orgány (aerosol při aplikaci stříkáním). Zdraví škodlivý při požití. 

► Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

► Přípravek nesmí být použit k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček ani dřeva přicházejícího do

 přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou. 

► Informace uvedené na obalu (označení přípravku) - viz bod 15. 
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3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 

 

3.1 Složení: fungicidní účinné látky, regulátor růstu hmyzu a pomocné látky ve vodném roztoku 

 

3.2 Údaje o nebezpečných složkách přípravku 

Chemický název Obsah 

(%) 

Číslo CAS Číslo ES 

 

Indexové 

číslo 

Výstražný 

symbol 

R-věty *) Registrač. 

číslo 

Poznámka 

alkylbenzyldimethylamoni

um- 

 -chlorid 

 20 68424-85-1 270-325-2 - C, Xn, N 21/22-34-50  - 

ethylenglykol  1 107-21-1 203-473-3 603-027-00-1 Xn 22  EL+PEL 

tebukonazol  1 107534-96-3 403-640-2 603-197-00-7 Xn, N 22-51/53-63  - 

propikonazol  1 60207-90-1 262-104-4 613-205-00-0 Xn, N 22-43-50/53  - 

3-iod-2-

propynylbutylkarbamát 

(IPBC) 

 1 55406-53-6 259-627-5 - Xn, N 20/22-41-50  - 

cypermethrin  1 52315-07-8 257-842-9 607-421-00-4 Xn, N 20/22-37-50/53  - 

diethylenglykol cca 2 111-46-6 203-872-2 603-140-00-6 Xn 22  - 

alkohol s dlouhým řetězcem 

C10 alkoxylovaný (polymer) 

cca 10 - - - Xi 38 - 41  - 

*)  úplné znění R-vět uvedeno v bodě 16 

Poznámky:  EL - látka má stanoven expoziční limit v ES 

PEL - látka má stanoven expoziční limit v ČR 

 

 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

 

4.1 Všeobecné pokyny: Při zdravotních potížích po manipulaci s přípravkem a vždy při zasažení očí a při požití 

 vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento bezpečnostní list nebo etiketu. 

4.2  Při nadýchání: ihned přerušit expozici, odvést postiženého na čerstvý vzduch (především při nadýchání 

 aerosolu při aplikaci stříkáním). 

4.3 Při styku s kůží: ihned odstranit kontaminovaný oděv, kůži omýt velkým množstvím vody. 

4.4 Při zasažení očí: ihned vyplachovat proudem vody při rozevřených očních víčkách min. 10 minut. 

4.5   Při požití: ihned vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. 

 

 

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

 

5.1 Vhodná hasiva: voda, prášek, pěna (stabilní v prostředí alkoholů). 

5.2 Nevhodná hasiva: přímý proud vody. 

5.3 Zvláštní nebezpečí: Při hoření (termický rozklad) může docházet k uvolňování toxických a dráždivých plynů a 

 výparů (obsahujících oxidy dusíku, oxidy uhlíku, chlorovodík, páry jódu, kyanovodík). 

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Použít izolační dýchací přístroj a obvyklé protipožární  vybavení 

 (zabránit kontaktu s kůží a očima). 

5.5 Další údaje: Voda použitá k hašení se nesmí dostat do povrchových nebo podzemních vod. 
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6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

 

6.1 Preventivní opatření na ochranu osob: Zamezit kontaktu s očima a kůží, chránit dýchací orgány  (používat osobní 

 ochranné prostředky - viz bod 8), zajistit dostatečné větrání. 

6.2  Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: Zabránit proniknutí přípravku do kanalizace, povrchových a 

 podzemních vod a vsakování do půdy; v případě úniku velkého množství přípravku informovat příslušné orgány - 

 hasiče, policii (složky integrovaného záchranného systému), správce toku nebo kanalizace, příslušný 

 vodohospodářský orgán. 

6.3  Doporučené metody čištění a zneškodnění: Rozlitý přípravek odčerpat do vhodných nádob, zbytek vsáknout do 

 inertního adsorpčního materiálu (piliny, písek, Vapex apod.) a zasažená místa omýt vodou; použitý adsorbent umístit 

 do uzavřeného obalu a následně likvidovat jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy (zák. o odpadech) 

 nebo pomocí odborné firmy (pokyny pro odstraňování - viz bod 13); oplachové vody likvidovat po dostatečném 

 naředění do kanalizace. 

 

 

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

 

7.1  Zacházení 

7.1.1 Opatření pro bezpečné zacházení: Při manipulaci a aplikaci zajistit dostatečné větrání, nevdechovat aerosoly 

 (aplikace stříkáním). Zabránit kontaktu s očima a kůží, vždy použít osobní ochranné prostředky (viz bod 8). 

 Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření. 

 Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami - přípravek (koncentrát) je žíravý. 

 Při manipulaci dbát na protipožární opatření (hořlavina III. třídy nebezpečnosti). 

 V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže). 

7.1.2 Opatření na ochranu životního prostředí: Zabránit úniku do půdy, podzemních a povrchových vod. 

7.1.3 Specifické požadavky 

7.2  Skladování 

7.2.1 Podmínky pro bezpečné skladování: Skladovat v původních dokonale uzavřených obalech při teplotě +5 °C až +25 °C, 

 odděleně od potravin, nápojů a krmiv, v suchých, dobře větraných skladech. Chránit před mrazem. 

 Skladovat v souladu s předpisy pro hořlavé kapaliny (ČSN 65 0201). 

 Žíravý přípravek -ve skladovacích prostorech je nutno zajistit prostředky pro asanaci (adsorpční materiály) a 

 prostředky pro poskytnutí první pomoci (pitná voda). 

 Skladovací doba 12 měsíců ode dne výroby při dodržení skladovacích podmínek. 

7.2.2 Množstevní limity pro skladování: není stanoveno 

7.2.3 Speciální požadavky: typ materiálu použitého na obaly: nepoužívat kovové obaly 

7.3  Specifické použití 

 Přípravek určený k preventivní povrchové ochraně dřeva a materiálů na bázi dřeva proti dřevokaznému hmyzu,

 dřevokazným houbám a plísním s likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz; je rovněž určen k preventivní 

 povrchové ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami. Aplikuje se nátěrem, postřikem nebo 

 máčením. Podrobnější informace pro aplikaci - viz etiketa přípravku. 
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8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

 

8.1 Limitní hodnoty expozice 

8.1.1 Expoziční limity pro pracovní prostředí 

 Přípravek obsahuje složky, pro které jsou v ES stanoveny směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti 

 (Směrnice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v ČR  přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace 

 v ovzduší pracovišť (NPK-P) (nař. vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění): 

 

 

Název složky 

 

CAS 

 

Obsah 

v přípravku 

(%) 

 

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť 

(ČR) 

 

Limitní expoziční hodnoty na pracovišti (ES) 

PEL NPK-P  

Poznámka 

8 hodin Krátká doba  

Poznámka mg.m-3 mg.m-3 

Ethylenglykol 

aerosol a páry 

107-21-1  1 50 100 D 52 104 pokožka 

  D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží 

 

8.1.2  Přípravek neobsahuje látky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologických expozičních testů podle  

 vyhl. č. 432/2003 Sb.: 

 

Látka Ukazatel Limitní hodnoty Doba odběru 

-     

 

8.2 Omezování expozice 

8.2.1 Omezování expozice pracovníků 

 Při manipulaci s přípravkem (zejména při aplikaci stříkáním) nutno zajistit dostatečné větrání, používat osobní 

 ochranné prostředky, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření, při práci nejíst, nepít a nekouřit. Vždy 

 odstranit kontaminovaný oděv. Po práci důkladně umýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.  

 

 Osobní ochranné prostředky: 

 a) Ochrana dýchacích cest: ochranná maska (respirátor) s filtrem proti aerosolům; v případě požáru  izolační dýchací 

  přístroj 

 b) Ochrana rukou: ochranné gumové rukavice (musí vyhovovat ČSN EN 374) 

 c) Ochrana očí: ochranné brýle nebo obličejový štít 

 d) Ochrana kůže: ochranný pracovní oděv 

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí 

 Zajistit uzavírání obalů při skladování, manipulaci a přepravě; skladovací prostory zabezpečit proti  možným únikům 

 rozlitého přípravku do okolního prostředí (do kanalizace, vsakování do půdy - viz 6.2); pracoviště i sklady vybavit 

 prostředky pro sanaci náhodného úniku (inertní adsorpční materiály). 
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9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

 

9.1 Obecné informace 

Vzhled (skupenství) kapalina 

Barva čirá nažloutlá; (Lignofix Stabil color  dle použitého barviva) 

Zápach (vůně) slabý charakteristický zápach 

 

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 

Hodnota pH cca 6 

Bod varu / rozmezí bodu varu 106°C 

Bod vzplanutí 65,5 °C (uzavřený kelímek) 

Bod hoření údaj není k dispozici 

Hořlavost hořlavý  (hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti podle ČSN 65 0201) 

Samozápalnost: N/A 

Výbušné vlastnosti N/A 

Oxidační vlastnosti není oxidující 

Tenze par (při 20 °C) údaj  není k dispozici 

Hustota (při 20 °C) cca  1,02 g/cm3 

 

 

Rozpustnost ve vodě (při 20 °C) neomezeně mísitelný 

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda údaj  není k dispozici 

Viskozita údaj  není k dispozici 

Hustota par údaj  není k dispozici 

Rychlost odpařování údaj  není k dispozici 

 

9.3 Další informace 

Bod tání  (rozmezí bodu tání) údaj  není k dispozici 

Teplota vznícení - 

Rozpustnost (mísitelnost) s rozpouštědly mísitelný s organickými rozpouštědly 

N/A   neuvádí se 

 

 

10. STÁLOST A REAKTIVITA 

 

Přípravek je stabilní 12 měsíců při dodržení skladovacích podmínek (viz 7.2). 

10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit: intenzivní zahřívání. 

10.2  Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: silná oxidační činidla, silné kyseliny a zásady. 

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu: Nebezpečné rozkladné produkty za normálních podmínek nevznikají, při hoření 

 (termický rozklad) může docházet k uvolňování toxických a dráždivých plynů nebo výparů (viz bod 5.3). 

10.4 Další údaje: 
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11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

 

11.1 Akutní toxicita 

 Pro přípravek nejsou žádné relevantní toxikologické údaje k dispozici. Údaje vycházejí ze znalosti toxicit složek 

 obsažených v přípravku. 

 

 Údaje o akutní toxicitě nebezpečných látek obsažených v přípravku:  

 surovina obsahující alkylbenzyldimethylamonium-chlorid (cca 50 %) 

 Akutní toxicita LD50, orálně, potkan:    795 mg/kg 

 údaje pro aktivní složku  alkylbenzyldimethylamonium-chlorid: LC50, orálně, potkan  200 - 2000 mg/kg 

 LD50, dermálně, potkan   400 - 2000 mg/kg 

 Senzibilita: není známo žádné senzibilizující působení 

 

 tebukonazol 

 Akutní toxicita LD50, orálně, potkan:         cca  4000 mg/kg 

  LD50, dermálně, potkan:   2000 mg/kg 

 Látka je klasifikovaná jako toxická pro reprodukci kategorie 3 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky). 

 propikonazol 

 Akutní toxicita  LD50, orálně, potkan:  1517 mg/kg 

 LD50, dermálně, králík:   6000 mg/kg 

 LC50, inhalačně, potkan:   5800 mg/m3/4 h 

 Dráždivost (králík): nedráždi oči a kůži 

 Senzibilizace (morče):  senzibilizující 

 Mutagenita:   mutagenní 

 Teratogenita:   není teratogenní 

 

 IPBC techn. 

 Akutní toxicita LD50, orálně, potkan:      1470 mg/kg 

 LD50, dermálně, potkan:    > 2000mg/kg 

 LC50, inhalačně, potkan:   > 6,8 mg/l/4 h 

 

 diethylenglykol 

 Akutní toxicita LD50, orálně, potkan: 12565 mg/kg 

 LD50, dermálně, králík:   11890 mg/kg 

 Senzibilita:senzitizační test (morče):  negativní (OECD 406) 

 

 cypermethrin 

 Akutní toxicita LD50, orálně, potkan:    250 mg/kg 

 LD50, orálně, myš:    138 mg/kg 

 LD50, dermálně, potkan:    1600 mg/kg 

 LC50, inhalačně, potkan:   2,5 mg/l 

 

11.2 Účinky na zdraví (příznaky expozice) 

 (účinky, které lze předpokládat vzhledem ke složení přípravku) 

 V koncentrovaném stavu má přípravek charakter látky místně silně dráždivé až žíravé. 
 

 Inhalace: dráždí dýchací cesty (zejména aerosol při aplikaci stříkáním). 
 

 Styk s kůží: silně dráždí až leptá pokožku, nebezpečí vstřebávání kůží (ethylenglykol). 
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 Styk s očima: dráždí až leptá oči, nebezpečí vážného poškození očí. 

 

 Požití: dráždí až leptá zažívací trakt, zdraví škodlivý při požití; může způsobit nevolnost, bolesti břicha, 

 zvracení. 

 

 Subchronická - chronická toxicita 

 

 Senzibilizace: obsahuje propikonazol, který je klasifikován jako senzibilizující. 

 Karcinogenita: podle dostupných informací nevykazuje žádná složka přípravku známky karcinogenní 

 aktivity. 

 Mutagenita: údaje nejsou k dispozici 

 Toxicita pro reprodukci: obsahuje látku, která je klasifikovaná jako toxická pro reprodukci - Repr. kat. 3 

 (tebukonazol - obavy z možných účinků vývojové toxicity). 

 

 Provedení zkoušek na zvířatech: Přípravek nebyl na zvířatech toxikologicky testován. Je klasifikován 

 konvenční výpočtovou metodou. 

 

11.3 Další údaje 

 S produktem je nutno zacházet s opatrností obvyklou při nakládání s chemikáliemi. 

 

 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 

 

 Účinky přípravku na životní prostředí nebyly testovány. Údaje vycházejí z informací o jednotlivých složkách 

 přípravku klasifikace konvenční výpočtovou metodou).  

 Přípravek je vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 

 prostředí. 

 

12.1 Ekotoxicita 

 Ekologické informace o nebezpečných složkách obsažených v přípravku: 

 alkylbenzyldimethylamonium-chlorid 

 Rozložitelnost: > 60 %, 28 dnů - snadno biodegradabilní (OECD 301 D) 

 LC50, ryby:         0,85 mg/l/96 h 

 EC50, dafnie:     0,015 mg/l/48 h 

 IC50, řasy: 0,03 mg/l/72 h 

 

 tebukonazol 

 LC50, ryby:         cca 4,4 mg/l/96 h 

 EC50, dafnie:  cca 11,8 mg/l /48 h 

 Rozložitelnost:  cca  20%   (OECD 301 C) - nesnadno biodegradabilní 

 

 propikonazol 

 LC50, 96 h, ryby:        5,3 mg/l (pstruh);  6,8 mg/l (kapr) 

 EC50, 48 h, dafnie:   10,2 mg/l (Daphnia magna) 

 EC50, 72 h, řasy:        0,76 mg/l (Scenedesmus subspicatus) 

 LD50, akutní orální toxicita:   100 μg/včela (Apis mellifera) 

 LD50, akutní kontaktní  toxicita:  100 μg/včela (Apis mellifera) 

 Perzistence a degradabilita: není biodegradabilní 
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 IPBC techn. 

 LC50, 96 h, ryby:       67 μg/l (pstruh); 230 μg/l (Lepomis macrochuis) 

 EC50, 48 h, dafnie:         696 μg/l (Daphnia magna) 

 Perzistence a degradabilita:   CHSK 1148 mg/kg 

 Bioakumulační potenciál:  log Pow:    2,81 

 

 diethylenglykol 

 LC50, 96 h, ryby:           32000 mg/l (Gambusia affinis) 

 EC50, 48 h, dafnie:       10000 mg/l (Daphnia magna) 

 Distribuce: log Pow:    -1,98 

 Nepředpokládá se bioakumulace (log Pow < 1) 

 cypermethrin 

 LC50, ryby:     0,0004 - 0,003 mg/l/96 h 

 EC50, dafnie:      0,0003 mg/l /48 h 

 Perzistence a rozložitelnost:  DT50 (půda)  1 měsíc 

   DT50 (voda), pH  7  1 rok (stabilní) 

   DT50 (voda),  pH=8, 25 °C  1 měsíc 

 Bioakumulační potenciál: nepředpokládá se bioakumulace. 

 

12.2 Mobilita: nelze poskytnout tuto informaci (přípravek); pro jednotlivé látky (pokud je informace dostupná) je uvedena 

 v bodě 12.1 

12.3 Perzistence a rozložitelnost: pro přípravek nejsou údaje k dispozici; dostupné údaje pro jednotlivé  uváděné složky 

 přípravku viz bod 12.1 

12.4 Bioakumulační potenciál: dostupné údaje pro látky obsažené v přípravku viz bod 12.1 

12.5 Výsledky posouzení PBT: neuvedeno (není dosud požadována zpráva o chemické bezpečnosti) 

12.6 Jiné nepříznivé účinky:  

 

 Další informace: Nikdy nevylévejte přípravek do povrchových vod, odpadních vod nebo do půdy. 

 

 

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 
 

13.1 Doporučení pro bezpečné zacházení s odpadem (zbytky přípravku) 

 Žíravý přípravek - nutné vždy použít osobní ochranné prostředky (viz 8.2). Vysoce toxický pro vodní 

 organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Odpady nutno zajistit proti únikům 

 do okolního prostředí. 

13.2 Metody odstraňování přípravku a kontaminovaného obalu 

 Přípravek (zbytky) i prázdný obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpečný odpad na 

 místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů nebo předat k odstranění odborně způsobilé firmě. 

 

  Návrh zařazení odpadu (podle Katalogu odpadů): 

katalogové číslo odpadu název odpadu 

03 02 05* Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky 

16 03 05* Organické odpady obsahující nebezpečné látky 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné 

 

 Uvedené údaje jsou pouze orientační, konečné zatřídění odpadu provádí jeho původce dle vlastností odpadu v době jeho 

 vzniku (tj. kdy se přípravek i obal stanou odpadem). 
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13.3 Právní předpisy o odpadech 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 

 vyhláška č. 381/2001 Sb., v platném znění - Katalog odpadů 

 zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění 

 Směrnice Rady ze dne 15. července 1975 o odpadech (75/442/EHS ) 

 

 

 

 

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
 

14.1 Speciální preventivní opatření při dopravě:  - 

14.2 Přepravní klasifikace pro silniční přepravu:  ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných  věcí) 

 

 Číslo UN:  1760 Třída:  8 Obalová skupina: III 

 Pojmenování: LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (obsahuje: alkylbenzyldimethylamonium-chlorid) 

 Bezpečnostní značky: č. 8 

 Identifikační číslo nebezpečnosti: 80 

14.3 Další použitelné údaje: Pro vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou 

 (podlimitní množství podle 1.1.3.6) platí přepravní kategorie 3. Pro vynětí z platnosti předpisů týkajících se 

 nebezpečných věcí balených v omezených množstvích (podle kap. 3.4.) platí LQ7. 

 

 
 

 

15. INFORMACE O PŘEDPISECH 

 

15.1 Označení přípravku podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění 

 

 Symbol(y) nebezpečnosti:  C, N 

 

 

  žíravý nebezpečný pro 

                           životní prostředí 

R-věty:  R22 Zdraví škodlivý při požití 

  R34 Způsobuje poleptání 

  R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky 

   ve vodním prostředí 

 

S-věty:  S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

  S23 Nevdechujte aerosoly 

  S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

  S29 Nevylévejte do kanalizace 

  S36/37/39  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo  obličejový štít 

  S38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích  orgánů 

  S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 

   (je-li možno, ukažte toto označení) 

  S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0442:CS:HTML
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 Další informace uvedené na označení přípravku 

 Obsahuje: 150 g/kg alkylbenzyldimethylamonium-chlorid, 5 g /kg tebukonazol, 0,2 g/kg fenoxycarb, 

 5 g/kg propikonazol, 7 g/kg IPBC, 1 g/kg cypermethrin. 

 

 Upozornění: Obsahuje propikonazol. Může vyvolat alergickou reakci. 

 

 Údaje požadované legislativními předpisy (zák. č. 356/2003 Sb., zák. č. 120/2002 Sb.):  

 návod k použití; první pomoc; pokyny pro zneškodnění obalu a zbytků přípravku; pokyny pro skladování 

 

 Další požadavky na obal pro spotřebitele: 

 1. uzávěr odolný proti otevření dětmi 

 2. hmatatelná výstraha pro nevidomé 

 

15.2 Specifická ustanovení (omezení) vztahující se na přípravek:  - 

 

15.3 Doplňující údaje 

 Obsah těkavých organických látek 

 (údaje podle zák. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a prováděcí vyhl. č. 355/2002 Sb., v platném znění) 

 

hustota 1,02 g/cm3 

obsah organických rozpouštědel (VOC) 0,117 kg/kg produktu 

obsah celkového organického uhlíku (TOC) 0,026 kg/kg produktu 

 Prahová hodnota obsahu těkavých látek (podkategorie „f“ , VŘNH): 150 g/l 

 Maximální obsah těkavých látek v přípravku ve stavu připraveném k použití (ředění 1:4): 25 g/l 

 

15.4 Právní předpisy vztahující se na přípravek: 

 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 

 (REACH); 

 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (GHS); směrnice 

 1999/45/ES; 

 zákon o chemických látkách a přípravcích a související prováděcí předpisy, zákon o biocidech, zákon o ochraně 

 veřejného zdraví, zákon o obalech, zákon o odpadech, zákon o ovzduší a další legislativní předpisy pro jednotlivé 

 oblasti životního prostředí a na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci 

 

 

 

16. DALŠÍ INFORMACE 

 

16.1 Texty R-vět uvedených v bodech 2 a 3 

 R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití 

 R21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití 

 R22 Zdraví škodlivý při požití 

 R34 Způsobuje poleptání 

 R37 Dráždí dýchací orgány 

 R41 Nebezpečí vážného poškození očí 

 R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 

 R50 Vysoce toxický pro vodní organismy 
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 R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním  

  prostředí 

 R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

 R63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky 

 

16.2 Pokyny pro školení 

 Pracovníci, kteří manipulují s přípravkem, musí být seznámeni s možnými riziky (žíravý přípravek), 

 s ochrannými opatřeními (použitím osobních ochranných prostředků), zásadami první pomoci a potřebnými 

 asanačními postupy. 

 Zásady první pomoci pro manipulaci s nebezpečnými látkami jsou zpracovány v písemných pravidlech o 

 bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí (vypracovaných podle zák. o ochraně veřejného zdraví), 

 která musí být volně dostupná na pracovišti. 

 

16.3 Doporučená omezení použití 

 Přípravek nesmí být použit k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček ani dřeva přicházejícího do 

 přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou. Přípravek by měl být používán pouze k účelu, pro který je 

 určen (viz etiketa). 

 

16.4 Zdroje nejdůležitějších údajů 

 bezpečnostní listy výrobců použitých surovin, toxikologické databáze, firemní databáze, IUCLID 

 

16.5  Důvody pro revizi, změny bezpečnostního listu 

 - 1. vydání 

 

16.6 Bezpečnostní list zpracoval: STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o., Obchodně-výrobní zastoupení Mělník, 

 úsek výzkumu a vývoje 
 

 

16.7 Upozornění  

 Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany 

 životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností výrobce a jsou  

 v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu k parametrům 

 přípravku a vhodnosti a použitelnosti tohoto výrobku ke konkrétní aplikaci.  
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Systém Subsystém 
Identifikace 

nebezpečí 

Hodnocení 

míry rizika Opatření 

P N H R 

Nebezpečné chemické 

látky a směsi 

Kapaliny (obecně) Uklouznutí  2 3 2 12  veškeré úkapy a únosy okamžitě odstraňovat 

 používat příslušné OOPP (protiskluz. obuv) 
 

Nebezpečné chemické 

látky a směsi 

Kapaliny (obecně) Postříkání 2 2 1 4  dodržovat pokyny pro skladování a manipulaci 

dle bezpečnostních listů, především s ohledem 

na maximální teplotu skladování 

 nevystavovat obaly s látkami a směsmi 

přímému slunečnímu svitu 

 v místě manipulace zajistit dostupnost vody 

 používat příslušné OOPP 

 při práci nejíst, nepít, nekouřit 

 znečištěnou pokožku opláchnout vodou, umýt 

mýdlem a ošetřit regeneračním krémem  
 

Nebezpečné chemické 

látky a směsi 

Kapaliny (obecně) Ponoření 1 3 3 9  zvýšená opatrnost v okolí otevřených nádrží  

 používat příslušné OOPP 
 

Nebezpečné chemické 

látky a směsi 

Kapaliny (obecně) Požití (vypití) 2 3 3 18  dodržovat pokyny dle bezpečnostních listů 

 uchovávat pouze v původních obalech výrobce 

(vždy s označením názvu a nebezpečných 

vlastností) 
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Systém Subsystém 
Identifikace 

nebezpečí 

Hodnocení 

míry rizika Opatření 

P N H R 

Nebezpečné chemické 

látky a směsi 

Kapaliny (obecně) Požití (vypití) 

(pokračování) 

2 3 3 18  při práci nejíst, nepít, nekouřit 

 dodržovat hygienické zásady 
 

Nebezpečné chemické 

látky a směsi 

Kapaliny (obecně) Vdechnutí 2 1 2 4  zvýšená opatrnost v okolí otevřených nádrží a 

při otevírání obalů s látkami a směsmi 

 dostatečné větrání 
 

Nebezpečné chemické 

látky a směsi 

Kapaliny  Žíravost 3 3 3 27  dodržovat pokyny dle bezpečnostních listů 

 zajistit proti manipulaci neoprávněnými 

osobami 

 uchovávat pouze v původních obalech výrobce 

(vždy s označením názvu a nebezpečných 

vlastností) 

 skladovat odděleně od potravin, nápojů a 

krmiv 

 v místě manipulace zajistit dostupnost vody 

 používat příslušné OOPP 

 při práci nejíst, nepít, nekouřit 

 po práci umýt znečištěnou pokožku vodou a 

mýdlem a ošetřit regeneračním krémem 
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Systém Subsystém 
Identifikace 

nebezpečí 

Hodnocení 

míry rizika Opatření 

P N H R 

Nebezpečné chemické 

látky a směsi 

Kapaliny Zdraví škodlivost 3 2 3 18  dodržovat pokyny dle bezpečnostních listů 

 uchovávat pouze v původních obalech výrobce 

(vždy s označením názvu a nebezpečných 

vlastností) 

 skladovat odděleně od potravin, nápojů a 

krmiv 

 při manipulaci a aplikaci dostatečné větrání 

 používat příslušné OOPP 

 při práci nejíst, nepít, nekouřit 

 po práci umýt znečištěnou pokožku vodou a 

mýdlem a ošetřit regeneračním krémem 
 

Nebezpečné chemické 

látky a směsi 

Kapaliny Hořlavost 2 4 1 8  dodržovat pokyny dle bezpečnostních listů 

 skladovat na suchých, dobře větraných 

místech 

 skladovat pouze v rozsahu povolených teplot 

 při práci nejíst, nepít, nekouřit 
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Systém Subsystém 
Identifikace 

nebezpečí 

Hodnocení 

míry rizika Opatření 

P N H R 

Nebezpečné chemické 

látky a směsi 

Kapaliny Hořlavost 

(pokračování) 

2 4 1 8  při manipulaci a skladování vyloučit běžné 

iniciační zdroje (kouření, manipulace 

s otevřeným plamenem) 

 místa manipulace a skladování vybavit 

hasebními prostředky 
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Systém Subsystém 
Identifikace 

nebezpečí 

Hodnocení 

míry rizika Opatření 

P N H R 

Technická zařízení Elektrický proud Dotyk živých 

částí  

2 4 2 16  seznámení s návodem k použití a jeho 

dodržování 

 pravidelná údržba, kontroly a revize 

 včasné opravy poškozených zařízení 

 ochrana pohyblivých přívodů (vedení např. 

v lištách) 

 před každým použitím vizuální kontrola stavu 

zařízení 

 zákaz zasahování do elektrické instalace 

zařízení 

 zákaz odstraňování krytů a zábran, vyřazování 

ochranných prvků z provozu, otevírání 

přístupů k elektrickým částem 

 označení elektrických zařízení bezpečnostním 

značením 

 nedotýkat se zařízení mokrýma rukama 

Technická zařízení Elektrický proud Zkrat 2 4 2 16 

Technická zařízení Elektrický proud Porušení izolace 

vodičů 

2 4 2 16 
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Systém Subsystém 
Identifikace 

nebezpečí 

Hodnocení 

míry rizika Opatření 

P N H R 

Technická zařízení Elektrický proud Nemožnost 

rychlého vypnutí 

elektrického 

proudu pro špatně 

umístěný nebo 

nepřístupný 

vypínač 

2 4 3 24  seznámení zaměstnanců s umístěním 

hlavního/vedlejšího elektrického 

rozvaděče/vypínače 

 vhodné umístění hlavního/vedlejšího 

rozvaděče/vypínače 

 udržování trvale volných a přístupných 

rozvaděčů/vypínačů 

 hlavní vypínač umístit tak, aby jeho použití 

nebylo závislé na otevírání rozvaděče 
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Systém Subsystém 
Identifikace 

nebezpečí 

Hodnocení 

míry rizika Opatření 

P N H R 

Manipulace s břemeny Motorové 

vysokozdvižné 

vozíky (MVV) 

Pád břemene 

z vidlic MVV 

2 4 3 24  rovnoměrné rozložení břemene na vidlicích 

MVV 

 zákaz pohybu pod břemenem zdviženým na 

vidlicích MVV a v nebezpečném prostoru jeho 

možného pádu 

 zákaz opouštět MVV při zdviženém břemenu 

(obsluha) 

 manipulovat pouze stabilní manipulační 

jednotky 

 manipulovat pouze manipulační jednotky čisté 

(bez zmrazků, znečištěné např. blátem apod.) 

 nepřekračovat nosnost MVV 

 správné nastavení rozestupu vidlic MVV dle 

charakteru manipulovaného břemene 

(redukční deska) 
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Systém Subsystém 
Identifikace 

nebezpečí 

Hodnocení 

míry rizika Opatření 

P N H R 

Manipulace s břemeny Motorové 

vysokozdvižné 

vozíky (MVV) 

Přiražení osoby 

pohybujícím se 

MVV k překážce  

2 5 3 30  vyloučit přítomnost osob v nebezpečném 

manipulačním prostoru MVV 

 před zahájením jízdy (a především couvání) se 

přesvědčit o možnosti bezpečného couvání 

 soustředěnost řidiče, sledování okolního 

provozu, rychlost přiměřená okolním 

podmínkám 

 použití výstražných signálů (houkačka) pro 

upozornění okolí (v nezbytných situacích) 

 pojezd couváním, brání-li břemeno výhledu 

vpřed (se zvýšenou pozorností a opatrností i 

pojezd vpřed s naváděním jiným 

zaměstnancem či s využitím jiných 

pomocných prostředků) 
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       DŘEVO TRUST, a.s. 

  T. G. Masaryka 602, 738 01 Frýdek-Místek 

 

ZÁKLADNÍ HODNOCENÍ RIZIKA EKOLOGICKÉ ÚJMY 
 

 

Toto základní hodnocení rizik bylo vypracováno v souladu s § 14 zákona č. 167/2008 Sb., o 

předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů v platném znění, 

v rozsahu nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a 

bližších podmínkách finančního zajištění, a s využitím Metodického pokynu odboru 

environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro 

provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy ze dne 2. listopadu 2012. 

 

Část A 

1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště, 

identifikační číslo osoby (IČO) 

 

DŘEVO TRUST, a.s. 

T. G. Masaryka 602 

738 01 Frýdek-Místek 

IČO: 25988531 

DIČ: CZ25988531 

 

2. Jméno, popřípadě jména, příjmení, telefon a e-mailová adresa statutárního orgánu 

příslušného provozovatele nebo jeho člena 

 

Kamil Halata 

předseda představenstva 

telefon: +420 558 631 335 

fax: +420 558 631 336 

e-mail: halata@drevotrust.cz 
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3. Pořadové číslo provozní činnosti uvedené v příloze č. 1 k zákonu 

 

č. 9 - zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu (dle 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách) 

 

č. 10 - nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 

podle zvláštního právního předpisu (dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví) 

 

Pozn.: Dle metodického pokynu se hodnocení rizik provádí pouze pro provozní 

činnost č. 10 (závadná látka je zároveň látkou nebezpečnou). 

 

4. Název a poloha místa provozní činnosti, pro které se provádí základní hodnocení 

rizika, a jeho identifikace, souřadnice GPS v libovolném formátu 

 

Prodejna Frýdek-Místek 

Jamnická 348 

738 01 Frýdek-Místek Staré Město 

 

Areál prodejny je situován v obci Staré Město na katastrálním území Staré 

Město u Frýdku-Místku (katastrální číslo 754498).  

 

Parcelní čísla jednotlivých nemovitostí: 

 

a. venkovní manipulační a skladovací plochy: 2774/1, 2777/1 

b. bývalé drážní těleso: 2776 

c. vzorkovna, prodejna, sklad kování, zázemí prodejny: 2774/2 

d. sklad VPM č. 1 + nářezovna: 2777/2 

e. sklad VPM č. 2 + archiv: 2774/4 

f. sklad VPM č. 3: 2774/3 

 

GPS: 49°40ʹ28.664ʺN, 18°21ʹ27.057ʺE 
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Část B 

 Limitní 

množství 

Skutečné 

maximální 

množství  

Body 

5. Množství chemických látek a směsí umístěných v místě provozní činnosti uvedené 

pod body 10 a 11 v příloze č. 1 k zákonu přesahuje pro látky či směsi  

a) vysoce toxické látky R26, R27, R28, H330, 

H310, H330 

0,5 t 0 t 0 

b) toxické R23, R24, R25, H331, H311, H301 5 t 0 t 0 

c) nebezpečné pro životní prostředí R50, H400 10 t 2 t 0 

d) nebezpečné pro životní prostředí R51-R56,      

H411, H412, H413 

20 t 0 t 0 

e) látky, které při styku s vodou uvolňují toxický 

plny R29, EUH029 

0,5 t 0 t 0 

6. Množství závadných látek umístěných v místě provozní činnosti uvedené pod bodem 

9 v příloze č. 1 k zákonu přesahuje pro  

a) závadné látky 2 000 l 

nebo 

2000 kg 

2 t 0 

b) nebezpečné závadné látky 150 l 

nebo 150 

kg 

0 t 0 

c)zvlášť nebezpečné závadné látky 15 l nebo 

15 kg 

0 t 0 
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7. Provozovatel, který je oprávněn nakládat v místě provozní činnosti s nebezpečnými 

odpady, vybranými výrobky, vybranými odpady nebo vybranými zařízeními 

a) s nebezpečnými odpady 5 

b) s vybranými výrobky, vybranými odpady nebo vybranými zařízeními 0 

Mezisoučet části B 5 

 

Část C.1 

pro provozní činnosti uvedené pod body 1, 2, 9 až 15 přílohy č. 1 k zákonu 

 Limitní 

hodnota 

Skutečná 

hodnota 

Body 

8. Název vymezené ptačí oblasti nebo evropsky 

významné lokality a jeho vzdálenost od místa 

provozní činnosti: 

 

Řeka Ostravice (evropsky významná 

lokalita) 

 

Niva Morávky (evropsky významná lokalita) 

do 100 m x 0 

100 - 500 

m 

 

 

 

200 m 

 

200 m 

5 

9. Název nejbližšího významného vodního toku a 

jeho vzdálenost od místa provozní činnosti 

 

Nevztahuje se 

do 50 m x 0 

100 - 500 

m 

x 0 

10. Název zranitelné oblasti a její vzdálenost od 

místa provozní činnosti 

 

Neexistuje v uvedené vzdálenosti 

do 50 m x 0 
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11. Název povrchových vod vhodných pro život a 

reprodukci původních druhů ryb a dalších 

vodních živočichů a jejich vzdálenost od místa 

provozní činnosti 

 

Morávka (201 L) 

 

Ostravice (202 L) 

do 25 m x 0 

25 - 250 

m 

 

 

 

 

200 m 

 

200 m 

 

 

 

 

 

 

2 

12. Název vodní nádrže, popř. vodárenské nádrže a 

její vzdálenost od místa provozní činnosti 

 

Nevztahuje se 

do 25 m x 0 

25 - 250 

m 

x 0 

13. Název a číselný identifikátor 

hydrogeologického rajonu v místě provozní 

činnosti 

 

32121 Flyš v povodí Ostravice 

1 a 21 x 0 

4 (mimo 

43) 

x 0 

jiné 32 1 

14. Název ochranného pásma vodních zdrojů a jeho 

vzdálenost od místa provozní činnosti  

 

Vodní nádrž Baška - více 250 m 

do 50 m x 0 

50 - 250 

m 

x 0 

15. Název ochranného pásma přírodních léčivých 

zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody a jeho 

vzdálenost od místa provozní činnosti 

 

Není do vzdálenosti 250 m 

do 50 m x 0 

50 - 250 

m 

x 0 

16. Název chráněné oblasti přirozené akumulace 

podzemních vod a její vzdálenost k místu 

provozní činnosti 

 

Není do vzdálenosti 250 m 

do 50 m x 0 

50 - 250 

m 

x 0 
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17. Topografické poměry území - sklon terénu a 

jeho směr k vodohospodářským objektům a 

jiným chráněným územím uvedeným pod body 

8 až 16 části C 

do 7° do 7° 2 

7° - 12° x 0 

nad 12° x 0 

Mezisoučet části C.1 10 

 

Část C.2 

pro provozní činnosti uvedené pod body 3 až 8 přílohy č. 1 k zákonu - nehodnotí se 

 

Část D 

 Situace Body 

18. Identifikace možných scénářů vzniku 

ekologické újmy pro hodnocenou provozní 

činnost uvedenou v části A, bodě č. 3 

 

 

Únik kapalné látky do půdy/vody 

únik kapalné látky do 

půdy/vody 

5 

působení pevné látky na 

půdu/vodu 

0 

únik plynu/aerosolu do 

vzduchu 

0 

19. Možné následky scénáře identifikovaného 

v bodě č. 18 se projeví jako ekologická újma 

na: 

 

Vodě, půdě   

voda 5 

půda 0 

chráněné druhy nebo 

přírodní stanoviště 

0 

20. Závažnost možných následků ekologické 

újmy (B+C.1) 

 

Součet B+C.1 je méně než 19 bodů 

velmi významné 0 

významné 0 

málo významné 2 

Mezisoučet části D 12 
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Část E 

 Situace Body 

21. Existence dřívějších neoprávněných zásahů, 

havárií nebo ekologické újmy, ke kterým 

došlo v posledních 10 letech 

 

Situace neexistuje 

technické závady 0 

selhání lidského faktoru 0 

vnější příčiny 0 

22. Následky dřívějších neoprávněných zásahů, 

havárií nebo ekologické újmy uvedené 

v bodě č. 21 

 

Situace neexistuje 

voda 0 

půda 0 

chráněné druhy nebo 

přírodní stanoviště 

0 

23. Následky dřívějších neoprávněných zásahů, 

havárií nebo ekologické újmy uvedené 

v bodě č. 22 

 

 

 

 

 

Situace neexistuje 

velmi významné - náklady 

na likvidaci následků 

přesáhly 10 mil. Kč 

0 

významné - náklady na 

likvidaci následků v rozsahu 

1 až 10 mil. Kč 

0 

málo významné - náklady 

na likvidaci následků pod 

1 mil. Kč 

0 
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24. Existence preventivních opatření a/nebo 

detekčního zařízení pro zamezení vzniku 

ekologické újmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havarijní plán (dle zákona č. 254/2001 

Sb.) 

 

Písemná pravidla (dle zákona č. 258/2000 

Sb.) 

 

Preventivní opatření (stavební, technická, 

technologická, organizační, konstrukční) 

 

Školení zaměstnanců 

Provozovatel nepřijal žádné 

preventivní opatření nebo 

nemá instalované detekční 

zařízení pro zamezení 

vzniku ekologické újmy  

0 

Provozovatel přijal 

preventivní opatření, má 

instalované detekční 

zařízení pro zamezení 

vzniku ekologické újmy a 

má havarijní plán 

-5 

Provozovatel přijal 

preventivní opatření, má 

instalované detekční 

zařízení pro zamezení 

vzniku ekologické újmy a 

má havarijní plán a učinil 

další preventivní opatření, 

vyjma výše uvedených, 

které vycházejí 

z nejnovějších vědeckých a 

technických poznatků 

týkajících se 

environmentálního 

zabezpečení 

0 

Mezisoučet části E -5 
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Část F 

25. Celkový počet dosažených bodů 

 

Základním hodnocením rizika ekologické újmy bylo dosaženo méně 

než 50 bodů - z tohoto důvodu se další (podrobnější) hodnocení rizika 

neprovádí a další povinnosti dle § 14 zákona č. 167/2008 Sb., o 

předcházení ekologické újmy, se na nás jako provozovatele nevztahují.  

22 

26. Vypracoval dne 31. 12. 2012 ve Frýdku-Místku 

 

Bc. Dominik Halla, manažer kontroly, BOZP a PO 
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        DŘEVO TRUST, a.s. 
  T. G. Masaryka 602, 738 01 Frýdek-Místek 

 

POZOR – PO VYTIŠTĚNÍ JDE O NEŘÍZENOU KOPII !!! 

Adresa prodejny Jamnická 348, 738 01 Frýdek-Místek - Staré Město  

Druh dokumentace HAVARIJNÍ PLÁN – Lignofix Stabil Počet stran 12+1+1+1 

Zpracoval: 

Bc. Dominik Halla 

Schválil: 

Miroslav Kostiha 

Účinnost:  

1. 4. 2012 

 

HAVARIJNÍ PLÁN – Lignofix Stabil 

 

Tento HAVARIJNÍ PLÁN byl vypracován v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, 

v platném znění, a vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami 

a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 

odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění. 

 

1. Vymezení uceleného provozního území, pro které je havarijní plán zpracován 

Areál společnosti Dřevo Trust, a.s., prodejna Frýdek-Místek (v Příloze č. 1 tohoto 

havarijního plánu je výřez z katastrální mapy s uvedením čísel parcel, umístěním 

máčecího zařízení, dostupnosti technických prostředků pro protihavarijní zásah) a 

v příloze č. 2 celkový pohled – situace s řekou Ostravicí.  

 

Areál prodejny je situován v obci Staré Město na katastrálním území Staré Město u 

Frýdku-Místku (katastrální číslo 754498). Prodejna se skládá z následujících parcel dle 

katastru nemovitostí: 

 

a. venkovní manipulační a skladovací plochy: 2774/1, 2777/1 

b. bývalé drážní těleso: 2776 

c. vzorkovna, prodejna, sklad kování a zázemí prodejny: 2774/2 

d. sklad VPM č. 1, nářezovna: 2777/2 

e. sklad VPM č. 2, archiv: 2774/4 

f. sklad VPM č. 3:2774/3  

 

Máčecí zařízení je umístěno na parcele 2774/1 několik metrů jihovýchodním směrem od 

vzorkovny (parcela 2774/2 – viz příloha č. 1). 
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2. Uživatel závadných látek 

Dřevo Trust, a.s.  

T. G. Masaryka 602 

738 01 Frýdek-Místek 

IČ 2598853 

DIČ CZ25988531 

 

Prodejna Frýdek-Místek, Jamnická 348, 738 01 Frýdek-Místek - Staré Město 

 

Tel: +420 558 630 309 

Fax: +420 558 632 274 

E-mail: f.mistek@drevotrust.cz 

 

3. Osoby určené uživatelem závadných látek k zajištění plnění úkolů podle Havarijního 

plánu 

Libuše Sochací, prodejce, zástupce vedoucího, tel: +420 606 773 632 

Petr Sládek, skladník, tel: +420 603 905 946  

Jiří Malchárek, obchodní referent, prodejce, tel: +420 606 773 637 

 

4. Statutární zástupci uživatele závadných látek 

JUDr. Ing. Kamil Halata   Ing. Libor Toman  Miroslav Kostiha 

předseda představenstva   člen představenstva  člen představenstva 

 

5. Autor havarijního plánu 

Bc. Dominik Halla 

manažer kontroly, BOZP a PO 

Studentská 1233 

735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

 

Tel: +420 734 399 150; E-mail: halla@drevotrust.cz 

 

 

mailto:f.mistek@drevotrust.cz
mailto:halla@drevotrust.cz
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Vzdělání:  

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Bezpečnost práce a procesů 

 

Odborná způsobilost: 

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik – ITI/093/PRE/2011 

Technik požární ochrany – Š – TPO – 19/2011 

 

6. Seznam a nejvyšší množství závadných látek, se kterými uživatel zachází 

Druh 

Skutečné 

nejvyšší 

množství [t] 

Klasifikace 
Fyzikální 

forma 
Místo a způsob uložení 

nafta motorová 0,500 1/I/32(c) kapalina 
nádrž VZV, nádrž osobního vozidla, nádrž 

nákladního vozidla, kanystry 

benzín 0,500 1/I/32(a) kapalina nádrž osobního vozu 

barvy a laky 0,500 1/II/6 kapaliny sklad, prodejna 

ředidla a 

tužidla 
0,500 1/II/7b kapaliny sklad, prodejna 

tmely 0,500 1/II/6 pasty sklad, prodejna 

lepidla 0,500 1/II/7a kapaliny sklad, prodejna 

montážní pěny 0,150 1/II/8 kapaliny sklad, prodejna 

impregnační 

látky a směsi  
2,000 1/II/9i) kapaliny sklad, prodejna, impregnační vana 

 

Klasifikace závadných látek je uvedena dle přílohy č. 1 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 

chemickými přípravky v platném znění. 

 

Všechny výše uvedené látky (vyjma impregnační směsi Lignofix) jsou prodejnou pouze 

skladovány a prodávány v originálních obalech výrobce bez jakéhokoliv jiného zásahu do 

výrobku nebo jeho obalu, proto dále (i vzhledem k jejich nízkému množství) nejsou brány 

dále v úvahu. 

 



Zajištění bezpečnosti při používání máčecích van  Bc. Dominik Halla  

k impregnaci řeziva  

Příloha č. 4: Havarijní plán 

   

Impregnační směs Lignofix je skladována a manipulována v originálním obalu výrobce, je 

plněna do máčecí vany, kde se ředí s pitnou vodou ve stanoveném poměru (1:9 ve 

prospěch vody). Do tohoto roztoku se namáčí řezivo na předem stanovenou dobu (cca 4 

hodiny), přičemž dochází k sorpci impregnační směsi do máčeného dřeva. 

 

Impregnační směs je skladována v uzavřené a proti vstupu nepovolaných osob uzamčené 

místnosti ve skladu vzorkovny/prodejny.   

 

Identifikační údaje impregnační směsi jsou uvedeny v bezpečnostním listu. 

 

7. Seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami 

Jediným zařízením, ve kterém se zachází se závadnou látkou, je máčecí vana vyrobená 

společností K. Stroj. Jedná se o zařízení o rozměrech cca 7,0 x 2,0 x 1,6 m (délka x šířka x 

výška). Uvedené zařízení je vybaveno hydraulickým zvedacím agregátem. Zařízení je 

umístěno na nosném rámu a je postaveno na zpevněném živičném povrchu na venkovním 

prostranství. Zařízení je zastřešeno, aby se zamezilo znečištění impregnační směsi a 

překročení kapacity impregnačního zařízení při případných dešťových srážkách. Zařízení 

nemá vlastní kanalizaci. Jedná se o zařízení s dvojitou stěnou - vnější nádoba má objem 

srovnatelný s vnitřní nádobou. Zařízení obsahuje dva výpustné ventily (jeden pro vnitřní 

vanu, druhý pro vnější záchytnou vanu).  

 

Objem vnitřního máčecího zařízení je cca 500 l, přičemž vzhledem ke stupni naředění je 

z toho maximálně 50 l impregnační směsi. 

 

V přílohách č. 1 a č. 2 tohoto havarijního plánu je situační plán se zobrazením umístění 

máčecí vany.  

 

Při provozu zařízení nevznikají odpadní vody, veškeré oplachové vody jsou využity ke 

změně koncentrace máčecího roztoku. Při čištění zařízení v intervalu 1x za 3 roky je 

máčecí roztok přečerpán výrobcem impregnační směsi (Stachema Kolín) do kontejneru, 

pevné zbytky jsou uloženy do PVC pytlů tak, aby nedošlo k jejich úniku do životního 



Zajištění bezpečnosti při používání máčecích van  Bc. Dominik Halla  

k impregnaci řeziva  

Příloha č. 4: Havarijní plán 

   

prostředí, a předány smluvní firmě k odborné likvidaci odpadu. Původně vyjmutý 

impregnační roztok je vrácen zpět do zařízení.  

 

Impregnované řezivo je po samotné impregnaci ponecháno nad zařízením po dobu 

okapání případných přebytků impregnační směsi a jejího zaschnutí na povrchu dřeva. 

Nedochází tak ke znečištění okolí máčecího zařízení. 

 

8. Výčet a popis možných cest havarijního odtoku 

Únik impregnační směsi je možný při: 

a. poškození máčecího zařízení včetně záchytné nádrže, 

b. přelití máčecího zařízení včetně záchytné nádrže, 

c. poškození vypouštěcího ventilu máčecího zařízení, 

d. poškození originálních obalů s impregnační směsí při manipulaci a skladování. 

 

8.1 Únik do povrchových a podzemních vod 

V bezprostředním okolí zařízení nejsou žádné známé zdroje podzemní nebo 

podpovrchové vody. Ve vzdálenosti cca 200 – 250 m západním až 

jihozápadním směrem se nachází řeka Ostravice. Vzhledem k malému 

množství používané impregnační směsi, jejímu stupni naředění (výsledný 

zředěný vodný roztok obsahuje maximálně 10 % impregnační směsi) a 

vzdálenosti mezi máčecím zařízením a vodním tokem, kdy navíc mezi těmito 

body brání odtoku zde postavené objekty, neexistuje předpoklad přímého 

znečištění vodníku toku. 

 

8.2 Únik do kanalizace a odpadních vod 

Areál prodejny má dešťovou kanalizaci. Nejbližší kanalizační vpusť je 

vzdálena cca 10 m a je umístěna výše než výpustní ventil máčecího zařízení a 

leží mimo předpokládaný směr odtoku impregnační směsi při případné havárii. 

V areálu nejsou podzemní kolektory ani jiné podzemní prostory. Vzhledem ke 

stupni naředění (výsledný zředěný vodný roztok obsahuje maximálně 10 % 

impregnační směsi) a neomezitelné rozpustnosti a mísitelnosti impregnační 

směsi s vodou nepředstavuje případný únik impregnační směsi do kanalizace 
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bezprostřední nebezpečí. Kontaminované odpadní vody by impregnační směs 

naředily na zanedbatelnou koncentraci, případné zbytky by byly odstraněny 

v nejbližší ČOV, na kterou je kanalizace napojena - ČOV Sviadnov. Vyústění 

z ČOV Sviadnov je do řeky Ostravice.   

 

9. Výčet a popis stavebních, technologických, konstrukčních a organizačních a 

technických preventivních opatření 

a. Stavebními opatřeními jsou: 

 umístění máčecího zařízení na pevném a nepropustném podkladu (živičný 

povrch), 

 vybudování přívodu vody k eventuálnímu naředění zbytku při úniku 

impregnační směsi po jejím zachycení a odstranění vhodným sorbentem. 

 

b. Konstrukčními opatřeními jsou:  

 dvojitý plášť máčecí vany plnící funkci záchytné (retenční) nádrže. 

 

c. Technologickými opatřeními jsou: 

 ponechání impregnovaného řeziva po ukončení máčení nad máčecím 

zařízením po dobu nutnou k odkapání přebytečné impregnační směsi a 

jejímu zaschnutí na povrchu řeziva, 

 skladování a manipulace s impregnační směsi jen v původních a k tomu 

určených obalech výrobce, 

 nejnižší teplota, při které bude impregnace prováděna, je +5°C. 

 

d. Technickými a organizačními opatřeními jsou: 

 řádné a prokazatelné seznámení zaměstnanců s tímto havarijním plánem, 

bezpečnostními listem impregnační směsi a další související dokumentací a 

postupy, 

 zajištění dostatečného množství vhodného sorbentu v blízkosti máčecího 

zařízení k adsorpci unikající směsi nebo případně k jejímu ohrazení od 

okolí, 

 nepropustné pytle pro likvidaci sorbentu nasáklého impregnační směsí, 
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 zajištění přívodu dostatečného množství vody k naředění zbytkové uniklé 

impregnační směsi – hadice délky alespoň 15 m trvale napojena na přívod 

vody z vnější strany vzorkovny/prodejny. 

 

Vhodnými sorbenty jsou inertní adsorpční materiály (např. písek, piliny, Vapex 

apod.). Sorbenty a pytle pro likvidaci uniklé impregnační směsi jsou umístěny 

v přístavbě vzorkovny/prodejny cca 5 m od samotného impregnačního zařízení a 

pro případ havárie jsou tedy bezprostředně dostupné. 

 

10. Popis postupu po vzniku havárie 

a. Bezprostřední odstraňování příčin havárie 

Každý zaměstnanec, který zjistí únik impregnační směsi, je povinen zjistit místo 

úniku a toto místo provizorně utěsnit dostupnými prostředky (PVC fólie, látkové 

materiály apod.). Dojde-li k úniku impregnační směsi z přepravního obalu, 

dopravit tento obal urychleně nad máčecí vanu a obsah poškozeného obalu vylít do 

máčecí vany. 

b. Hlášení havárie 

Každý, kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji bezprostředně po odstranění 

jejích příčin ohlásit vedoucímu prodejny a manažeru kontroly, BOZP a PO. 

Dále ohlásí tuto havárii s vědomím vedoucího prodejny a manažera kontroly, 

BOZP a PO Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám 

požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí a dalším 

orgánům a institucím uvedených v bodě 13 tohoto havarijního plánu. 

 

Při ohlášení havárie uvede: 

 své jméno a příjmení a pracovní zařazení, 

 název zaměstnavatele, 

 místo, datum a čas zjištění úniku, čas vzniku úniku, příčinu úniku (je-li 

známa) a označení původce úniku (je-li znám), 

 místo zasažené únikem (např. vodní tok, zdroj vody, pozemek), 

 projevy úniku (např. uhynulé ryby, zápach, zbarvení vody), 

 předpokládané množství uniklé směsi a její druh, 
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 subjekty, kterým již byla havárie nahlášena, 

 bezprostřední opatření přijatá k odstranění příčin havárie.  

c. Zneškodňování a odstraňování následků havárie 

Zabránit úniku impregnační směsi do kanalizace, přirozených zdrojů vod a do 

půdy. Ohradit nebo zasypat unikající impregnační směs dostupným sorbentem 

(piliny, písek, Vapex). Následně smést sorbent nasáklý impregnační směsí do 

nepropustných pytlů, pytle neprodyšně uzavřít a označit (druh obsahu) a předat 

smluvené firmě k odborné likvidaci. Zbytkovou impregnační směs zředit velkým 

množstvím vody. 

d. Vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a 

odstraňování následků havárie 

Vedoucí prodejny je povinen vést evidenci všech havárií a úniků impregnační 

směsi. Záznamy vyhotovuje do knihy havárií, která je součástí tohoto havarijní 

plánu (příloha č. 3). 

 

Každý záznam musí obsahovat následující údaje:  

 datum a čas vzniku havárie, 

 místo úniku, 

 příčinu havárie, 

 průběh havárie, 

 způsob odstranění příčin a následků havárie, 

 opatření přijatá k zabránění opakování vzniku havárie z téže příčiny, 

 datum zápisu a podpis zapisující osoby, 

 jako přílohu připojit např. fotodokumentaci apod.  

 

11. Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a jejich likvidaci 

Každý zaměstnanec je povinen dodržovat základní zásady bezpečné práce a základní 

hygienické návyky. Během manipulace s impregnační směsí nejíst, nepít a nekouřit a 

používat stanovené a přidělené osobní ochranné pracovní prostředky. 

Při zdravotních potížích po manipulaci s impregnační směsí a vždy při zasažení očí 

anebo při požití vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. 
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Při nadýchání přerušit zdroj expozice, postiženého odvést na čerstvý vzduch a zajistit 

jeho dostatečný přísun a zabránit fyzické námaze. 

Při styku s kůží ihned odstranit kontaminovaný oděv a zasažené místo umýt dostatečným 

množstvím vody. 

Při zasažení očí ihned vyplachovat proudem vody při rozevřených víčkách minimálně po 

dobu 10 min. 

Při požití ihned vypláchnout ústa vodou, vypít alespoň 0,5 l vody. Nevyvolávat 

zvracení!!! 

Vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky bude prováděno 

v souladu s interní normou společnosti pro jejich výdej (ochrana rukou, ochrana očí, 

ochrana kůže). 

 

12. Personální zajištění činností včetně telefonického spojení v pracovní době i mimo 

pracovní dobu 

Ing. Grzegorz Szkandera, vedoucí prodejny, tel: +420 602 586 508 

Libuše Sochací, prodejce, zástupce vedoucího, tel: +420 606 773 632 

Jiří Malchárek, obchodní referent, prodejce, tel: +420 606 773 637 
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13. Adresy a telefonická spojení na správní úřady a subjekty účastnící se zneškodňování 

havárií 

Instituce Adresa Telefon 

HZS Moravskoslezského kraje 

Územní odbor Frýdek-Místek 

Hasičská stanice Frýdek-Místek 

Pavlíkova 2264 

738 02 Frýdek-Místek 

150 

112 

+420 950 720 011 

Policie ČR 

Územní odbor Frýdek-Místek 

Beskydská 2061 

738 19 Frýdek-Místek 

158 

+420 974 732 111 

Zdravotnické zařízení 

Nemocnice ve Frýdku-Místku 

El. Krásnohorské 321 

738 18 Frýdek-Místek 

155 

+420 558 415 111 

Povodí Odry, státní podnik 

Závod 2 Frýdek-Místek 

Vodohospodářský dispečink (VHD) 

Havarijní služba (nonstop) 

Horymírova 2347 

738 01 Frýdek-Místek 

Varenská 49 

701 26 

+420 558 442 911 

 

+420 596 612 222 

Magistrát města Frýdku-Místku 

Informace 

Palackého 115 

738 22 Frýdek-Místek 

+420 558 609 444 

Vodoprávní úřad 

Magistrát města Frýdku-Místku 

Odbor životního prostředí a 

zemědělství 

Havarijní služba vodoprávního úřadu 

Palackého 115 

738 22 Frýdek-Místek 

 

 

+420 558 609 492 

+420 777 921 816 

Česká inspekce životního prostředí 

Oblastní inspektorát Ostrava 

Valchařská 15 

702 00 Ostrava 

+420 595 134 111 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 28. října 117 

702 18 Ostrava 

+420 595 622 222 

KHS Moravskoslezského kraje 

Územní pracoviště Frýdek-Místek 

Palackého třída 121 

738 02 Frýdek-Místek 

+420 558 418 111 

Severomoravské vodovody a 

kanalizace 

Správce kanalizace 

28. října 169 

709 45 Ostrava 

+420 596 697 111 
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14. Klasifikace a postupy zabezpečující rozvoj a udržování potřebných odborných 

způsobilostí 

Každý zaměstnanec prodejny bude zaškolen a zacvičen v rozsahu rámcové osnovy školení 

při nástupu do zaměstnání a dále pravidelně v rozsahu nejméně 1x za 2 roky. Dále budou 

zaměstnanci seznámeni po každé havárii s příčinami a okolnostmi vzniku havárie a 

přijatými opatřeními (v souladu s interní normou N_5.2 DT Školení zaměstnanců BOZP). 

 

15. Údaje o umístění kopií Havarijního plánu 

Havarijní plán je vypracován v 5 vyhotoveních, z toho: 

 jedno vyhotovení je uloženo v dokumentaci prodejny, 

 jedno vyhotovení je uloženo v blízkosti máčecího zařízení, 

 jedno vyhotovení je uloženo na ústředí společnosti, 

 jedno vyhotovení u správce vodního toku, 

 jedno vyhotovení je uloženo na vodoprávním úřadě. 

 

16. Způsob vedení záznamů a popis kontrolního systému 

Způsob vedení záznamů o haváriích je uveden v bodě 10, části d tohoto havarijního plánu. 

 

Zaměstnanci prodejny provádějí kontrolu úniku impregnační směsi senzoricky (vizuálně) 

denně.   

 

17. Zásady nakládání s odpady 

Impregnační směs LIGNOFIX je nebezpečný odpad. Mezi nebezpečné vlastnosti dle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění patří škodlivost zdraví (H5), žíravost 

(H8) a ekotoxicita (H14). Dle Katalogu odpadů se jedná o: 

 

Katalogové číslo 

odpadu 

Název odpadu 

03 02 05 Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito 

látkami znečištěné 

16 03 05 Organické odpady obsahující nebezpečné látky 
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Sorbent nebo jiné materiály (papír, plast, dřevo) obsahující impregnační směs nebo 

impregnační směsí znečištěné uložit do neprodyšných pytlů nebo nádob, označit a předat 

ihned smluvní firmě k odborné likvidaci. Obaly impregnační směsi předat výrobci.    

 

18. Přílohy 

Příloha č. 1 - Výřez z katastrální mapy 

Příloha č. 2 - Celkový pohled – situace 

Příloha č. 3 - Kniha havárií 

 

19. Závěrečná ustanovení 

Tento havarijní plán je závazný pro všechny zaměstnance společnosti zdržující se v areálu 

prodejny a přiměřeně také pro všechny osoby, které se s vědomím společnosti zdržují na 

jejích pracovištích. 

 

Tento havarijní plán nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2012.  

 

Ve Frýdku-Místku dne 26. 3. 2012          

 

Miroslav Kostiha 

ředitel společnosti, člen představenstva společnosti 
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KNIHA HAVÁRIÍ   

pro prodejnu Frýdek-Místek 

Datum a čas 

vzniku 

havárie 

Místo úniku Příčina havárie Průběh havárie Způsob odstranění 

havárie 

Přijatá opatření 
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DŘEVO TRUST, a.s. 
  T. G. Masaryka 602, 738 01 Frýdek-Místek 

 

POZOR – PO VYTIŠTĚNÍ JDE O NEŘÍZENOU KOPII !!! 

Adresa prodejny Jamnická 348, 738 01 Frýdek-Místek - Staré Město  

Druh dokumentace PÍSEMNÁ PRAVIDLA Počet stran 13 

Zpracoval: 

Bc. Dominik Halla 

Schválil: 

Miroslav Kostiha 

Účinnost:  

1. 4. 2012 

 

PÍSEMNÁ PRAVIDLA 

o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s impregnační 

směsí 
 

Tato PÍSEMNÁ PRAVIDLA (dále jen „Pravidla“) jsou zpracována v souladu se zákonem 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Pravidla jsou zpracována pro 

nakládání s chemickým přípravkem (směsí), který je podle zákona č. 350/2011 Sb., o 

chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, vyhlášky MPO č. 

402/2011 Sb., a nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí, ve znění pozdějších předpisů (CLP), klasifikován jako 

nebezpečný pro zdraví člověka. Jedná se o přípravek (směs) Lignofix Stabil EXTRA color, 

který je klasifikován jako žíravý pro obsah < 20 % alkylbenzyldimetylamonium-chloridu, 

označen rizikovou větou R34 Způsobuje poleptání. 

 

1. Vymezení pracoviště, pro které jsou pravidla vypracována 

Areál společnosti Dřevo Trust, a.s., prodejna 120 Frýdek-Místek, Jamnická 348, 738 01 

Frýdek-Místek Staré Město. 

 

Areál prodejny je situován v obci Staré Město na katastrálním území Staré Město u 

Frýdku-Místku (katastrální číslo 754498). Prodejna se skládá z následujících parcel dle 

katastru nemovitostí: 

 

a. venkovní manipulační a skladovací plochy: 2774/1, 2777/1 

b. bývalé drážní těleso: 2776 

c. vzorkovna, prodejna, sklad kování a zázemí prodejny: 2774/2 
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d. sklad VPM č. 1, nářezovna: 2777/2 

e. sklad VPM č. 2, archiv: 2774/4 

f. sklad VPM č. 3:2774/3  

 

Máčecí zařízení je umístěno na parcele 2774/1 několik metrů jihovýchodním směrem od 

vzorkovny (parcela 2774/2). 

 

2. Uživatel nebezpečných látek 

Dřevo Trust, a.s.  

T. G. Masaryka 602 

738 01 Frýdek-Místek 

IČ 2598853  

DIČ CZ25988531 

 

Prodejna Frýdek-Místek, Jamnická 348, 738 01 Frýdek-Místek - Staré město 

 

Tel: +420 558 630 309 

Fax: +420 558 632 274 

E-mail: f.mistek@drevotrust.cz 

 

3. Statutární zástupci uživatele nebezpečných látek 

JUDr. Ing. Kamil Halata   Ing. Libor Toman  Miroslav Kostiha 

předseda představenstva   člen představenstva  člen představenstva 

 

4. Autor písemných pravidel 

Bc. Dominik Halla 

manažer kontroly, BOZP a PO 

Studentská 1233 

735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Tel: +420 734 399 150, E-mail: halla@drevotrust.cz 
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Vzdělání:  

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Bezpečnost práce a procesů 

 

Odborná způsobilost: 

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik – ITI/093/PRE/2011 

Technik požární ochrany – Š – TPO – 19/2011 

 

5. Seznam a nejvyšší množství nebezpečných látek, se kterými uživatel manipuluje 

Impregnační směs Lignofix je skladována a manipulována v originálním obalu výrobce, je 

plněna do máčecí vany, kde se ředí s pitnou vodou ve stanoveném poměru (1:9 ve 

prospěch vody). Do tohoto roztoku se namáčí řezivo na předem stanovenou dobu (cca 1/2 

hodiny), přičemž dochází k sorpci impregnační směsi do máčeného dřeva. Maximální 

množství skladované směsi nepřesáhne v jednom okamžiku 2 t. 

 

Impregnační směs je skladována v originálním obalu výrobce, kterým je přepravní 

kontejner, který je umístěn ve skladu VPM v uzamykatelné části objektu. Přístup do této 

části mají pouze zaměstnanci prodejny. Uvedený prostor je dostatečně větrán přirozeným 

větráním a má nepropustnou podlahu. Impregnační směs je zde pouze skladována, 

nedochází zde k přímé manipulaci s výjimkou přepravy.   

 

Identifikační údaje impregnační směsi jsou uvedeny v bezpečnostním listu.  

 

6. Způsob zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců 

Každý zaměstnanec prodejny bude zaškolen a zacvičen v rozsahu rámcové osnovy školení 

při nástupu do zaměstnání a dále pravidelně v rozsahu nejméně 1x za 2 roky. Dále budou 

zaměstnanci seznámeni po každé havárii s příčinami a okolnostmi vzniku havárie a 

přijatými opatřeními (v souladu s interní normou N_5.2 DT Školení zaměstnanců BOZP). 
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7. Popis nebezpečných vlastností a způsobu použití impregnační směsi  

Používanou impregnační směsí je směs s obchodním označením Lignofix, která je 

klasifikována jako žíravá, zdraví škodlivá a nebezpečná pro životní prostředí. Dále je 

vysoce toxická pro vodní organismy. Ve vodním prostředí může vyvolat dlouhodobé 

nepříznivé účinky. Může způsobit poleptání a podráždění dýchacích orgánů. Je zdraví 

škodlivá při požití. 

 

Přípravek je dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, 

v platném znění klasifikován jako: 

                                         

   C - žíravý          N - nebezpečný             Xn - zdraví 

              pro životní prostředí    škodlivý 

 

Seznam R vět:  R22  Zdraví škodlivý při požití  

   R34  Způsobuje poleptání 

   R50/53  Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat 

     dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí   

Seznam S vět: S1/2  Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

   S23  Nevdechujte aerosoly 

   S26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a 

     vyhledejte lékařskou pomoc 

   S29  Nevylévejte do kanalizace 

   S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a 

     ochranné brýle nebo obličejový štít 

   S38  V případě nedostatečného větrání použijte vhodné  

     vybavení pro ochranu dýchacích orgánů 
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   S45  V případě nehody, necítíte-li se dobře, okamžitě  

     vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto 

     označení) 

   S61  Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální 

     pokyny nebo bezpečnostní list 

 

Jediným zařízením, ve kterém se zachází s impregnační směsí, je máčecí vana vyrobená 

společností K. Stroj. Jedná se o zařízení o rozměrech cca 7,0 x 2,0 x 1,6 m (délka x šířka x 

výška). Uvedené zařízení je vybaveno hydraulickým zvedacím agregátem a je zastřešeno 

(opatření proti přetečení vany při přívalových deštích). Zařízení je umístěno na nosném 

rámu a je postaveno na zpevněném živičném povrchu. Zařízení nemá vlastní kanalizaci, je 

vybaveno 2 vypouštěcími ventily. Jedná se o zařízení s dvojitou stěnou, vnější nádrž plní 

funkci záchytné (retenční) nádrže. Objem vnější nádrž je srovnatelný s vnitřní nádrží. 

 

Při provozu zařízení nevznikají odpadní vody, veškeré oplachové vody jsou využity ke 

změně koncentrace máčecího roztoku. Při čištění zařízení v intervalu 1x za 3 roky je 

máčecí roztok přečerpán výrobcem impregnační směsi (Stachema Kolín) do kontejneru, 

pevné zbytky jsou uloženy do PVC pytlů tak, aby nedošlo k jejich úniku do životního 

prostředí, a předány smluvní firmě k odborné likvidaci odpadu. Původně vyjmutý 

impregnační roztok je vrácen zpět do zařízení.  

 

Impregnované řezivo je po samotné impregnaci ponecháno nad zařízením po dobu 

okapání případných přebytků impregnační směsi a jejího zaschnutí na povrchu dřeva. 

Nedochází tak ke znečištění okolí máčecího zařízení. 

 

8. Bezpečnostní pokyny pro zacházení a skladování 

Skladování 

Impregnační směs je skladována v originálním obalu výrobce, kterým je přepravní 

kontejner, který je umístěn ve skladu VPM v uzamykatelné části objektu. Tato část 

objektu je fyzicky oddělena od zbytku skladu VPM. Přístup do této části mají pouze 

zaměstnanci prodejny. Uvedený prostor je dostatečně větrán přirozeným větráním a 
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má nepropustnou a omyvatelnou podlahu a stěny. Impregnační směs je zde pouze 

skladována, nedochází zde k přímé manipulaci s výjimkou přepravy. 

 

Přeprava je uskutečňována prostřednictvím VZV, na kratší vzdálenosti je používán 

ruční manipulační vozík. 

 

V blízkosti skladovacího místa je dostatek inertního sorpčního materiálu (piliny, písek, 

Vapex). 

 

Maximální doba skladování je 12 měsíců ode dne výroby při dodržení skladovacích 

podmínek. 

 

Maximální množství pro skladování jsou 2 t. 

 

Pro skladování nejsou používány kovové obaly. 

 

Zacházení 

Při manipulaci a aplikaci je zajištěno dostatečné větrání, protože veškeré činnosti 

s impregnační směsí jsou prováděny na venkovním prostranství. 

 

Zaměstnanci manipulující s impregnační směsí jsou povinni používat stanovené 

osobní ochranné pracovní prostředky určené zaměstnavatelem - pracovní oděv, 

uzavřenou protiskluzovou pracovní obuv, ochranné brýle nebo obličejový štít a 

rukavice odolné proti chemikáliím. Zaměstnanci jsou těmito OOPP vybaveni proti 

podpisu a jsou seznámeni se způsobem a povinností použití OOPP, které jsou uloženy 

v šatnách zaměstnanců. 

 

Po každém použití OOPP, kdy dojde ke kontaktu OOPP s impregnační směsí, musí 

zasažené OOPP zaměstnanec opláchnout proudem vody a nechat okapat. 

Zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady bezpečné práce a základní hygienické 

požadavky. Je zakázáno vdechovat výpary. Zabránit kontaktu s očima a kůží. Při práci 
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nejíst, nepít, nekouřit. Impregnační směs nepřelévat do obalů určených pro potraviny a 

nápoje nebo do neoznačených obalů. Impregnační směs je nutno zabezpečit proti 

možné manipulaci nepovolanými osobami. Po ukončení práce důkladně umýt kůži. 

 Zabránit úniku do půdy, kanalizace a přirozených zdrojů vod. 

 

Plnění máčecí vany  

Kontejner s impregnační směsí je prostřednictvím VZV dopraven ze skladu VPM nad 

máčecí zařízení. Zaměstnanec vybavený OOPP odšroubuje víčko na přepravním 

kontejneru s impregnační směsí a pomalu otevře výpustní ventil kontejneru tak, aby 

nebyl ohrožen impregnační směsí, která bude z kontejneru vytékat, a tak, aby 

impregnační směs vytékala pouze do máčecího zařízení. 

 

Po naplnění máčecího zařízení dostatečným množstvím impregnační směsi 

zaměstnanec uzavře vypouštěcí ventil na kontejneru tak, aby jej vytékající 

impregnační směs nezasáhla, počká, než odkape zbytkové množství impregnační 

směsi, a našroubuje zpět víčko. Ověří, že nedochází k jakémukoliv úniku impregnační 

směsi a kontejner zaveze zpět do skladu VPM na vymezené místo a zajistí kontejner 

proti přístupu nepovolaným osobám. 

 

Máčení řeziva 

Řezivo je máčeno v máčecí vaně po celých balících. Tyto balíky jsou přepravovány 

s využitím VZV, kdy jsou umístěny na vidle máčecího zařízení. Řezivo je poté 

spuštěno do máčecí vany, kde se ponechá cca 30 minut, poté se nechá nad máčecí 

vanou okapat a uschnout a opět prostřednictvím VZV je balík řeziva umístěn na 

podklady a dále distribuován. Při manipulaci s impregnovaným řezivem nedochází 

k přímému kontaktu impregnační směsi s okolím, protože impregnační směs obsažená 

v řezivu se do okolí neuvolňuje. Nehrozí tak riziko poškození zdraví (poleptání 

pokožky). 
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9. Bezpečnostní pokyny pro ochranu životního prostředí 

Zabránit proniknutí směsi do půdy, kanalizace a zdrojů povrchových nebo podzemních 

vod.  

 

V případě úniku (havárie) ohradit nebo zasypat unikající impregnační směs dostupným 

sorbentem (piliny, písek, Vapex). Následně smést sorbent nasáklý impregnační směsí do 

nepropustných pytlů, pytle neprodyšně uzavřít a označit (druh obsahu) a předat smluvené 

firmě k odborné likvidaci. Zbytkovou impregnační směs zředit velkým množstvím vody. 

 

Dojde-li k zasažení životního prostředí (únik do přirozených zdrojů vod, do půdy apod.), 

ohlásí pověřený zaměstnanec s vědomím a souhlasem vedoucího prodejny a manažera 

kontroly, BOZP a PO havárii orgánům a institucím uvedených v havarijním plánu. Při 

ohlášení havárie uvede: 

 své jméno a příjmení a pracovní zařazení, 

 název zaměstnavatele, 

 místo, datum a čas zjištění úniku, čas vzniku úniku, příčinu úniku (je-li známa) a 

označení původce úniku (je-li znám), 

 místo zasažené únikem (např. vodní tok, zdroj vody, pozemek), 

 projevy úniku (např. uhynulé ryby, zápach, zbarvení vody), 

 předpokládané množství uniklé směsi a její druh, 

 subjekty, kterým již byla havárie nahlášena, 

 bezprostřední opatření přijatá k odstranění příčin havárie. 

  

10. Bezpečnostní pokyny pro hašení požárů 

Impregnační směs je hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s teplotou vzplanutí 

65,5 °C. 

 

Vhodnými hasivy jsou voda, pěna a prášek. 

Nevhodným hasivem je přímý proud vody. 
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Impregnační směs hoří exotermní reakcí, při které může docházet k uvolňování toxických 

a dráždivých plynů a výparů obsahujících oxidy dusíku, oxidy uhlíku, chlorovodík, páry 

jódu a kyanovodík. 

 

Při hašení používat obvyklé protipožární vybavení. 

 

Voda použitá k hašení se nesmí dostat do zdrojů povrchových nebo podzemních vod. 

 

11. Pokyny pro první pomoc 

Prodejna je vybavena lékárničkou první pomoci, jejíž doporučený obsah byl projednán a 

schválen  poskytovatelem pracovnělékařské péče. Lékárnička je umístěna na prodejně. 

Zaměstnanci jsou s jejím umístěním seznámeni. 

 

Prodejna je zásobována pitnou vodou, která umožňuje výplach očí a oplach kůže 

v případě zasažení. Pitná voda je dostupná i na venkovním prostranství, cca 20 m od 

impregnační vany je z budovy výstup pitné vody, kde je napojena hadice. Dále je prodejna 

vybavena umývárnou se sprchami s tekoucí teplou i studenou pitnou vodou.    

 

Rychlá orientace: 

Při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i 

zachraňovaného!  

 

V každém případě se vyvarujeme chaotického jednání. Postižený by měl mít duševní i 

tělesný klid. Při poskytování první pomoci nesmí postižený prochladnout. 

 

Při manipulaci s potřísněným oděvem nebo jinými předměty je nutno se chránit 

odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky včetně rukavic. 

 

První pomoc by neměla být prováděna na místě, kde k nehodě došlo, pokud je 

nebezpečí kontaminace zachránce. 
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Obecné zásady poskytování první pomoci při zajišťování základních životních 

funkcí: 

První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, která slouží k bezprostřední 

pomoci při náhlém postižení zdraví. Pokud u postiženého nejsou zachovány životně 

důležité funkce, je zapotřebí neodkladně přikročit k oživování. 

První pomoc při zástavě  nebo poruše dechu a zástavě srdeční činnosti: 

Zkontrolujte vědomí - oslovením, zatřesením, je-li v bezvědomí, nereaguje, 

zkontrolujte průchodnost dýchacích cest. Dýchá-li, uložte postiženého do 

stabilizované polohy vleže na boku a přivolejte lékařskou pomoc. 

Je-li v bezvědomí a nedýchá (nebo nedýchá normálně), považujte tento stav za zástavu 

oběhu a dechu, přivolejte lékařskou pomoc a zahajte oživování-resuscitaci: 

 uvolněte dýchací cesty:  

 poloha vleže na zádech na pevné podložce, 

 otevření a přehlédnutí ústní dutiny, v případě potřeby její vyčištění 2 prsty 

(překážku nevyhledávejte, pokud na sebe sama neupozorní) či odstranění 

překážky, 

 záklon hlavy -> tlak na čelo hranou jedné ruky, prsty druhé ruky zdvíháme 

bradu, 

 diagnostika zástavy dechu a krevního oběhu, 

 

 zahajte nepřímou srdeční masáž:  

 hranu jedné dlaně položíme doprostřed hrudní kosti (na nahý hrudník - 

snažíme se o diskrétnost) - u mužů spojnice bradavek, druhou dlaň 

položíme na první, případně propleteme prsty obou rukou, hrudník 

stlačujeme do hloubky alespoň 5 cm, 

 prsty směřují kolmo k hrudní kosti, nedoléhají k hrudníku, během masáže 

nevzdalujeme ruce od hrudníku, 

 paže zachránce jsou napnuté v loktech a kolmo k ose těla postiženého, 

 30 stlačení hrudníku frekvencí 100 stlačení/min,  

 

http://www.prvni-pomoc.com/view.php?nazevclanku=uvolnovani-prekazky-v-dychacich-cestach&cisloclanku=2006120007
http://www.prvni-pomoc.com/view.php?nazevclanku=uvolnovani-prekazky-v-dychacich-cestach&cisloclanku=2006120007
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 umělé dýchání  (z úst do úst): 

 záklon hlavy -> dlaň jedné ruky přitiskneme na čelo, prsty této ruky 

stiskneme nos, druhá ruka může přidržovat bradu, 

 2 vdechy s dostatečným objemem (hrudník se viditelně zvedá/klesá). 

Resuscitační poměr 30 stlačení : 2 vdechy. 
 

První pomoc při zásahu žíravinami: 

Při nadýchání: 

 rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na čerstvý 

vzduch, nenechte ho chodit, 

 podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou, 

 převlékněte postiženého v případě, že je směsí zasažen oděv, 

 zajistěte postiženého proti prochladnutí, 

 podle situace volejte záchrannou službu, 

 nebo zajistěte lékařské ošetření vzhledem k nutnosti dalšího sledování po dobu 

nejméně 24 hodin.  

 

Při zasažení očí: 

 ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i 

násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. 

V žádném případě neprovádějte neutralizaci, 

 výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo 

zasaženo druhé oko, 

 podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejrychleji lékařské, 

pokud možno odborné ošetření, 

 k vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení. 

 

 

 



Zajištění bezpečnosti při používání máčecích van  Bc. Dominik Halla  

k impregnaci řeziva    

Příloha č. 5: Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při 

práci s impregnační směsí  

   

Při styku s kůží: 

 ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte 

prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže, 

 zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 

minut; nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci, 

 poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti 

ani jiná léčiva,  

 poškozeného přikryjte, aby neprochladl, 

 podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření. 

 

Při požití: 

 NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození 

zažívacího traktu!!! Hrozí perforace jícnu i žaludku, 

 OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 

2-5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinku žíraviny,  

  

 Vzhledem k téměř okamžitému účinku na sliznice je vhodnější rychle podat 

vodu z vodovodu a nezdržovat se sháněním vychlazených tekutin – s každou 

minutou prodlevy se stav sliznice nenapravitelně poškozuje! Nejsou vhodné 

sodovky ani minerálky, z nichž se může uvolňovat plynný oxid uhličitý. Větší 

množství požité tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a případné 

vdechnutí žíravin do plic. 

  

 k pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku - 

v tom případě nechte postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou,  

 NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! (začerněním způsobí obtížnější vyšetření 

stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin a louhů nemá příznivý účinek), 

 nepodávejte žádné jídlo, 

 nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče, 

 podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejrychleji lékařské 

ošetření. 
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12. Údaje o umístění kopií pravidel 

Pravidla jsou vypracována v 5 vyhotoveních, z toho: 

 jedno vyhotovení je uloženo v dokumentaci prodejny, 

 jedno vyhotovení je uloženo v místě skladování, 

 jedno vyhotovení je uložení v blízkosti impregnační vany, 

 jedno vyhotovení je uloženo na ústředí a.s., 

 jedno vyhotovení je uloženo na KHS. 

 

13. Přílohy 

Nejsou 

 

14. Závěrečná ustanovení 

Tato pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance společnosti zdržující se v areálu 

prodejny a přiměřeně také pro všechny osoby, které se s vědomím společnosti zdržují na 

jejích pracovištích. 

 

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2012.  

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 30. 3. 2012 

 

Miroslav Kostiha 

ředitel společnosti a člen představenstva společnosti 
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     DŘEVO TRUST, a.s. 
  T. G. Masaryka 602, 738 01 Frýdek-Místek 

 

PROTOKOL O NEZAŘAZENÍ OBJEKTU 

dle § 4 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění 

 

I. Identifikační údaje provozovatele 

Dřevo Trust, a.s. 

T. G. Masaryka 602 

738 01 Frýdek-Místek 

IČ: 25988531 

DIČ: CZ25988531 

 

II. Seznam nebezpečných látek a směsí 

Druh 

Skutečné 

nejvyšší 

množství 

[t] 

Klasifi-

kace 

2 % 

[t] 
Fyzikální 

forma 
Místo a způsob uložení qi Qi 

Propan 

butan 
0,200 1/I/18 1 

zkapalněný 

plyn 
klece vně objektu, VZV q1 Q1 

Nafta 

motoro-

vá 
0,500 1/I/32(c) 

50 

kapalina 

nádrž VZV, nádrž 

osobního vozidla, nádrž 

nákladního vozidla, 

kanystry 

q2 Q2 

Benzín 

automo-

bilový 

0,500 1/I/32(a) kapalina 
nádrž osobního vozu, 

kanystry 
q3 Q3 

Barvy a 

laky 
0,500 1/II/6 

100 

kapaliny sklad, prodejna q4 Q4 

Ředidla a 

tužidla 
0,500 1/II/7b kapaliny sklad, prodejna q5 Q5 

Tmely 0,500 1/II/6 pasty sklad, prodejna q6 Q6 

Lepidla 0,500 1/II/7a 1 kapaliny sklad, prodejna q7 Q7 

Montáž-

ní pěny 
0,150 1/II/8 0,2 kapaliny sklad, prodejna q8 Q8 

Impreg-

nační 

látky a 

směsi 

2,000 1/II/9(i) 2 kapaliny 
sklad, prodejna, 

impregnační vana 
q9 Q9 

 

Razítko prodejny 
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III. Použití součtového vzorce dle přílohy č. 1, části 2, odst. 2, písm. b zákona: 

 

  
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 

 

  
   

  
 
   

    
 
   

    
 
   

    
 
   

    
 
   

    
 
   

  
 
    

  
 

 

N = 0,0297 => N < 1 

 

IV. Prohlášení 

Provozovatel objektu prohlašuje, že: 

 

a) množství žádné z uvedených látek jednotlivě nedosahuje limitní hodnoty pro 

zařazení objektu do skupiny A nebo B, 

 

b) množství žádné z uvedených látek jednotlivě nedosahuje 2 % limitní hodnoty 

pro zařazení objektu do skupiny A nebo B, 

 

c) celkové množství uvedených látek nedosahuje limitní hodnoty pro zařazení 

objektu do skupiny A nebo B.  

 

Na základě výše uvedeného provozovatel usuzuje, že se na jeho objekty nevztahuje 

povinnost navrhnout jejich zařazení do skupiny A nebo B, ani povinnost předat tento 

protokol příslušnému krajskému úřadu. 

 

Ve Frýdku-Místku, dne 1. 1. 2012 

 

Vypracoval:  Bc. Dominik Halla 

  manažer kontroly, BOZP a PO 

  ITI/093/PRE/2011 

  Š – TPO - 19/2011 

 

Schválil: Miroslav Kostiha 

  ředitel společnosti a člen představenstva společnosti 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Lebka A

Sluch B

Zrak C x

Dýchací 

orgány D

Obličej E

Celá hlava F x

Ruce G x x x

Paže (části) H x x x

Chodidlo I x x x x

Nohy (části) J x x x

Pokožka K x

Trup/břicho L

Parenterální 

cesty M

Celé tělo N x x

N_5.3 DT - Příloha č. 3

DŘEVO TRUST, a.s.                                                            

T. G. Masaryka 602, 738 01 Frýdek-Místek
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Tabulka VIII - Hodnocení rizik pracovních 

činností

OBSLUHA IMPREGNAČNÍ VANY
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