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Anotace 

PREISSOVÁ, Lenka. Zhodnocení havarijní připravenosti při výrobní činnosti ve slévárně 

Tafonco a.s. v Kopřivnici. [s.l.], 2008. 62 s. VŠB-Technická univerzita Ostrava. Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. Bakalářská práce. 

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením havarijní připravenosti ve společnosti Tafonco a.s. 

v Kopřivnici. Uvádí zde interní a legislativní požadavky v oblasti havárií. Dále zahrnuje 

praktickou kontrolu havarijní připravenosti na pracovištích a následně tuto připravenost 

hodnotí. Závěrem navrhuje doporučená opatření ke zlepšení havarijní připravenosti. Druhá 

část bakalářské práce se zabývá obrobnou odlitků. Určuje zde možnosti vzniku havárií a zda 

pracoviště podléhá platným interním předpisům a legislativě v této oblasti. Na konec 

předkládá některé návrhy ke zlepšení havarijní připravenosti. Cílem mé práce je návrh 

zlepšení a jejich přínos pro sledovanou společnost Tafonco a.s. 

Klíčová slova: havárie, havarijní připravenost, závadné látky 

Annotation 

PREISSOVA, L. The Evaluation of the emergency readiness during manufacturing activity in 

Tafonoco a.s. foundry plant in Kopřivnice. [s.l.], 2008. 62 s.  VSB-Technical University of 

Ostrava. Faculty Safety Engineering. Bachelor’s thesis.  

This bachelor’s thesis deals with an evaluation of an emergency readiness in Tafonoco a.s. 

foundry plant, in Kopřivnice. It presents focused on its internal and legislative requirements in 

emergency field.  There is described the practical control of emergency readiness at the 

workplaces and the readiness is evaluated further. The conclusion of the first part concentrates 

on the recommended precautions in order to ensure the most efficient emergency readiness. 

The second part concerns about a cast machining shop. There are characterized the possible 

situations and also mentioned if the workplace runs under the actual internal requirements and 

the emergency legislation. At the end there are the recommended precautions for 

improvement of the emergency preparedness. The conclusion of the whole work is focused 

especially on recommended precautions and their benefits for the company.  

 Key words: emergency, emergency readiness, bad substances 



6 

 

 

Obsah: 

1. ÚVOD............................................................................................................................................................ 7 

2. REŠERŠE LITERATURY.......................................................................................................................... 8 

3. VYBRANÉ POJMY................................................................................................................................... 10 

4. POPIS ORGANIZACE ............................................................................................................................. 12 

5. TAFONCO A.S. ......................................................................................................................................... 14 

5.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE.............................................................................................................................. 18 

5.2 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY PLATNÉ PRO SLÉVÁRNU V OBLASTI PREVENCE HAVÁRIÍ A SOUVISEJÍCÍ 

LEGISLATIVA ..................................................................................................................................................... 19 

5.3 PŘEHLED ZPRACOVANÝCH DOKUMENTŮ V OBLASTI HAVÁRIÍ PRO TAFONCO A.S. ............................... 20 

5.4 VÝSKYT ZÁVADNÝCH LÁTEK VE SPOLEČNOSTI TAFONCO A.S. ............................................................ 25 

6. STÁVAJÍCÍ SYSTÉM HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOSTI SPOLEČNOSTI TAFONCO A.S. ........... 27 

6.1 PRAKTICKÁ KONTROLA NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH ................................................................. 31 

6.2 VYBAVENÍ PRACOVIŠŤ PROSTŘEDKY PRO OMEZENÍ VZNIKU HAVÁRIE ................................................ 33 

6.3 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI.............................................................................. 33 

7. ZHODNOCENÍ HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOSTI VE SPOLEČNOSTI TAFONCO A.S. A 

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ ............................................................................................................................ 34 

8. OBROBNA ODLITKŮ ............................................................................................................................. 35 

8.1 LÁTKY, KTERÉ SE V OBROBNĚ VYSKYTUJÍ .......................................................................................... 36 

8.2 ODPADY V OBROBNĚ ........................................................................................................................... 37 

9. ZHODNOCENÍ HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOSTI V OBROBNĚ A DOPORUČENÁ OPATŘENÍ 39 

10. ZÁVĚR................................................................................................................................................... 40 

11. SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ .................................................................................. 42 

12. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK.................................................................................................. 43 

13. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ................................................................................................. 44 

14. SEZNAM PŘÍLOH............................................................................................................................... 46 



7 

 

1. Úvod  

V bakalářské práci se zabývám zhodnocením havarijní připravenosti při výrobních činnostech 

ve slévárně Tafonco a.s. Kopřivnice. V poslední době je kladen stále větší důraz na 

bezpečnost podniku a také na havarijní připravenost. Proto jsem se rozhodla zpracovat toto 

téma na dceřinou společnost podniku, který je známý výrobou nákladních automobilů značky 

TATRA.  

Nejprve se zaměřím na obecný popis podniku jako celku a dále se budu zabývat slévárenskou 

společností Tafonco a.s. Tam zpracuji přehled interních a legislativních požadavků, v oblasti 

havárií, platných pro slévárnu. Provedu praktickou kontrolu havarijní připravenosti v praxi. 

Zejména provádění školení dotčených zaměstnanců a vybavení pracovišť prostředky pro 

omezení vzniku havárie. Dále zhodnotím havarijní připravenost na pracovištích, které 

nakládají se závadnými látkami, a navrhnu její zlepšení. Předmětem druhé částí bakalářské 

práce bude obrobna odlitků, která je ve společnosti Tafonco a.s. nově otevřená. Tady se 

zaměřím na možnosti vzniku havárie z hlediska druhů používaných zařízení, chemických 

látek, produkovaných odpadů, emisí a kontaminovaných vod. Tyto faktory mají přímý dopad 

na životní prostředí a zdraví lidu. Dále je nutné prověřit zda pracoviště podléhá platným 

interním předpisům a legislativě v oblasti havárií. Pro minimalizaci následků způsobených 

mimořádnou události je důležité stále rozvíjet havarijní připravenost. Proto v  poslední 

kapitole své práce doporučím některá opatření jako podněty k zlepšení havarijní připravenosti 

na pracovišti obrobny odlitků.  

Závěrem práce zhodnotím přínos mnou navržených zlepšení havarijní připravenosti ve 

společnosti Tafonco a.s.  

Cílem mé práce bude zejména: 

• Zhodnocení havarijní připravenosti na pracovištích (zda jsou v souladu s legislativou) 

• Návrh na zlepšení havarijní připravenosti 

• Zhodnocení možnosti vzniku havárie na nově otevřeném pracovišti – obrobna odlitků 

• Návrh na zlepšení havarijní připravenosti v obrobně odlitků 
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2. Rešerše literatury 

KRATOCHVÍLOVÁ, Dana. Havarijní plánování I.: Obecné zásady havarijního plánování. 

Ostrava : [s.n.], 2002. 47 s.  

Tyto skripta se zabývají obecnými zásadami havarijního plánování. Havarijním plánováním 

se rozumí soubor činností, postupů a vazeb uskutečňovanými ministerstvy a jinými správními 

úřady a dotčenými právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami k plánování opatření 

k provádění záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádných událostí, a to vždy 

s použitím dosažitelných sil a prostředků. [9] 

 

ŠENOVSKÝ, Michail, ADAMEC, Vilém. Základy krizového managementu. 2. dopl. vyd. 

Ostrava : SPBI, 2004. 102 s. ISBN 80-86634-44-2. 

Tato publikace se zabývá krizovým řízením v souvislosti s bezpečnostní politikou. 

V podmínkách bezpečnostní politiky ČR je krizové řízení pojato jako souhrn řídících činností 

věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu bezpečnostních rizik, vyhodnocení 

bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizace a kontrolu činností prováděných 

v souvislosti s řešením krizové situace, tedy mimořádné události. [10] 

 

Taconco a.s. a Tatra company. Havarijní plán nakládání se závadnými látkami. Kopřivnice : 

[s.n.], 2007. 62 s. 

Plán, který řeší opatření pro případ vodohospodářské havárie. V plánu jsou uvedeny 

identifikační údaje o uživateli závadných látek, seznam závadných látek a seznam zařízení. 

Dále ohrožení při úniku nebezpečných látek. Řeší se tam preventivní opatření, postupy, které 

jsou nutné vykonat po vzniku havárie. Součástí přílohy jsou plánky umístění skladů, 

bezpečnostní listy nebezpečných látek a důležitá telefonní čísla. [11] 

 

DOBEČKOVÁ, Irena. Havarijní plán obecný. Kopřivnice : [s.n.], 2006. 38 s. 

Tento plán stanoví postup, činnosti a opatření v případě havárie. Je platný pro všechny 

organizační jednotky společnosti, kde může vzniknout havárie. Součástí plánu jsou přílohy: 
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matice zodpovědnosti, hlášení o vzniku havárie, základní požadavky na ochranu životního 

prostředí na pracovištích Tafonco a.s. [1] 

 

DOBEČKOVÁ , Irena. Havarijní připravenost a reakce. 2. vyd. Kopřivnice : [s.n.], 2006. 8 s. 

Je to organizační předpis, zabývá se identifikací možností vzniku havarijního ohrožení, reakce 

na ně a zmírnění environmentálních dopadů. Tento technicko-organizační předpis obsahuje 

účel, oblast platnosti, pojmy, definice. Další pravomoci a zodpovědnosti, postup a popis 

havarijní připravenosti a další dokumentace. [2] 
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3. Vybrané pojmy 

Havárie: mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a 

prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo 

výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí 

v souvislosti s užíváním objektu, zařízení, nebo techniky v němž je 

nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používaná, 

přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení 

nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských 

zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku. [1] 

Závadné látky: ropné a jiné závadné látky, které ohrožují kvalitu odpadních, 

povrchových nebo podzemních vod a mohou způsobit 

kontaminaci zemin. [1] 

Závažná havárie: je havarijní únik, u kterého množství převyšuje 20 l s možností 

kontaminace zemin a vod. [1] 

Mimořádná událost: škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy a také jako havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a 

likvidačních prací. [5] 

Krizová situace: je to mimořádná situace, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo 

způsobené následky odstranit běžnou řádnou činností správních 

úřadů a složek IZS. [5] 

Havarijní únik: rozumí se náhle a neočekávané vniknutí škodlivých látek do 

životního prostředí. [2] 

Emise: škodlivé látky vycházející ze zařízení – hluk, vibrace, zplodiny 

(emise znečišťujících látek do ovzduší) a záření, jako je světlo, 

teplo a radioaktivita. [2] 

Havarijní připravenost: příprava opatření na odvrácení dopadů havárií nebo alespoň na 

jejich zmírnění. Zahrnuje zpracování scénářů možných závažných 
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havárií, odezvy na možné závažné havárie, řízení odezvy na 

možné závažné havárie i přípravu prostředků a pomůcek nutných 

pro odezvu na závažné havárie. [3] 

Havarijní plán: plán, který řeší ostatní možné mimořádné, nebo krizové situace, 

které nejsou řešeny v předchozí dokumentaci a které svými 

důsledky mohou ohrozit činnost firmy. [1] 

Riziko: možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou 

považujeme z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je 

vždy odvoditelné a odvozené z konkrétní hrozby. Míru rizika, tedy 

pravděpodobnost škodlivých následků vyplývajících z hrozby a ze 

zranitelnosti zájmu, je možno posoudit na základě tzv. analýzy 

rizik, která vychází i z posouzení naší připravenosti hrozbám čelit. 

[4] 

Záchranné práce: činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení 

života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k 

přerušení jejich příčin. [5] 

 



12 

 

4. Popis organizace 

Akciová společnost TATRA a.s. patří se svou více než stopadesátiletou historií mezi nejstarší 

automobilky světa. Výrobním programem firmy jsou těžká nákladní off-road vozidla a 

automobily pro kombinovanou přepravu terén-silnice, které exportují do Ruska a bývalých 

zemí SNS, Indie a do evropských zemí, mezi nimiž jsou významnými odběrateli Maďarsko a 

Slovensko. Vozidla TATRA nacházejí odbyt také v dalších státech světa jako například v 

Austrálii a samozřejmě na domácím českém trhu. Současný export mateřské automobilky se 

pohybuje okolo 80 procent, export celé skupiny TATRA představuje 63 procenta. Mateřská 

společnost TATRA a.s. má tři dceřiné společnosti, které jsou: Tafonco a.s. - slévárna, Taforge 

a.s. - kovárna, Tawesco a.s. - nářaďovna. TATRA a.s. zaměstnává téměř 2000 lidí a spolu se 

třemi dceřinými společnostmi, má přibližně 3800 zaměstnanců. [13] 

Valná hromada

Dozorčí rada

Představenstvo

Předseda
William J. Cabaniss

Floris Marie Cyriel S. 
Vansina

William Louis 
Shroeger

Ravinder Kumar Rishi

Jiří Krutilek

Pavel Baroň
Předseda

Ronald A. Adams

Igor Vlček

 

Obrázek 1: Orgány společnosti [6] 
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Obrázek 2: Organizační struktura [7] 

V dceřiných společnostech  hrozí různé nebezpečí vzniku mimořádných události, které mohou 

být příčinou ohrožení zdraví a života osob , životního prostředí a majetku. Pro potřeby této 

práce se budu dále věnovat jen  společnosti Tafonco a.s.  
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5. Tafonco a.s. 

Slévárna železných kovů byla vyprojektována Kovoprojektou Brno a uvedena do provozu v 

roce 1975 jako TATRA n.p. - slévárna pro výrobu odlitků pro nákladní automobily. Od roku 

1995 měla obchodní jméno Slévárna TATRA, a.s. Od roku 2002 byla přejmenována na 

Tafonco a.s. Hlavní náplní v současnosti je výroba železných a hliníkových odlitků především 

pro automobilní, ale i ostatní strojírenský průmysl. Samozřejmostí jsou také služby počínaje 

předvýrobní přípravou přes opracování odlitků až po dopravu výrobků k zákazníkovi. 

 Provoz slévárny v Kopřivnici zajišťuje výrobu: 

• odlitků z: šedé litiny, tvárné litiny, oceli a hliníku  

• kokil, modelů a jaderníků z kovu, dřeva, umělých hmot, polystyrenu a jejich 

kombinací  

• konstrukci modelů, kokil, jaderníků a kontrolních přípravků  

• konzultace k technologičnosti konstrukce odlitků  

• počítačovou simulaci plnění formy, tuhnutí a pnutí odlitků  

• tepelné zpracování  

• povrchovou ochranu a základování  

• opracování   

• balení a dopravu  

• laboratorní zkoušky a atesty  

• ve vlastních laboratořích provádí: chemické, spektrální a metalografické analýzy; 

mechanické zkoušky; radiografické, ultrazvukové a magnetické zkoušky homogenity 

materiálů  

Provoz slévárny železných kovů Tafonco a.s. se nachází na území hlavního areálu TATRA 

a.s. na katastrálním území města Kopřivnice. Je ohraničen ze severní strany železniční 

vlečkou, z východní strany příjezdovou komunikací do areálu a zkušebním polygonem, z jižní 

strany lisovnou Tawesco a.s. a na západní straně kovárnou Taforge a.s.  
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Obrázek 3: Vstup do areálu slévárny [15] 

Provozní celky ve slévárně železných kovů jsou: 

• tavírna kupolové pece 

• tavírna elektrické obloukové pece 

• tavírna středofrekvenční indukční pece 

• příprava formovacích a jádrových směsí 

• výroba jader  

• formovna ocel 

• formovna litina 

• cídírna ocel 

• cídírna litina 

• lakovna odlitků 

• dřevomodelárna 

• kovomodelárna 
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Obrázek 4: Šrotová hala slévárny - uložený materiál pro kupolovou pec [15] 

 

Obrázek 5: Pohled na kupolovou pec - odpich šedé litiny [15] 
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Obrázek 6: Odprašovací zařízení pro kupolové pece [15] 

 

Obrázek 7: Formovací linka - horní a spodní rám [15] 
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Obrázek 8: Nádvoří slévárny - odlitky po vyjmutí z forem [15] 

5.1 Kontaktní údaje 

Název organizace: Tafonco a.s. 

Sídlo: Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 619 74 668 

Statutární zástupce: Ing. Martin Adamec, generální ředitel 

Tel.: + 420 556 49 2518 

Zpracovatel provozního řádu: Ing. Irena Dobečková, ekolog 

Tel.: + 420 556 49 3875 

Zajištění plnění havarijního plánu: Ing. Jiří Kubalec, technický ředitel 

Tel.: + 420 556 492 150 

Ing. Irena Dobečková, ekolog 

Tel.: + 420 556 49 3875 
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5.2 Legislativní požadavky platné pro slévárnu v oblasti prevence havárií a 

související legislativa 

Tafonco a.s. se řídí podle následujících předpisů. 

Havárie 

• zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 59/2006 Sb., ze dne 2. února 2006, o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 

přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 

Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních 

úřadů, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 255/2006 Sb., ze dne 22. května 2006, o rozsahu a způsobu zpracování 

hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie 

Chemické látky 

• zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Ochrana vod 

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 450/2005 Sb., ze dne 4. listopadu 2005, o náležitostech nakládání se 

závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení 

havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 

Ochrana ovzduší 

• zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

• vyhláška č. 356/2002 Sb., ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví seznam 

znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, 

zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry 
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obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na 

vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, 

ve znění vyhlášky č. 363/2006 Sb. a vyhlášky č. 570/2006 Sb. 

IPPC 

• zákon č. 76/2002 Sb., ze dne 5. února 2002, o integrované prevenci a omezování 

znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon 

o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

Odpady 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

5.3 Přehled zpracovaných dokumentů v oblasti havárií pro Tafonco a.s.  

Pod zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v 

souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 

prevenci závažných havárií); Tafonco a.s. nespadá. Ekolog společnosti provedl vyhodnocení a 

výpočty v množství skladovaných nebezpečných chemických látek a přípravků (respektive v 

součtu jejich nebezpečných vlastností) a výsledek ukázal, že nepřekračují stanovené limity, 

tudíž žádný objekt nebyl zařazen do skupiny A nebo B. Vyhodnocení bylo zasláno na KÚ 

MSK Ostrava. Jako odezvu získali jejich vyjádření o nezařazení objektu - jedná se o tzv. 

protokolární záznam (Příloha 1: Protokolární záznam [12]).  

Jejich havarijní plány jsou vlastní iniciativou, kromě Havarijního plánu látek závadným 

vodám a řešení havarijních situací zdrojů znečišťování ovzduší (ZZO), to je obsaženo v 

Provozním řádu ZZO. 

Přehled zpracovaných dokumentů: 

Havarijní plán obecný: tento PPE stanoví postup, činnosti a opatření 

v případě havárie. Je platný pro všechny 

organizační jednotky společnosti, kde může 
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vzniknout havárie. 

Havarijní plán nakládání se závadnými 

látkami: 

plán opatření pro případ vodohospodářské 

havárie. 

Havarijní připravenost a reakce: organizační předpis, zabývá se identifikací 

možností vzniku havarijního ohrožení, pro 

reakce na ně a pro zmírnění 

environmentálních dopadů. 

Osnova školení pro havarijní situace č. 

EMS/1/2007: 

tato osnova slouží ke školení zaměstnanců 

k řešení havarijních situaci, které mohou ve 

výrobních a navazujících provozech 

společnosti vzniknout, velmi úzce navazuje 

na školení: BOZP, PO, nebezpečné chemické 

látky. 

Provozní řád Tafonco a.s. – část ochrana 

ovzduší: 

řeší postup havarijních stavů při úniku emisí 

ze zdrojů znečišťování ovzduší. 

Z těchto zpracovaných havarijních dokumentů vyplývají povinnosti a opatření, které budu 

popisovat níže. Týkají se především práce s nebezpečnými látkami a jejich následných 

opatření.  

Povinnosti při nakládání se závadnými látkami  

Každý kdo nakládá se závadnými látkami (tj. kdo je skladuje, přepravuje, zpracovává nebo 

jinak s nimi nakládá), se musí řídit podle Vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, dle Havarijního plánu obecného a dle Havarijního plánu nakládání se 

závadnými látkami. Zejména musí činit taková opatření, aby tyto látky nevnikly do 

povrchových nebo podzemních vod a aby neohrozily jejich jakost nebo zdravotní 

nezávadnost, či kontaminovaly půdu. [1] 

Opatření při nakládání se závadnými látkami [1]: 

• Každý uživatel závadných látek umisťuje zařízení, v nichž se závadné látky užívají, 

zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují tak, aby zabránil úniku závadných 
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látek do půdy nebo předešel nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými 

vodami 

• vizuální denní kontroly stavu zásobních nádrží pohonných hmot techniky a náplní 

strojů, sudů a těsnosti uzávěrů 

• pro případ úniku závadných látek, preventivně umísťují zařízení, obaly se závadnými 

látkami do záchytných van, které zachytí obsah největší náplně závadné látky 

Dojde-li přesto k havárii, provádí následující opatření: drobné úkapy a úniky na zpevněné 

komunikace se řeší čištěním průmyslovou úklidovou technikou, nebo tam, kde to není 

vhodné, zasypáním sorbentem (materiály, které jsou schopny na sebe vázat kapaliny 

ohrožující vodu, jsou odolné proti účinkům těchto kapalin: sypké materiály; sorbční rohože, 

hadry, koberce; havarijní vaky, soupravy [2]) a jeho následnou likvidací odpovědnou osobou 

za zařízení, techniku, nebo prostor v rámci nakládání s odpady. [1] 

Hlášení a dokumentování události 

Havarijní stav je nutné v nejkratší možné době ohlásit osobám a organizacím podle charakteru 

události. Hlášení provede vedoucí zařízení ve spolupráci s ekologem. Drobné zásahy, kdy 

není povolána jednotka integrovaného systému, jsou zaznamenány do Provozního deníku. 

Zprávu o zásahu s přivoláním jednotek záchranného systému zpracuje velitel zásahu. 

Záznamy o haváriích se uchovávají 5 let. [1] 

Opatření při haváriích  

Bezodkladná opatření [1]: 

• přerušit činnost spojenou se vznikem havárie 

• zamezit (nebo se pokusit) dalšímu úniku médií způsobujících havárii 

• informovat příslušné orgány – centrální číslo tísňového volání je 112 

Současně hlásit tuto skutečnost [1]: 

• vedoucím pracovníkům firmy 

• místně příslušnému obecnímu úřadu (vyrozumí vedoucí pracovníci firmy) 

• české inspekci životního prostředí (vyrozumí vedoucí pracovníci firmy) 
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• v případě ohrožení vodního toku také příslušné správě povodí (vyrozumí vedoucí 

pracovníci firmy) 

Zásady zabránění kontaminace osob  

Aby se zabránilo možné kontaminaci osob a následnému proniknutí nebezpečných látek do 

těla osob, které by mohli přijít do styku s těmito látkami, je třeba dbát následující opatření [1]: 

• dodržovat vymezení nebezpečné zóny (tj. prostoru ohrožení a nejpravděpodobnější 

kontaminace):  

� hořlavé kapaliny, louhy, kyseliny: min. 5 m 

� jedovaté žíravé plyny, páry, prachy: min. 15 m 

� látky schopné výbuchu (páry, prachy): min. 35 m 

� rozsáhlá oblaka par 100 až 1000 m 

• manipulace provádět zásadně za použití vhodných ochranných pomůcek a prostředků 

• minimalizovat možnosti působení par, plynů nebo prachu 

• zabránit pohybu nepovolaných osob v rozlitých tekutinách, rozsypaných prášcích nebo 

po kontaminované půdě 

• zabránit přístupu všem osobám, které se na manipulaci s nebezpečným odpadem 

přímo nepodílejí 

Poškození obalů nebezpečných látek  

Dojde-li z důvodů netěsnosti obalů či jejich poškození k úniku přepravovaných látek, zahájí 

osádka vozidla bezodkladně práce na jejich odstranění. Asanační práce se soustředí na 

zastavení úniku a zabránění šíření přepravovaných nebezpečných látek do okolí. Uniklé 

nebezpečné látky se naloží do náhradních obalů a dojde-li k úniku mimo vozidlo, zajistí 

posádka jejich okamžité odstranění. Nelze-li to vzhledem k rozsahu či jiným důvodům, 

zabezpečí kontaminované místo a učiní potřebné kroky k zabránění šíření kontaminace do 

okolí. [1] 
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Zabezpečení ochrany vod  

Dojde-li k úniku látek nebezpečným vodám (škodlivé látky, které svými vlastnostmi mohou 

zhoršit kvalitu povrchových, nebo podzemních vod [1]) je třeba neprodleně informovat 

příslušné instituce (viz. Opatření při haváriích) a také Správce vodního toku, dle místa úniku. 

Telefonní čísla na tyto orgány jsou uvedeny v „Havarijní plán obecný“. Je nutné dbát, aby 

veškeré manipulace se závadnými látkami, které mohou přímo nebo i nepřímo ohrozit kvalitu 

povrchových i podzemních vod, probíhaly na místech vylučující toto nebezpečí 

(vodohospodářsky zabezpečené plochy, zpevněné plochy, zabezpečené sklady) nebo tam, kde 

budou přijata účinná vodohospodářská opatření. Silniční přeprava látek nesmí být 

uskutečněna v období, kdy není zaručena její bezpečnost vlivem povětrnostních podmínek. 

[1] 

Únik závadné látky do země  

Při nehodách na zemi se mohou škodlivé látky dostat přímo do povrchových vod. Nebezpečné 

látky se mohou také do půdy vsakovat a vniknout do spodních vod nebo mohou být do 

spodních vod spláchnuty. Účinné se jeví odtěžení kontaminované zeminy. V případech, kdy 

unikne menší množství ropných látek (Benzín, nafta, hydraulické a mazací oleje, organická 

rozpouštědla a odmašťovadla, zamaštěné hadry a filtry. S použitými obaly od ropných látek a 

s materiály kontaminovanými ropnými látkami se zachází jako s ropnými látkami [1]) na 

zpevněné komunikace, nebo na terén a nestačily vsáknout, nebo vniknout na nezpevněné 

plochy, se použije sorbčních materiálů. Zachycené závadné látky se ukládají ve vhodných 

odpadních nádobách a likvidují se v rámci systému nakládání s odpady. Kontaminované 

zeminy se odtěží a dopraví do míst, kde se provádí dekontaminace zeminy. Do doby, než 

budou odsunuty kontaminované zeminy, musí být bezpečně uloženy v nádobách, 

kontejnerech, na nepropustných plochách a zakryty fóliemi z PVC a označeny jako 

nebezpečný odpad. Jejich množství musí být evidováno v rámci průběžné evidence a musí být 

zřejmé, jak s nimi bylo při likvidaci naloženo. [1] 

Požár  

V některých případech je příčinou rozsáhlé havárie požár dopravního prostředku 

přepravujícího nebezpečné látky. Hasící prostředek tvoří povinné vybavení. Má omezené 

možnosti a o jeho účinnosti rozhoduje znalost použití, včasnost zjištění požáru a charakter 

hořícího materiálu. Výsledek použití hasicích přístrojů je závislý na: rozvaze osob provádějící 
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požární zásah, správném výběru hasicího přístroje, schopnost a znalost správného zacházení 

s hasicím přístrojem Může-li dojít při hoření ke vzniku toxických látek, musíme informovat o 

této skutečnosti hasiče a dojde-li k požáru v blízkosti obce nebo v místech, kde by mohlo dojít 

k zasažení osob učinit veškerá opatření pro informovanost obyvatel. [1] 

Velkou část hrozícího nebezpečí ve společnosti Tafonco a.s. představuje výskyt 

nebezpečných látek, jak už bylo zjištěno z předchozího textu. Proto v následující kapitole 

popíšu, kde se nebezpečné látky ve společnosti vyskytují. 

5.4 Výskyt závadných látek ve společnosti Tafonco a.s.  

S ohledem na nebezpečí kontaminace vod a zemin je třeba věnovat nakládání s ropnými 

látkami (skladování, manipulace, využívání) zvláštní pozornost. V areálu Tafonco a.s. se 

provádí tyto manipulace: 

• nádrže pohonných hmot strojů a techniky 

• přeprava kalů z odlučovačů 

• shromažďovací místa olejů na provozech 

• parkovací plochy 

• náplně ve vyřazených zařízeních 

• komunikace – dopravní cesty 

• hydraulické systémy strojních zařízení 

• Chladicí systémy obráběcích strojů 

• odstavné plochy určené pro garážování dopravního prostředku (Multikára) 

• mycí technické prostředky 

Nejpravděpodobnější emise, imise a únik látek závadných vodám mohou nastat: 

• při údržbě techniky a zařízení 

• při čerpání ze záchytného prostředku 

• při havárii vypouštěcích ventilů obalů 

• při havárii strojních zařízení 

• při manipulaci s chemickými látkami – stavby, sklad 
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• při úkapech z palivové soustavy 

• při dopravní nehodě 

• při zbytečně spuštěných motorech techniky při stáních 

• neseřízení hořáků tepelných zdrojů 

Při těchto činnostech může dojít k nežádoucím únikům nebezpečných látek a ke kontaminaci 

půdy, vod a znečištění ovzduší. Může také dojít k nahromadění par a plynů a následné explozi 

a požáru. Možné příčiny úniků jsou: špatná činnost obsluhy, špatný technický stav dopravních 

prostředků a nedostatečné zabezpečení přepravovaných látek. 
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6. Stávající systém havarijní připravenosti společnosti Tafonco a.s. 

Ve zpracovaných dokumentech společnosti Tafonco a.s. (podrobněji: Havarijní připravenost a 

reakce) je havarijní připravenost a reakce popsaná následovně. 

Havarijní 
připravenost a 

reakce

Účel Identifikace 
havarijních situací

Přezkoušení 
havarijních plánů

 

Obrázek 9: Havarijní připravenost a reakce [2] 

Účel  

 V rámci havarijní dokumentace jsou zpracovávány havarijní plány. V havarijních plánech se 

rozpracovávají všechna opatření pro jednotlivé konkrétní mimořádné situace se zaměřením 

zejména na [2]: 

• možnosti a zdroje vzniku mimořádné, nebo krizové situace 

• prevenci opatření k zabránění vzniku a omezení následků 

• činnost pokud vznikne a to jako soubor opatření k omezení následků na životní 

prostředí 

• režimová opatření k ochraně životů a zdraví při vzniku mimořádné, nebo krizové 

situace  

Obsah havarijního plánu musí odpovídat účelu, nebo právním požadavkům, když vyplývá 

z právních předpisů. V případě vzniku havarijní situace je zpracováno hlášení dle (Příloha 2: 

Hlášení o vzniku závažné havárie [12]). 

Identifikace havarijních situací 

Pro identifikaci havarijních situací slouží [2]: • hodnocení environmentálních aspektů 

 • havarijní plány místně příslušných 

úřadů (povodňový plán, bezpečnostní 
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zpráva) 

 • hodnocení specialistů (PO) 

 • právní požadavky 

Havarijními situacemi společnosti jsou [2]: • vznik požáru 

 • únik látek závadných vodám 

 • emise do ovzduší  

Přezkušování havarijních plánů  

V rámci plánu monitorování a měření jsou havarijní plány přezkušovány a to zejména [12]: 

• evakuace 

• vyrozumění v případě havarijní situace 

• nácvik použití hasební techniky 

• nácvik zamezení úniku látek závadných vodám 

• nácvik činnosti požárních hlídek  

 

Komentář k stávající havarijní připravenosti 

Schéma havarijní připravenosti a reakce bych doplnila následovně: 
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Havarijní 
připravenost a 

reakce

Identifikace 
situace

Vytvoření postupů
- tvorba plánů

Testování
Zajištění 
prevence

Identifikace sil a 
prostředků

Přezkoušení plánů

Testování sil a 
prostředků

Vyhodnocení 
záznamu o vzniklé 

situaci

 

Obrázek 10: Doplněná havarijní připravenost a reakce 

Společnost vytváří a udržuje postupy k identifikaci možností vzniku havarijních situací, 

situací havarijního ohrožení a pro reakce na ně. Dále se společnost zabývá postupy pro 

prevenci a zmírnění dopadů na životní prostředí, které tyto situace mohou způsobit. 

Společnost také přezkoumává a reviduje své havarijní plány a postupy akcí, a to především po 

vzniku havárií nebo situací havarijního ohrožení. Tyto postupy jsou pravidelně přezkušovány. 

Havarijní postupy vychází především z platné úpravy právních předpisů a technických norem. 

V rámci havarijních postupů musí být identifikovány potenciální havárie a situace ohrožení, 

která přicházejí v úvahu ve společnosti. Přitom jsou zohledněny případy dřívějších 

mimořádných událostí, jejich dopady na životní prostředí a zkušenosti s jejich likvidací. Poté, 

co je identifikováno riziko vzniku havárie, je třeba učinit preventivní opatření v řízení procesu 

a tím odstranit jeho příčinu. Postupy mají zahrnovat možnosti havarijních úniků do složek 

životního prostředí (ovzduší, voda, horninové prostředí), specifických dopadů havarijních 

úniků na životní prostředí a majetek. V havarijních plánech společnost definuje a udržuje 
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postupy řešení možných havarijních situací způsobených vnitřní příčinou (únik závadné látky, 

požár). Musí být připravena reakce na tyto situace včetně opatření pro zmírnění 

environmentálních dopadů, které mohou v souvislosti s havárií nastat. Pro rychlou a účinnou 

reakci v případě ohrožení je nezbytné pravidelně prověřovat materiálovou a lidskou 

připravenost i spojení na externí pomoc (HZS, ZZS, Policie ČR).  

Pravomoci a zodpovědnosti  

Hlavní zodpovědnost za plánování havarijní připravenosti nakládání se závadnými látkami má 

ekolog. Dílčí zodpovědnosti jsou uvedeny v matici zodpovědnosti (Příloha 3: Matice 

zodpovědnosti [12]). Dále každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen vést seznamy 

typů těchto látek, s nimiž se nakládá, údaje o jejich průměrném a nejvyšším množství, o 

obsahu jejich účinných složek, o jejich vlastnostech, zejména ve vztahu k povrchovým a 

podzemním vodám a tyto informace na vyžádání poskytnout vodoprávnímu úřadu a 

Hasičskému záchrannému sboru České republiky. 

Pro likvidaci závažných havárií je stanoven havarijní krizový štáb pro komunikaci 

s integrovaným záchranným systémem a provádění opatření pro likvidaci havárie. 

Tabulka 1: Krizový štáb společnosti Tafonco a.s. [1] 

Funkce Pracovní zařazení Telefon 

Předseda havarijní komise Generální ředitel 2518 

Výkonný zástupce Ředitel technického úseku 2150 

Člen Vedoucí odd. tech. zabezpečení 2030 

Člen  Ekolog 3875 

Ostatní  Telefon 

Městský úřad Kopřivnice (24 hodin denně) 737 114 261 

Hasiči  150 

Lékařská pohotovost  155 
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Policie ČR  158 

Správce ČOV  556 49 3129 

Správce vodního toku  556 712 041 

 

Pro účinnou havarijní připravenost je nezbytné, aby teorie byla v souladu s praxí. Proto v další 

kapitole provedu kontrolu na pracovištích, kde hrozí největší riziko vzniku havárie. Zaměřím 

se na to, jak je zacházeno se závadnými látkami, dále na vybavení pracovišť prostředky pro 

omezení vzniku havárie a na školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti. 

6.1 Praktická kontrola na jednotlivých pracovištích 

Úložiště olejů 

Venkovní úložiště olejů je o velikosti plochy 48 m2, podlaha je zpevněná a prostor je 

zastřešen (Příloha 4: Umístění skladů závadných látek 1, Příloha 5: Umístění skladů 

závadných látek 2 [12]).  

V úložišti olejů jsou pro uložení závadné látky určeny kontejnery dvouplášťové, které jsou 

umístěny v záchytných vanách. Jedná se o 7 kovových kontejnerů o kapacitě 4 x 860 l, 2 x 

2800 l a 1 x 6500 l. 
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Obrázek 11: Hlavní úložiště olejového hospodářství (kontejnery na olej) [15] 

Sklad hořlavých kapalin  

Sklad hořlavých kapalin (Příloha 4: Umístění skladů závadných látek 1, Příloha 5: Umístění 

skladů závadných látek 2 [12]) je pomocný příruční sklad. Jedná se o uzamykatelnou místnost 

v pevné zděné budově o ploše 15 m2. Podlaha je betonová vydlážděná, bez jímek a kanálů 

(Příloha 6: Kanalizační rozvody v areálu Tafonco a.s. [12]). Větrání je zabezpečeno okny. 

Vchod do budovy je opatřen uzamykatelnými dveřmi. Ve skladu hořlavých kapalin jsou 

uloženy 3 kovové kontejnery, každý o kapacitě 600 l v záchytných vanách.  

Prováděná ochranná opatření 

Nakládání se závadnými látkami – shromažďovací prostředek je naplněn látkou na úroveň své 

maximální kapacity, která se poté postupně odebírá dle potřeby. Po vyčerpání veškerého 

množství je shromažďovací prostředek opět doplněn. 

Ve skladu je revize těsnosti kontejnerů prováděná 1 x za 5 let. Úkapy jsou likvidovány 

průběžně. Při přečerpávání závadných látek z techniky do kontejnerů a z kontejnerů jsou 

používány záchytné prostředky a sorbční prostředky. Provoz jednotlivých skladů se řídí 

instrukcemi vedoucích pracovníků jednotlivých skladů. 
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Ve skladu a na úložišti je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Při práci a po 

jejím skončení až do vysvlečení pracovního oděvu a důkladné osobní hygieně (důkladné 

umytí mýdlem a teplou vodu) je zakázáno jíst, pít a kouřit. Jako osobní ochranné pomůcky 

jsou předepsány: svrchní pracovní oděv (overal na jedno použití), ochranný oděv gumový, 

ochranné brýle nebo obličejový štít, pracovní rukavice, pevná pracovní obuv, ochranná 

zástěra (pogumovaná). 

6.2 Vybavení pracovišť prostředky pro omezení vzniku havárie 

Sklad a úložiště olejů jsou vybaveny havarijní soupravou a požárními havarijními prostředky. 

V objektu zařízení a na úložné ploše jsou pro případ řešení mimořádných havarijních stavů 

k dispozici nádoby se sorbentem. Sklady jsou vybaveny hasební technikou. Technika je 

jednou ročně kontrolována a jsou prováděny pravidelné revize. Vhodný materiál, techniku a 

prostředky při úniku závadných látek do kanalizace má a udržuje HZS Tatra a.s. 

Každé zařízení je vybaveno lékárničkou se základní výbavou a zdrojem vody na okamžité 

opláchnutí a ředění. 

 

6.3 Školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti 

Všichni pracovníci se pravidelně zúčastňují na základě plánu školení, dle systému 

environmentálního managementu a jakosti, školení k bezpečnosti práce (1 x za rok) a školení 

k nakládání s chemickými látkami. O všech provedených školeních je vyhotoven zápis. 

V rámci environmentálního systému řízení jsou prováděny nácviky řešení havarijních situací. 

Pracovníci skladů a úložiště, kteří manipulují se závadnými látkami, jsou prokazatelně 

obeznámeni se zněním havarijního plánu. O tom je veden záznam o provedeném seznámení 

s havarijním plánem.  
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7. Zhodnocení havarijní připravenosti ve společnosti Tafonco a.s. a 

doporučená opatření 

Slévárna Tafonco a.s. spadá pod zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy měla společnost povinnost 

obdržet integrované povolení dle tohoto zákona do 31.10 2007. Toto integrované povolení 

obdržela 21.2 2007 od krajského úřadu s udělenými závaznými podmínkami provozu 

s určenými termíny realizace v oblasti ochrany ovzduší, nakládání s odpady, energiemi a 

hlukem.  

Kontrolou jsem zjistila, že na jednotlivých pracovištích, kde je největší riziko havárie, je 

havarijní připravenost v souladu s danou legislativou. Na pracovištích se používají pro uložení 

závadných látek kovové kontejnery, které mají záchytné vany. Sklad a úložiště olejů jsou 

vybaveny havarijní soupravou, požárními havarijními prostředky a nádobami se sorbentem. 

Každé zařízení je vybaveno lékárničkou. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni. 

Doporučená opatření pro společnost Tafonco a.s. 

Jedinou závadou jsou neprováděné kontrolní činnosti na úložišti olejů (středisko 3262) a ve 

skladu hořlavých kapalin. Navrhovala bych na těchto pracovištích zavést 1 x za měsíc 

kontrolu v rámci interních auditů systému environmentálního managementu a vizuální 

kontrolu v provozu. O všech provedených kontrolách by měl být veden Provozní deník.  

 

 

V další části bakalářské práce se budu věnovat obrobně odlitků. Toto pracoviště je ve slévárně 

otevřeno od října 2007.  
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8. Obrobna odlitků  

V říjnu 2007 uvedla slévárna do provozu nové pracoviště – obrobnu odlitků vybavenou CNC 

stroji. Sortiment obrábění tvoří brzdové bubny a další díly náprav vysokozdvižných vozíků. 

Jedná se o pracoviště třískového opracování a navazujících činností. Obrobna se nachází 

v objektu 501 na ploše 1000 m2 v místě, které dříve využíval útvar centrálních generálních 

oprav Tatry. Celý prostor byl stavebně upraven, vymalován, zhotovena speciální plovoucí 

betonová podlaha s chemicky odolným, ochranným nátěrem a oddělena závěsy od okolních 

dílen. Dále proběhla nad obrobnou výměna skleněného světlíku za systém obloukového 

světlíku s lehkou a vysoce odolnou konstrukcí vyrobenou z hliníkových profilů, zasklenou 

deskami z komůrkového polykarbonátu a doplněnou větracími hlavicemi pro zajištění 

potřebné teploty a větrání na pracovišti. V obrobně pracují dva vertikální soustruhy Summit 

VL 600 HR a jeden vertikální soustruh Summit VL 750 HR. Pro operace vrtání a frézování 

slouží vertikální obráběcí centrum s automatickou výměnou palet. O manipulaci s obrobky se 

starají dvouramenné manipulátory Triom a paletové vozíky Hyster. Součástí obrobny je 

horkovodní pračka, pracoviště lakování, konzervace a balení. V obrobně je realizován 

kompletní systém manipulace s třískami včetně odloučení emulze. Systém je doplněn 

vysokozdvižným vozíkem s otočí pro snadné vysypání třísek z kontejnerů od strojů do 

sběrných kontejnerů. Ty se potom odesílají na externí lisování třísek, které následně slévárna 

využívá jako vsázkový materiál. O zajištění čistoty podlahy na pracovišti se stará mycí stroj. 

[8]  
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Obrázek 12: Obrobna odlitků - pohled na obráběcí centra [15] 

8.1 Látky, které se v obrobně vyskytují 

Název látky: HYCUT SW 68 

Klasifikace dle zákona č. 356/2003 Sb.: přípravek není klasifikován jako nebezpečný 

(Příloha 7: Bezpečnostní list SW 68 [12]) 

Množství látky: 200 l 

Uložení látky: v sudu na dřevěné paletě 

Název látky: HYCUT ET 46, vodou mísitelný multifunkční olej 

Klasifikace dle zákona č. 356/2003 Sb.: přípravek není klasifikován jako nebezpečný 

(Příloha 8: Bezpečnostní list HYCUT ET 46 [12]) 

Množství látky: 1000 l 

Uložení látky: plastová nádrž se záchytnou vanou 
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Graf 1: Spotřeba oleje za období od 1.10 2007 do 31.3 2008 [14] 
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Podle vyhlášky 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, § 2, odst. b, HYCUT ET 46 vyhlášce nepodléhá. 

Z toho vyplývá, že se nemusí zpracovat pro obrobnu odlitků havarijní plán. 

8.2 Odpady v obrobně 

Nejvíce odpadů v obrobně vzniká obráběním odlitků (litinové třísky) a z horkovodní pračky. 

Z pračky vzniká voda s příměsí emulze. Vzniklý odpad z pračky je ukládán v sudech a na 

dřevěných paletách. Od zahájení provozu ještě nebyl odpad z pračky vyvezený. 

Litinové třísky vzniklé obráběním odlitků, odpadávají od stroje do záchytných kontejnerů a 

dále jsou ukládány do sběrných kontejnerů s dvojitým dnem. Odkapaná emulze z třísek se 

přidává zpět do strojů. Třísky jsou externí firmou lisovány a dále použity slévárnou, jako 

vsázkový materiál. Emulze, vzniklá odkapáním z třísek, je definována jako nebezpečný 

odpad. Emulze je likvidována externí firmou. 
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Graf 2: Vznik litinových třísek od 1.10 2007 do 31.3 2008 [14] 
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9. Zhodnocení havarijní připravenosti v obrobně a doporučená opatření 

V obrobně odlitků se nenachází žádná kanalizace, čímž nehrozí žádné přímé ohrožení 

znečištění podzemních vod. Kontrolou jsem zjistila, že na pracovišti nemají k dispozici 

bezpečnostní listy. Ty má u sebe ekolog, který sídlí na jiném pracovišti. Dále v obrobně chybí 

havarijní soupravy. Sudy s odpadem z pračky a mazivo HYCUT SW 68 jsou uložené na 

dřevěných paletách bez záchytných van. HYCUT ET 48 je uložen v plastové nádrži, která má 

pod sebou záchytnou vanu. Zachycená látka se vrací zpět do nádrže. Sběrné kontejnery pro 

třísky jsou bez záchytných mís. Tam hrozí úkapy na podlahu, v případech neuzavření, 

špatného uzavření nebo netěsnosti ventilu. V obrobně mají nádoby se sorbentem. V případě 

úniku látky na podlahu jsou vzniklé kaluže zasypány sorbentem. 

Doporučená opatření 

Ke zvýšení havarijní připravenosti jsem navrhla opatření, které by bylo dobré provézt na 

pracovišti, aby se zvýšila havarijní připravenost a pracoviště bylo co nejvíc bezpečné. Tato 

doporučení jsem rozdělila do dvou kategorií a to nezbytná doporučená opatření a doporučená 

opatření. 

Nezbytná doporučená opatření, které je nutno provézt, aby pracoviště bylo bezpečné: 

• přítomnost havarijní soupravy na pracovišti 

• pod sudy s odpadem a mazivem umístit záchytné vany, aby při úniku mohla být látka 

zachycená a následně vrácená zpět do sudů - tím se zabrání úniku látky na podlahu a 

s tím spojená další rizika 

• pod sběrné kontejnery na třísky umístit záchytné mísy, aby zachytily drobné úkapy 

pod ventilem, popřípadě větší úkapy při neuzavření ventilu 

Doporučená opatření: 

• přítomnost bezpečnostních listů od používaných látek přímo na pracovišti – aby 

každý, kdo s nimi pracuje, měl možnost k jejich nahlédnutí. 
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10. Závěr 

V bakalářské práci jsem se zaměřila na kontrolu havarijní připravenosti ve společnosti 

Tafonco a.s. Nejprve jsem prostudovala všechny dokumenty, které má slévárna zpracované. 

Jsou to: Havarijní plán nakládání se závadnými látkami a Provozní řád Tafonco a.s. – část 

ochrana ovzduší. Pro svoji vnitřní potřebu mají vytvořeny i další plány - Havarijní plán 

obecný, Havarijní připravenost a reakce, Osnova školení pro havarijní situace č. EMS/1/2007, 

přestože to zákon nepožaduje. Zpracované dokumenty plně souhlasí s danou legislativou. 

V dokumentu „Havarijní připravenost a reakce“ bylo schéma, které se mi jevilo málo 

propracované, proto jsem jej graficky rozšířila (viz Obrázek 10: Doplněná havarijní 

připravenost a reakce).   

Jako druhý krok byla provedena plánovaná praktická kontrola na jednotlivých pracovištích, 

kde je největší pravděpodobnost vzniku havárie způsobená závadnými látkami. Pro uložení 

závadných látek jsou používány kovové kontejnery, které mají záchytné vany. Sklad a 

úložiště olejů jsou vybaveny havarijní soupravou, požárními havarijními prostředky a 

nádobami se sorbentem. Každé zařízení je vybaveno lékárničkou. Všichni zaměstnanci se 

pravidelně školí. Jediný problém, na který jsem narazila je, že ve skladu a na úložišti nejsou 

prováděny pravidelné kontrolní činnosti. Proto jsem navrhla, aby tyto kontroly byly 

prováděny 1 x za měsíc se záznamem v rámci interních auditů systému environmentálního 

managementu a vizuální kontroly v provozu. O všech provedených kontrolách by měl být 

veden Provozní deník. 

V druhé části se věnuji obrobně odlitků. Návštěvou obrobny odlitků jsem zjistila, že na 

pracovišti není žádná kanalizace, čímž se nemohou podzemní vody přímo kontaminovat 

závadnými látkami, které se v obrobně vyskytují. Jako vážný nedostatek jsem zhodnotila to, 

že na pracovišti chybí havarijní soupravy, ve kterých jsou kromě sorbentů přítomny i 

ochranné pomůcky pro prvotní zásah. Jediným prostředkem k omezení havárie jsou nádoby se 

sorbentem. V případě nehody s olejem nebo jinými chemikáliemi se nemají zaměstnanci 

možnost chránit. Jako další nedostatek se mi jevily sudy s mazivem a odpadem, které jsou 

uloženy na dřevěných paletách bez záchytných van. Hrozí tam možnost vylití na podlahu a 

dalších následků s tím spojených. Proto jsem doporučila, aby se pod sudy umístily záchytné 

vany. Podobný problém byl u kontejnerů na třísky. Třísky jsou sice uloženy 

v dvouplášťových kontejnerech, kde odkapávají od zbytků olejů, ale pod ventilem, kterým se 

vypouští odkapaná kapalina, chybí záchytná mísa. Tím hrozí, při špatném uzavření ventilu, 
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popřípadě netěsnosti ventilu, úkapy na podlahu. Zase jsem doporučila umístit pod ventily od 

kontejnerů záchytné mísy. Jako poslední nedostatek jsem zmínila to, že na pracovišti nejsou 

přítomny bezpečnostní listy od používaných látek. Ty má u sebe ekolog, který sídlí mimo 

obrobnu, na jiném pracovišti. Bylo by dobré bezpečnostní listy umístit přímo na obrobně. 

Tam by měli zaměstnanci možnost k jejich nahlédnutí.  

Shrnutí nedostatků havarijní připravenosti na vybraných pracovištích: 

Sklad hořlavých kapalin a úložiště olejů – neprováděné pravidelné kontrolní činnosti se 

záznamem. 

Obrobna odlitků – nepřítomnost havarijních souprav, sudy s odpadem a mazivem bez 

záchytných van, kontejnery bez záchytných mís, bezpečnostní listy uloženy na jiném 

pracovišti. 

Shrnutí navrhnutých opatření: 

Sklad hořlavých kapalin a úložiště olejů – provádět 1 x za měsíc kontrolní činnosti se 

záznamem v rámci interních auditů systému environmentálního managementu a vizuální 

kontroly v provozu. O všech provedených kontrolách by měl být veden provozní deník.  

Obrobna odlitků – opatřit na pracovišti havarijní soupravy, pod sudy s odpadem a mazivem 

umístit záchytné vany, pod sběrné kontejnery na třísky umístit záchytné mísy, umístit na 

pracovišti bezpečnostní listy. 

 

Po zavedení opatření, které jsem v této bakalářské práci doporučila, by se zvýšila havarijní 

připravenost ve zmiňovaných provozech společnosti. Zmírnily by se tím následky spojené 

s havárií způsobené závadnými látkami.  
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