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Příloha 1: Havarijní plán 

 

1. Seznam závadných látek, se kterými se na provozovně zachází: 
 

Seznam ZL je uveden v Příloze P-1 tohoto havarijního plánu 

 

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

2.1 Galvanovna – galvanická linka 
 

Jedná se o provozovnu, kde se nachází galvanická linka k provádění povrchových 

úprav, a to galvanického zinkování. Galvanická linka se nachází v 1.NP. 

Veškeré vody z galvanické linky jsou odváděny samospádem potrubím na 

neutralizační stanici. 

Pod celou galvanickou linkou jsou záchytné jímky, které jsou provedeny 

v nepropustné protichemické úpravě. Dojde-li k proděravění některé vany a vytékání 

lázně, je potřeba rozlitou lázeň přečerpat na neutralizační stanici. Únik koncentrátu je 

bezpodmínečně nutné nahlásit ekologovi. Technologický proces je podrobně popsán 

v provozně manipulačním řádu galvanovny. Tento je v jednom výtisku k dispozici u 

mistra galvanovny.    

Nehrozí přímé  ohroţení podzemních a povrchových vod. 

 

2.2 Příruční sklad chemikálií 

 

Součástí galvanovny je příruční sklad chemikálií a chemických přípravků. 

Manipulace a další činnosti spojené s činnostmi v tomto příručním skladu je popsáno 

v Místním řádu skladu a v samostatných  Pravidlech o bezpečnosti, ochranně zdraví při 

práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (dále jen „Pravidla“) 

projednaných s KHS  Ostrava.  V tomto skladě je skladováno pouze takové mnoţství 

chemikálií, které je potřeba k zajištění plynulého chodu výrobního procesu galvanovny. 

Ostatní chemikálie vstupují přímo do procesu bez skladování 

2.3 Neutralizační stanice (NS) 

 

Na NS dochází k neutralizaci odpadních vod z galvanické linky. Odpadní vody jsou 

přečištěny a vypouštěny přes kumulační jímku do dešťové kanalizace, která se spojí  
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se splaškovou kanalizací za biologickou ČOV. Do vodního toku Odra jsou vypouštěny 

všechny vody společně. 

NS má vlastní provozně manipulační řád, který je schválen MMO OVP, a dle 

kterého proškolená obsluha provádí likvidaci odpadních vod z galvanovny.  

Po neutralizaci vzniká jako odpad kal, který je zařazen dle „Katalogu odpadů“ jako 

odpad 110109-kaly a filtrační koláče s obsahem nebezpečných látek. Tento odpad je 

předáván k likvidaci odpovědné osobě na základě smluvního vztahu. 

 

3. Výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek a odtoku vod 
použitých k hašení požáru 

Majitelem kanalizace je firma GALVAN CZ s.r.o. Kanalizace je zaústěna do 

vodního toku Odra (č.hydrologického pořadí 2-02-04-001 v Ř.km 14.300), který je 

případným únikem závadných látek přímo ohroţen. 

 

a) Z manipulační zpevněné plochy 

Ropné látky 

Jedná se o úkapy z vozidel na zpevněné manipulační ploše Při zjištění 

úkapů je nutno zajistit, aby nedocházelo k zamořování půdy a vniknutí do 

kanalizace. Přelévání ze sudů bez pouţití pumpy je zakázáno!  

Chemické látky obsahující ZL – při manipulaci – nakládce a vykládce  

 

b) Z technologie –  neutralizační stanice  
– porušení kumulační jímky nebo porušení kanalizace 

 

c) Únik do podzemních vod  
Rychlost průniku v zemině není stejná. Je určena především viskozitou a hustotou. 

Princip protihavarijního zásahu spočívá v zachycení a odstranění uniklých 

závadných látek. Při okamţitém zásahu se  omezí na vytěţení a odstranění 

zeminy. V případě zasaţení  hladiny podzemních vod je nezbytné provádět 

sloţitější a  nákladnější asanační opatření.Vytěţená znečištěná zemina se musí 

vyvést na povolenou skládku a nakládat s ní dle platné legislativy v  oblasti  

odpadového  hospodářství. 

4. Výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních 
opatření a technických prostředků včetně jejich parametrů 

 

Galvanická linka  

- Pod celou linkou jsou záchytné vany 
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- Nachází se v 1.NP , tzn., ţe v případě v havárie jsou všechny ZL odvedeny 
samospádem na NS, která je v přízemí. 

- I v případě úniku mimo záchytné vany nemůţe dojít k bezprostřednímu 
ohroţení ŢP 

Příruční sklad chemikálií: 

- Rovněţ se nachází v 1.NP, proto nehrozí přímé ohroţení ŢP 
- Pod všemi uskladněnými chemickými látkami jsou umístěny záchytné vany, 

dimenzované na obsah CHL. 
Neutralizační stanice: 

- přes samotným vypouštěním do kanalizace je zařazena kumulační nádrţ, 
V případě úniku ZL by byly tyto látky zachyceny v kumulační nádrţi. 

- Pod jednotlivými sběrnými nádrţemi NS jsou záchytné vany 
Manipulační plocha 

- celá manipulační plocha je vyspádovaná do jednoho místa – je zúţen prostor 
pro zásah v případě úniku. 

 

5. Výčet a popis organizačních preventivních opatření a technických prostředků 
využitelných při bezprostředním odstraňování příčin a  následků havárie 

 

Organizační preventivní opatření: 

- Firma má  nepřetrţitý provoz, tudíţ na kaţdé směně jsou 2 členové havarijního 
druţstva (galvanizér - obsluha linky a obsluha NS) 

Technické prostředky pro případ havárie – jsou uloženy na NS a na provoze 

  - sudy k přečerpání uniklých závadných látek 

  - Vapex 1 pytel 

  - lopaty, košťata, kbelíky, hadry na podlahu 

  - piliny – 1 pytel 

  - 2 pytle s pískem 

  - sanační textilie 

  - PVC folie silné 

  - igelitové pytle 10 ks 

  -  2 záchytné vanky 

OOPP: 2 páry gumových rukavic, 2 gumové zástěry, 2 ochrany zraku , 2 

respirátory 
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6. Popis postupu po vzniku havárie 
 

6.1 Popis opatření k bezprostřednímu odstraňování příčin havárie  
 

Při vzniku havárie je nutné bezprostředně zabránit šíření ZL do okolního prostředí – 

půdy, povrchových a podzemních vod a do kanalizace. Jedná se o tyto opatření: 

- uzavření a zajištění ventilů, v případě, ţe havárie je způsobena jejich 
poškozením 

- v případě havárie potrubí – zaslepení havarovaného potrubí 
- Při úniku z nádrţe, obalu ZL, při manipulaci (nakládce a vykládce ZL) – 

zaslepení díry, přečerpání do neporušených obalů 
- Při úkapech z vozidel – pouţití záchytné vanky pod místo úkapu a okamţité 

zasypání uniklé ZL sorpčním materiálem. 
 

6.2 Postup při ohlášení havárie 
 

Havárie se hlásí Hasičskému záchrannému sboru na linku tísňového volání -150 

nebo Policii ČR na linku tísňového volání – 158 nebo vodohospodářskému dispečinku 

podniku Povodí Odry. 

Ohlašované údaje: 

 Jméno a příjmení osoby, která havárii hlásí a její vztah k havárii 

 Místo, datum a čas zjištění havárie 
- Čas vzniku havárie a příčina havárie – jsou-li známy 
- Označení původce havárie – je-li znám 

 Popis místa zasaţeného havárií – např.vodní tok, pozemek apod. 

 Projevy havárie – např.olej, pěna na hladině, uhynulé ryby, zápach, poškozené 
vozidlo, neobvyklý výtok z kanalizace 
- mnoţství a druh uniklé závadné látky – pokud je známo 

 Údaje o subjektu – subjektech, kterým jiţ byla havárie ohlášena 

 Popis bezprostředních opatření, která jiţ byla provedena k odstranění příčin a 
následků havárie 

 Pokud havárii hlásí její původce – údaje o tom, zda a v jakém rozsahu je nutný 
zásah Hasičského záchranného sboru, příp.údaje o poţadované součinnosti, 
pouţití techniky apod. 

 Další údaje 
O ohlášení havárie je vedena evidence hlášení o havárii – vzor viz. Příloha P-2 tohoto 

havarijního plánu. 
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6.3 Popis postupu při zneškodňování havárie  
 

Úkapy závadných látek 

 

- odstranit příčinu úkapů a neprodleně pouţít při delším stání nebo parkování 
vozidla sorpční materiál (záchytnou vanku, vapex, piliny apod.) k jejich 
zachycení 

- zneškodněnou ZL umístit do sudů či nádob určených ke shromaţdování 
nebezpečných odpadů 

- následně zajistit opravu případně výměnu poškozené součástky 
 

Únik závadných látek  

 

- co nejrychleji zamezit unikání závadné látky z nádrţe, nádoby popř. potrubí 
utěsněním 

- urychleně zasypat místo sorpčním materiálem – vapex, piliny, písek apod.. Při 
úniku většího mnoţství místo lokalizovat vytvořením hrází z nejrychleji 
dostupného materiálu. Zachycenou ZL posbírat do sudů či nádob určených ke 
shromaţdování nebezpečných odpadů nebo náhradních prostředků – PE pytle 
apod. 

-  Dojde-li k úniku ZL je třeba zabránit vniknutí do vodoteče. Dešťové vpusti se 
utěsní např.pomocí pytlů s pískem, kanalizačními ucpávkami, případně 
hrázkami z písku nebo jílu. Není zásadně přípustné splachovat závadnou  látku 
nebo jiným způsobem umoţnit její odtok do vodoteče.  

- Při úniku ZL do kanalizace –  do kanalizační šachtice Š3 spustit sanační 
textilie, které by měly omezit průnik do vodního toku a neprodleně oznámit 
havárii Povodí Odry s.p., která spustí norné stěny na toku. Do 1 hodin po 
oznámení havárie musí firma GALVAN CZ s.r.o. převzít likvidaci havárie popř. 
spolupracovat na likvidaci havárie. 

- Dojde-li k vysypání sypkých chemikálií nejedná se sice o  havárii (pokud 
neprší), ale je třeba ihned tuto chemikálii přemístit zpět  do sudu nebo pytle a v 
případě porušení obalu nutno přendat  do nového obalu. Starý porušený obal 
se zbaví zbytku  chemikálie.  V případě deštivého počasí je potřeba postupovat 
jako v případě vylití tekuté chemikálie. 

 

O kaţdém úniku je nutno neprodleně informovat vedoucího provozu: 

 tel: 724 260 606 

 

6.4 Popis postupu při odstraňování následků havárie  
 

Následná opatření mají vyloučit nebo sníţit následky  vzniklé únikem závadné látky 

do okolního prostředí, zejména půdy a vody. Jedná se o zamezení dalšího průniku 
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závadných látek do podzemí a do povrchových vod, dále zjištění rozsahu a odstranění 

následků úniků na ostatní objekty a rozhodnutí  o závěrečných ke konečné likvidaci 

následků havarijního  úniku. 

a) Zamezení šíření a odstraňování rozlitých látek 

- vyprázdnit poškozené nádrţe případně potrubí  přečerpáním nebo vypuštěním do 

jiných nádrţí 

- odvést zachycené závadné látky a nasycený absorpční  materiál na určené místo 

do doby likvidace.  

b) Zachycení ropných produktů na hladině recipientu Odra – po telefonickém 
oznámení, zajistí Povodí Odry spuštění norné stěny. 

c) Sledování kvality a ochrana podzemních vod je nutné  především při úniku lehkých 
uhlovodíků, a to podle pokynů vodoprávního úřadu – MMO OVP. 
Kontakty na externí dodavatele havarijních služeb: 

Ekoaqua ochrana vod spol. s r.o.  

Krmelínská 646/22, Ostrava – Hrabová 

Tel: 602727641 

 

6.5 Vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a 
odstraňování následků havárie – Příloha č.3 

 

O havarijním úniku a provedených zásazích je třeba  vyhotovit záznam, obsahující 

údaje o příčinách a rozsahu havarijního úniku, škodách, technických a organizačních 

opatřeních, zodpovědností organizací a osob. Důleţité jsou i nákresy a fotografie, 

vzorky uniklých produktů. Záznam o havárii je uloţen u ekologa. 

Záznamy o havárii jsou vedeny do Havarijního deníku viz. Příloha P-3 a dále je 

zpracována Zpráva o havárii – vzor viz Příloha P-4 tohoto havarijního plánu. 

     

6.6 Zásady nakládaní s odpady vznikajícími při řešení havárie 
 

Odpady, které vzniknou při likvidaci havárie jsou shromáţděny do sudů a  musí byt 

zneškodněny jako nebezpečné odpady. Jsou předávány k likvidaci oprávněné osobě 

na základě smluvního vztahu. 
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7. Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci 
 

V případě Havárie je nutno vykázat všechny zaměstnance, kteří se nepodílejí na 

likvidaci havárie. 

 Při havárii je zaměstnanci zakázáno jíst, pít, kouřit a pouţívat otevřený oheň! 

 Při havárii musí pouţívat předepsaných ochranných pomůcek – OOPP jsou 
vyjmenovány v „ Pravidlech“ pro příslušná pracoviště. 

 Zaměstnanec se řídí pokyny v „Pravidlech“ pro příslušné pracoviště. 1x  ročně 
je pravidelně proškolován odborně způsobilou osobou o nakládání 
s chemickými látkami. 
 

V případě styku s látkou poskytnou první předlékařskou pomoc. 

Při nadýchání:  Postiţeného neprodleně vyveďte na čerstvý vzduch, omyjte mu obličej 

velkým mnoţstvím vody, vypláchněte ústní dutinu. Přivolejte lékařskou pomoc. 

Udrţujte postiţeného v klidu. V případě zástavy dechu či srdce zahajte resuscitaci. 

Kontrolujte postiţeného do příjezdu lékaře. 

Při styku s kůží:  Okamţitě odstraňte znečištěný oděv. Omývejte zasaţené místo 

velkým mnoţstvím vody (teplou 30-35 C),  a  to aspoň  15 minut. V případě silných 

alkálií i 1 hod. V případě potíţí překryjte poleptané místo sterilním obvazem a 

vyhledejte lékařskou pomoc.  

Při zasažení očí:  Okamžitě! vyplachujte oči nejméně 15 minut proudem čisté vody. 

Drţte přitom oční víčka široce otevřená. V případě, ţe postiţený nosí kontaktní čočky, 

vyjměte je před vyplachováním z očí. Oko poté překryjte sterilním obvazem (např. 

vyţehlený kapesník) a v kaţdém případě vyhledejte odborného očního lékaře. 

Pozn.: Do očí sami od sebe nekapejte žádné kapky či nedávejte žádné masti, dokud 

tak neurčí lékař. 

Při požití: Nevyvolávejte zvracení! Vypláchněte ústa velkým mnoţstvím vody, nedát 

nic pít, a okamţitě zajistěte převoz do nemocnice. Nepodávat aktivní uhlí. Cestou 

informujte personál v nemocnici o skutečnosti, ţe vezete člověka s poleptaným 

zaţívacím ústrojím.   

Provoz i sklad chemikálií jsou vybaveny lékárničkami pro poskytnutí předlékařské 

první pomoci  
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8. Údaje o personálním zajištění činnosti dle havarijního plánu vč.plánu spojení 
 

8.1 Havarijní četa  
 

Jméno, příjmení Funkce Telefon 

Robert Sysala Vedoucí výroby 724 260 606 

Jaroslav Vlasák galvanizér 596 136 589-90 

Otakar Čedroň galvanizér 596 136 589-90 

Miroslav Willman galvanizér 596 136 589-90 

David Krzak galvanizér 596 136 589-90 

Josef Vlasák Obsluha NS 596 136 589-90 

Zdeněk Vacula Obsluha NS 596 136 589-90 

Milan Dunka Obsluha NS 596 136 589-90 

Štefan Porada Obsluha NS 596 136 589-90 

 

 

8.2 Havarijní četa – ve dnech volna, v době dovolené 
 

Jméno, příjmení Funkce Telefon 

Robert Sysala Vedoucí výroby 724 260 606 

David Krzak galvanizér 737 481 482 

Josef Vlasák Obsluha NS 731 063 204 
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9. Adresy a telefonická spojení na správní úřady, subjekty účastnící se 
zneškodňování havárie a případně i jiné odborné subjekty a další 
zainteresované právnické i fyzické osoby 

 

Název organizace Adresa Telefonní 

spojení 

E-mail 

Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje 

Výškovická 40 

700 30 Ostrava-Zábřeh 
150 - 

Policie ČR  
- 158 - 

Povodí Odry, s.p. v Ostravě 
Varenská 49 

701 26 Ostrava 
596 657 111 info@pod.cz 

Vodoprávní úřad – MMO OOVaP 
Prokešovo nám.8 

729 30 Ostrava 
599 442 307 ovp@mmo.cz 

ČIŽP - OI Ostrava 
Valchařská 15 

702 00 Ostrava 
731 405 301 podatelna@ov.cizp.cz 

Zdravotnická záchranná služba v Ostrav 
Varenská 5 

701 26 Ostrava 
596 193 475 - 

Městský úřad v Ostravě – MMO-odbor 

ŽP 

Prokešovo nám.8 

729 30 Ostrava 
599 443 351 ovp@mmo.cz 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
28.října 117 

70 18 Ostrava 
595 622 222 posta@kr-moravskoslezsky.cz 

Krajská hygienická stanice 

Moravskoslezského kraje 

Na Bělidle 7 

702 00 Ostrava 
595 138 111 podatelna@khsova.cz 

Správce vodního toku – Povodí Odry 
Varenská 49 

701 26 Ostrava 
596 657 111 info@pod.cz 

 

 

10. Postup předávaní hlášení o vzniku havárie, obsah hlášení a vedení záznamů 
o haváriích 

 

- Pracovník, který zjistí havárii ihned kontaktuje některého z členů havarijního 
druţstva 

- Člen havarijního druţstva ohlásí havárii příslušným subjektům dle § 7 - 
odst.9.2 tohoto HP 

- O tomto ohlášení je proveden záznam  - viz. Příloha č. 2 tohoto HP 
- Po zajištění bezprostředních opatření k likvidaci havárie kontaktuje ekologa a 

ředitele společnosti, případně jednatele společnosti 
- Záznamy o průběhu likvidace havárie jsou vedeny v Havarijním deníku – viz. 

Příloha P-3 tohoto HP 
- Následně po likvidaci havárie je o  celém průběhu havárie zpracována Zpráva 

o havárii – viz.Příloha P- 4 tohoto  HP 
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11. Plán školení a výcviku osob k plnění úkolů stanovených havarijním plánem 
 

Všechny osoby oprávněné k plnění úkolů dle tohoto Havarijního plánu jsou 

prokazatelně seznámeni s tímto Havarijním plánem a dále mají pravidelná školení 

v těchto oblastech a v těchto periodách: 

1 x ročně -  školení v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky 

1 x ročně - školení v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

1 x ročně – praktický nácvik likvidace havárie 

 

Všichni zaměstnanci jsou seznámeni s tímto Havarijním plánem a v rámci 

periodických školení  seznamováni s jeho změnami. 

 

12. Popis kontrolního systému, způsobu vyhodnocování a evidence výsledků 
kontrol 

 

V systému jakosti firmy  jsou pro všechna pracoviště, kde je zacházeno se ZL 

zpracovány plány preventivní a predikční údrţby.  O kaţdé provedené údrţbě a 

kontrole je proveden záznam do formuláře „Záznamy o provedené údrţbě“.  

 

Členové havarijního druţstva jsou vţdy zaměstnanci, kteří přímo zacházejí s ZL a 

kromě svých pracovních povinností  mají i tyto povinnosti: 

      - sledovat pravidelně správné zacházení se závadnými látkami 

      - kontrolovat pracoviště, kde se  závadnými látkami zachází 

      - v případě havárie se ihned zúčastnit její likvidace 

      - hlásit kaţdou zjištěnou závadu jednateli s.r.o. a společně  zajistit její odstranění 

 - organizovat a řídit námětová cvičení na zdolávání havárie 

 

Pravidelně 1 x za ½ roku je prováděna kontrola příručního skladu závadných látek 

dle ustanovení § 39 odst. 4 písm.c) vodního zákona č.254/2001 Sb. O této kontrole je 

sepsán protokol, který je uloţen u ekologa. 
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13. Údaje o umístění havarijního plánu 
 

Havarijní plán je v originále uloţen u ekologa a dále v kopiích na všech pracovištích 

s moţností úniky ZL: 

- Provoz – galvanická linka 
- Příruční sklad chemikálií 
- Neutralizační stanice 
 

14. Přílohy: 
 

P-1: Seznam závadných látek + BL těchto látek  

P-2 : Vedení evidence hlášení 

P-3: Havarijní deník 

P-4: Obsah závěrečné zprávy o havárii 

P-5: Situace areálu – provozovny – se zákresem míst zacházení se ZL a inţenýrských 

sítí 

 

Seznam zkratek: 

 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČIŢP  Česká inspekce ţivotního prostředí 

HP  Havarijní plán 

CHL  chemické látky 

KHS  Krajská hygienická stanice 

MMO OVP Magistrát města Ostravy, odbor ochrany vod a půdy 

NS  neutralizační stanice 

OOPP  ochranné osobní a pracovní pomůcky 

ZL  závadné látky 

ŢP  ţivotní prostředí 

 



 

1 

 

Příloha 2: Havarijní plán – příloha 

 


