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1 Úvod 

Pro téma své diplomové práce Povodňový plán Honeywell Aerospace Olomouc s. r. o. jsem  

se rozhodl z několika důvodů. Jedním z hlavních ale byla snaha o to, zaměřit se na jednu 

z nejhorších přírodních katastrof postihující naše území a vytvořit návrh plánu, který by bylo 

moţné pouţít při vzniku této neočekávané ţivelné pohromy, jakými povodně beze sporu jsou 

a o čemţ nás v posledních patnácti letech několikrát nemile přesvědčily. Cílem práce  bylo 

vypracovat návrh na minimalizaci rizik a zavedení preventivních opatření, jeţ by vedla 

k minimálním ztrátám jak na majetku, výrobních zařízeních, tak i na lidských ţivotech a 

ţivotním prostředí. Samotný objekt firmy nebyl dosud ţádnou z povodní minulých let 

zasaţen. 

Práce obsahuje celkem sedm kapitol, které jsou z důvodu lepší orientace a větší 

přehlednosti dále rozděleny do podkapitol. První kapitolu tvoří úvod, který blíţe vysvětluje 

výběr tohoto tématu jako diplomové práce. Druhá kapitola nás obecně seznámí s povodněmi a 

dále nám zde objasní základní terminologii, která je s tímto tématem v úzké souvislosti. Jsou 

zde definovány a objasňovány pojmy, jako jsou například: povodně, faktory ovlivňující vznik 

a výskyt povodní, maximální průtok, povodňová vlna, přirozené a zvláštní povodně atd. 

           Kapitola třetí je věnována krizovému managementu, který s povodněmi úzce souvisí. 

Jeho cílem je předcházení vzniku rizikových situací a zajistit jejich zvládnutí. Dále jsou zde 

zmíněny pojmy, jako je např. krize, krizové řízení, povodňové krizové řízení a jeho orgány. 

Rovněţ jsou zde uvedeny zákony a legislativní zdroje. 

            Čtvrtá kapitola je zaměřena na předpovídání povodní a stupně povodňové aktivity. 

V páté, stěţejní kapitole, je povodňový plán firmy Honeywell Aerospace Olomouc s. r.o. 

Pracuje se zde s těmito pojmy: fakta o řece Bystřici, základní údaje firmy, objekty a seznamy 

nebezpečných látek a jejich vlastnosti. Dále se tato kapitola věnuje stupňům povodňové 

aktivity a jejich vyhlašováním. Jsou zde rovněţ uvedeny povodňové komise obce i 

společnosti, jejich funkce a činnost komise při jednotlivých SPA. Graficky i teoreticky jsou 

zde zmíněny ústupové cesty, kanalizace, evidenční činnosti a důleţitá telefonická spojení. Pro 

lepší přehlednost a orientaci doplněna obrázky a tabulkami. 

 Kapitola šestá je věnována vyjmenováním moţných havarijních stavů a postupů při 

jejich vzniku způsobenými povodněmi. Jsou zde rovněţ zmíněny obecné postupy vycházející 

z platných předpisů a obecná opatření pro případ havárie.   

 V poslední části - závěru dochází k sumarizaci poznatků a závěrečnému shrnutí.  
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ANOTACE 

KATONA, J. Povodňový plán Honeywell Aerospace Olomouc s. r. o., diplomová práce. 

Ostrava VŠB-TUO, 2011. 

 

Klíčová slova: povodně, faktory ovlivňující její vznik, povodňový plán, nebezpečné látky, 

povodňová komise, stupně povodňové aktivity, protipovodňová opatření. 

 

Diplomová práce, jejímţ cílem bylo vytvořit povodňový plán firmy Honeywell Aerospace 

Olomouc s. r. o., obsahuje celkem sedm kapitol, které jsou z důvodu lepší orientace a 

přehlednosti dále rozděleny do podkapitol a je doplněna obrázky a tabulkami. 

 

První část práce je věnována povodním a pojmům, jeţ se s danou problematikou pojí. Stěţejní 

část práce je tvořena návrhem povodňového plánu, který zohledňuje moţné nebezpečí 

způsobené látkami nacházejícími se v podniku, jejichţ podrobný seznam a stupeň 

nebezpečnosti je zde rovněţ uveden. V poslední části dochází k sumarizaci poznatků a 

závěrečnému shrnutí. Patrná je zde snaha o minimalizaci povodňových škod. Jsou zde také 

navrţena moţná opatření. 

ABSTRACT 

KATONA, J. The Honeywell Aerospace Olomouc Ltd., flood plan, diploma thesis. Ostrava 

VŠB-TUO, 2011.  

 

Key words: floods, factors affecting floods, dangerous substances, accident, flood control, the 

levels of flood activity. 

The work contains seven chapters overall which are divided into subchapters because of better 

lucidity. The work is supplemented by budget sheets and pictures for better clearness and 

lucidity. 

The first part of the work is devoted to floods and the notions, which are closely connected 

with these problems. The pivotal part of the work contains a concept of the flood plan, which 

describe suppose risks caused by the dangerous substances which are situated at the firm and 

there is mentioned here their detailed list and their level of dangerousness too. The last part of 

this work contains a final summary. There is obvious effort to minimize the flood losses. This 

part includes proposed action as well. 
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Seznam zkratek: 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

MŢP – Ministerstvo ţivotního prostředí 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

SPA – Stupeň povodňové aktivity 

OOPP – Osobní a ochranné pracovní pomůcky 

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OŢP – Ochrana ţivotního prostředí 

HSE – Oddělení bezpečnosti práce, poţární ochrany a ochrany ţivotního prostředí 

PK – Povodňová komise 

PO – Poţární ochrana 

HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS – Integrovaný záchranný systém 
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2 Obecná charakteristika povodní 

2.1 Definice povodně 

Povodeň lze definovat jako výrazný přechodný vzestup hladiny toku. Nejčastěji bývá 

způsoben náhlým zvýšením průtoku, popřípadě přechodným zmenšením koryta, a to 

především při výskytu ledových jevů. [1] 

 

 Režim vodního toku – definice pojmů 

V následujícím textu jsou vysvětleny pojmy řešené problematiky diplomové práce [2]: 

 Maximální průtok 

Za maximální průtok bývá povaţován největší průtok v daném příčném profilu toku  

za určité období. V období tání sněhu, ledovců a sněhu nad sněţnou čarou a vydatných dešťů 

často dochází sice k přechodnému, nicméně však velmi významnému zvýšení hladiny, 

dochází k zásadnímu zvětšení průtoku nebo k přechodnému zmenšení průtočnosti koryta toku.  

Průtoková vlna, povodeň, povodňová vlna 

Průtokovou vlnou nazýváme dočasné zvětšení a s tím související pokles průtoků vodních 

stavů. Právě voda vylévající se z koryta z důvodu neschopnosti rychlého odtoku je příčinou 

záplav ochromujících často nemalé oblasti. Tento stav odpovídá pojmu povodeň, průtoková 

vlna je synonymem vlny povodňové.  

Časový průběh kaţdé průtokové vlny v konkrétním profilu můţeme vyjádřit graficky. 

Průtoková resp. povodňová vlna je charakterizována tvarem, kulminačním (vrcholovým) 

průtokem a objemem. Tvar povodně je vyjádřen začátkem povodňové vlny tzv. patou 

povodně, tedy okamţikem, kdy dochází k výraznému a rychlému zvětšování průtoků. Doba 

nejvyššího průtoku povodňové vlny (vrcholení povodně) odpovídá kulminačnímu průtoku  

a ukončení povodně je okamţik, kdy průtok klesne na počáteční stav. Doba mezi začátkem  

a koncem povodňové vlny se označuje jako trvání, které se skládá z doby vzestupu a doby 

poklesu. Celkové mnoţství vody, které proteklo sledovaným profilem od začátku do konce 

povodňové vlny, tedy během trvání povodně, je objem povodně. [3] 
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2.2 Vznik povodní a faktory ovlivňující jejich rozsah 

Povodně jsou povaţovány za přírodní jevy, jimţ nelze zabránit. Povaţujeme je v České 

republice za jedno z největších nebezpečí. Způsobují často závaţné krizové situace 

s rozsáhlými škodami jak na ţivotech, tak na majetku. Dochází při nich také k poškození 

ţivotního prostředí. Česká republika byla zasaţena v posledních letech dvěma povodněmi 

s katastrofickými následky, a to v roce 1997 (Morava) a 2002 (Čechy – povodí Vltavy, 

dolního Labe a Dyje). Při první jmenované zaznamenala ČR 60 obětí na ţivotech a hmotné 

škody se vyšplhaly do výše 62,9 mld Kč. Srpen 2002 byl méně děsivý, co se obětí na ţivotech 

týče, čítal 19 obětí, avšak hmotné škody byly srovnatelné s rokem 1997 – 70 mld. Kč. [4] 

 Důleţitou roli v rámci faktorů ovlivňujících vznik a rozsah povodní hraje klima. Česká 

republika je charakteristická svým mírným klimatickým pásem, ve kterém se pravidelně 

střídají roční cykly teplot i sráţek. Krátkodobé změny počasí zapříčiňují časté přechody 

atmosférických front. Ty od sebe oddělují teplejší a studenější vzduchové masy a jejich 

doprovodným projevem jsou sráţky. Při vzniku povodní hrají naprosto zásadní roli 

hydrologické příčinné jevy vyskytující se na našem území. Sráţky v průběhu roku lze rozdělit 

na ty s nejvyšším měsíčním úhrnem (květen – srpen) a ty, jeţ mají úhrn sráţek nejniţší (únor 

– březen). Pro období letních měsíců je typický výskyt krátkodobých sráţek vydatného 

charakteru (tzv. bouřkové sráţky) zasahující vcelku malá území. Obecně platí, ţe dlouhodobý 

roční úhrn sráţek má sestupnou tendenci se zvětšující se nadmořskou výškou, toto se však 

pojí s projevy orografických vlivů terénu. [5] 

 

2.2.1 Příčiny vzniku povodní 

Příčiny vzniku povodní jsou následující [6]: 

 Přívalové deště (nelze přesně určit jejich výskyt a mnoţství), jeţ bývají příčinou 

lokálních katastrof mající krátký, avšak rychlý průběh. Moţnosti ochrany proti nim 

jsou omezené, doporučuje se udrţovat drobnou odtokovou síť v řádném stavu, která 

by měla být respektována rovněţ při moţných výstavbách na řece (mostky, vhodné 

terénní úpravy, nájezdy, sjezdy apod.). Všechny tyto stavby musí brát v potaz moţnost 

výskytu přívalových dešťů a neznemoţňovat jejich údrţbu. 

 Regionální deště, jeţ se od výše zmíněných liší délkou výskytu (hodiny aţ dny) a 

způsobují rozsáhlé povodně, jako tomu bylo např. v případě povodní v roce 1997 na  

 Moravě. Na tyto vznikají opatření v podobě protipovodňových plánů. 
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 Pohyb ledu v důsledku jarního tání způsobuje tzv. ledové povodně. Frekvence jejich 

výskytu je méně častá, aţ výjimečná. Sněhová pokrývka se vyskytuje zhruba v období 

od poloviny prosince do poloviny března, na horách můţe být tento časový úsek 

prodlouţen i do května. Následné období tání této pokrývky není pravidelné. O tání, 

jeţ můţe být příčinou vzniku povodní, hovoříme tedy celou dobu od prosince do 

dubna.  

 

2.2.2 Faktory ovlivňující rozsah povodní 

Mezi faktory, jeţ se významnou rolí podílejí na rozsahu povodní, lze patří zejména tyto [7]:  

 dlouhotrvající vodní sráţky, přívalové deště, rychlá obleva ve spojení s deštěm, 

 kapacita koryta vodního toku a jeho stav, 

 odolnost ochranných hrází vzniklých podél vodního toku proti vzduté a proudící vodě 

a přelití hrází vodních děl, jejich dostatečná výška, 

 retenční schopnost vodních děl (nádrţe, rybníky, poldry), další technická opatření 

(jezy, ochranné hráze), 

 retenční schopnost krajiny, 

 zástavba záplavového území a jeho vyuţití, 

 dostatečná a včasná informovanost o nebezpečí povodní, 

 operativní řízení vodohospodářských procesů v období povodní, 

 opatření k ochraně před povodněmi.  

2.3 Druhy povodní 

Česká republika se nachází v oblasti mírného klimatického pásma s pravidelným sezónním 

cyklem teplot a sráţek. Měsíce s nejvyššími úhrny sráţek připadají na období květen – srpen, 

naopak nejméně se jich vyskytuje v únoru a březnu. Povodně vzniklé nejčastěji v těchto 

obdobích lze rozdělit do dvou kategorií [8], a to povodně přirozené a zvláštní. Detailněji jsou 

obě kategorie povodní charakterizovány v následujících podkapitolách. 
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2.3.1 Přirozené povodně [9] 

a) Nejčastějším důvodem vzniku tohoto typu povodní bývají jarní a zimní deště, dále mohou 

být způsobeny táním sněhové pokrývky, popřípadě kombinací obojího. Nejfrekventovanější 

výskyt mají na podhorských tocích a v níţinách na úsecích velkých toků (příklad: březen 

1981 – horní a střední Labe, povodí Ohře, horní Morava, prosinec 1993 – horní Vltava, 

Otava, březen 2000 – horní Labe, Jizera). 

b) Regionální deště způsobují letní povodně trvající dlouho. Zasahují všechny toky 

v postiţené oblasti, více postiţeny bývají oblasti s toky středními či většími (příklad: července 

1981 – povodí Berounky, Vltava, Labe, srpen 1985 – povodí Odry, Moravy a Dyje, červenec 

1997 – povodí Odry, Moravy a horního Labe). 

c) Zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy, jejichţ nejčastější výskyt je na tocích 

s relativně nízkým průtokem a u toků, jeţ jsou náchylné ke vzniku ledových útvarů. Nejsou 

zapříčiněny vysokým průtokem vody, ale ledem v korytě, který způsobuje sníţení průtoku 

kapacity koryta a zvedá tak hladinu vody. Při jejich vzniku je typické dosaţení vysoké hladiny 

tzv. stoleté vody. Zasahuje převáţně menší část toku, ve výjimečných případech i několik 

desítek km. 

d) V období tání představuje hrozbu povodně zamrzlé, popřípadě zaledněné koryto se 

sníţenou průtočnou kapacitou. Vše se odvíjí od změn počasí. Pozvolné oteplování bez sráţek 

má za následek menší zvětšení průtoku s pozvolným odtáváním ledu. Dojde-li v přírodě  

k prudkému oteplení s velkým mnoţstvím sráţek, hladina koryta se prudce zvýší, coţ má  

za následek vylití vody z koryta. V oblastech s výskytem ledové pokrývky se tato v období 

tání rozláme a uvolněné ledové kry se dají do pohybu (tzv. odchod ledu). K tomuto jevu 

nedochází rovnoměrně po celém toku. V místech s teplejší či rychlejší vodou dochází 

primárně k rozlámání ledu (ledová pokrývka je v těchto místech nejslabší). Uvolněným krám 

brání v plynulém odchodu místa s neporušenou ledovou pokrývkou, kde dochází k jejich 

nahromadění s následkem zvýšení hladiny a ucpání koryta.  

V průběhu toku dochází k několikerým zácpám, přičemţ ty s niţším pořadovým číslem 

nejsou tak velké, jako ty následující. Postupným uvolňováním jednotlivých zácep dochází ke 

vzniku jedné velké zácpy, po jejímţ prolomení nastává v dolní oblasti toku bouřlivý odchod 

ledu, jehoţ proud je ničivý.  
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2.3.2 Zvláštní povodně 

Způsobují je umělé vlivy a mohou nastat na vodních dílech vzdouvajících vodu. Na vodních 

dílech jsou jejich správci povinni zajišťovat technicko-bezpečnostní dozor (zjišťování 

technického stavu díla, co se jeho stability, poruch, bezpečnosti a návrhů vhodných opatření 

týče). Tato krizová situace můţe být zapříčiněna např. nezvládnutelnou poruchou vodního 

díla, zvětšujícími se průsaky nebo stupňujícími se přívaly vody po dlouhotrvajících sráţkách  

a přívalových deštích. [10]  

Zvláštní povodeň bývá řazena mezi povodně mimořádného charakteru na našem 

území téměř se nevyskytující. Z tohoto důvodu na jejich prevenci nebývá brán aţ tak velký 

zřetel (jejich poslední výskyt datujeme do konce 19. století). Díky nově vystavěným 

soustavám vodohospodářských staveb na tocích, mezi něţ řadíme např. přehrady, vodní hráze 

aj., byly sníţeny následky rozsáhlých povodní. Sníţení jejich výskytu má za následek menší 

pruţnost v oblasti prevence povodňového nebezpečí. [11] 

Zvláštní povodně jsou rozděleny do čtyř (I. – IV.) kategorií dle moţné výše škod vzniklých 

v důsledku havárie.  Česká republika řadí do I. kategorie 24 přehrad, II. kategorie čítá 62 

vodních děl, z toho je 52 přehrad, 7 odkališť a 3 jezy. Do III. a IV. kategorie spadají rybníky a 

malé vodní nádrţe, kterých je na našem území cca 21 000. Přibliţně 23 – 30 % 

 z III. a IV. kategorie nevyhovuje kritériím technicko-bezpečnostního dohledu pro převedení 

50letých a 100letých povodní. [12] 
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3 Povodně v návaznosti s krizovým managementem 

Cílem krizového řízení je předcházení vzniku a zajištění přípravy zvládnutí krizových situací. 

Za krizový management se obecně povaţuje kaţdé řízení krizí se spoluúčastí lidského 

činitele. [13] 

3.1 Pojem krize  

Krizí nazýváme situaci narušení rovnováhy mezi základními charakteristikami systému a 

postojem okolního prostředí k danému systému. Lze ji charakterizovat pomocí těchto 

několika faktorů [14]:   

 pojí se vţdy s nějakou hrozbou, 

 její výskyt nemívá častou frekvenci a lze ji jen velmi těţce předvídat, 

 typické projevy krize jsou emocionální zátěţ a stres umocňující chaos, 

 vznik jedné krize můţe vyvolat koexistenci krize další, 

 řešení krizí musí být bezprostřední, 

 krize se dotýká vţdy více stran, jejichţ neuváţené kroky mohou mít následky.  

Obecná charakteristika krizového řízení a jeho fáze 

Kaţdé krizové řízení lze dělit do čtyř fází, a to [15]: 

a) prevence – aktivní i pasivní ochrana ţivotního prostředí, lidských ţivotů, ţivotů 

společnosti a zdraví, 

b) připravenost – v rámci této fáze dochází k shromaţďování poznatků o moţných 

pohromách, jejich vyhodnocení a k návrhu scénáře, 

c) odezva - tímto rozumíme zvládání dopadu katastrof, včetně ztrát i zdrojů, 

d) obnova - dochází při ní k návratu do stabilizovaného stavu.  

3.2 Povodňové krizové řízení 

V České republice máme k dispozici tři hlavní reţimy fungování legislativního  

a institucionálního zabezpečení povodňových událostí. Jedná se o krizové řízení, ochranu 

proti povodním v době před a po vyhlášení krizových stavů a územní plánování v tzv. 

záplavových oblastech. [16] 
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3.2.1 Krizové řízení a jeho orgány 

Fungování krizového managementu je zaloţeno na aktivaci zvláštních metod řízení 

společnosti v období vyhlášení krizového stavu (mimořádná událost dle příslušných definic 

vyhlašovaná krizovými orgány, mezi něţ řadíme Parlament ČR (stav ohroţení, válečný stav), 

Vládu ČR (nouzový stav) nebo hejtmany jednotlivých krajů (stav nebezpečí). [17] 

Rozdělení krizových situací do jednotlivých stupňů [18]: 

 Stav ohroţení – tzv. předstupeň krizové situace (řešení dle povodňových plánů) 

 Stav nebezpečí – řeší ho krizové štáby, vyhlašován je v případě ohroţení ţivotů, 

majetku, zdraví, ţivotního prostředí a nelze-li jej odvrátit např. pomocí sloţek 

integrovaného záchranného systému či činností povodňových orgánů. Jedná  

se o nejniţší stupeň krize. 

 Nouzový stav – je vyhlášen v případě, ţe se situace stává méně zvladatelnou, můţe být 

dočasně vyhlášena evakuace obyvatel a majetku z postiţených území, a zákaz vstupu, 

pohybu a pobytu na tomto území. Můţe být poţadováno nutné provádění terénních či 

stavebních úprav či úplné odstranění staveb z důvodu nebezpečí ohroţení ţivota, či 

zdraví.  

 

Orgány krizového řízení: 

Jedná se o instituce a útvary jmenované vládou či stanovené zákonem. Řešením reálných 

krizových situací se zabývají orgány řízení krizí, jeţ mohou být vyčleněny z této skupiny. 

Jejich strukturu znázorňuje obrázek č. 1. [19] 
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Obr. 1 - Struktura orgánů krizového řízení 

 

Úkolem vlády ČR je připravit zemi na krizové situace, Bezpečnostní rada státu má na starosti 

koordinaci přípravy. Zajišťuje také plánovací činnost a zpracovává koncepční a finanční 

podklady řízení bezpečnosti. Ústřední krizový štáb ČR je aktivován pouze v případě 

bezprostřední hrozby krizové situace celostátního rozměru. Funguje jako pracovní orgán 

Bezpečnostní rady státu. [20] 
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3.2.2 Obecné body a hlavní zásady ochrany před povodněmi 

Oblast vodního hospodářství i ochrana před povodněmi v období před vyhlášením krizového 

stavu a po jeho zrušení je upravena v zákoně č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění [21]. 

Lze zde vyčíst hierarchii vodoprávních úřadů potřebných při určování záplavových území. 

Ochranu před povodněmi tvoří přípravná opatření zejména stanovení záplavových zón, stupňů 

povodňové aktivity, organizace předpovědní a hlásné sluţby, tvorba povodňových plánů 

apod.,  a při příchodu samotné povodně organizační zajištění situace [22]. 

Instituce ochrany před povodněmi: 

Mezi povodňové orgány mimo povodně řadíme tyto: obce, kraje v přenesené působnosti, 

Ministerstvo ţivotního prostředí, Ministerstvo vnitra. 

Dojde-li k povodním, stává se ústředním povodňovým orgánem Ministerstvo ţivotního 

prostředí. Předsedou ústřední povodňové komise se stává ministr ţivotního prostředí. V době 

vyhlášení krize se stává Ústřední povodňová komise částí Ústředního krizového štábu. 

Povodňové komise ucelených povodí a povodňové komise okresů či obcí jsou niţším 

orgánem v hierarchii ochrany před povodněmi. [23] 

 

3.3 Zákony a právní předpisy 

Nejdůleţitější zákony vztahující se k této problematice: 

a) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších změn a předpisů, stanovuje 

povodňová opatření, záplavová území, stupně povodňové aktivity, povodňové plány  

a prohlídky. Dále zákon ustanovuje předpovědní a hlásnou povodňovou sluţbu, 

povodňové záchranné a zabezpečovací práce, dokumentaci a vyhodnocení povodní, 

povodňové orgány a náklady na opatření na ochranu před povodněmi.  

b) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších 

změn a předpisů, který vymezuje integrovaný záchranný systém, jeho sloţky, jejich 

působnost, pravomoci státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků. Jsou 

zde také vymezena práva jak fyzických, tak i právnických osob při přípravě  

na mimořádnou událost. Je zde také popsán postup při záchranných a likvidačních 

pracích a také jsou zde zahrnuty práce při záchraně obyvatel před a po dobu vyhlášení 

stavu nebezpečí, nouzového stavu či stavu ohroţení státu. 

c) Zákon č. 238/2000 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR, ve znění pozdějších změn 

a předpisů zřizuje Hasičský záchranný sbor České republiky. Za jeho základní funkci 
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je povaţována ochrana ţivota a zdraví obyvatel, jejich majetku před poţáry a pomoc 

při mimořádných událostech. 

d) Zákon č. 274/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění 

pozdějších změn a předpisů, zaštiťuje přijetí hospodářských opatření při vyhlášení 

všech stupňů ohroţení. Další jeho funkcí je úprava pravomocí vlády a správních úřadů 

při přijímání hospodářských opatření pro krizové stavy, jakoţto i povinnosti fyzických 

i právnických osob. 

e) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších změn a předpisů, jeţ 

vymezuje základní pojmy týkající se problematiky krizového řízení, stanovuje 

povinnosti právnických i fyzických osob při přípravě i v době krizového stavu, 

ustanovuje orgány krizového řízení, právo kontroly dodrţování tohoto zákona, 

případně případné sankce za jeho porušování, určuje náhradu škody a systém 

poskytování státní podpory pro postiţené ţivelnou pohromou.  

 

Další právní předpisy: 

a) Zákon č. 105/1991 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění pozdějších změn a předpisů, vymezuje působnost ústředních 

orgánů státní správy. 

b) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a předpisů, určuje 

samostatnou působnost obce, přenesenou působnost a pověřený obecní úřad. 

c) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a předpisů, vymezuje 

působnost orgánů státní správy. 

d) Zákon č. 258/2000, Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších změn  

a předpisů, upravuje práva a povinnosti orgánů veřejného zdraví i pro případy 

mimořádných událostí. 

e) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a předpisů,  

se zabývá ochranou ţivota, zdraví a majetku občanů při ţivelných pohromách  

a nasazením jednotek poţární ochrany a jejich součinnosti. 

f) Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo 

jinou pohromou, ve znění pozdějších změn a předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb.,  

O pojišťovnictví, ve znění pozdějších změn a předpisů, stanovuje podmínky 

poskytování státní podpory při ţivelných pohromách. 
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g) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších 

změn a předpisů, vymezuje pouţití vojenské techniky při mimořádných situacích 

ohroţujících ţivoty, majetkové hodnoty a ţivotní prostředí a zároveň popisuje 

spolupráci armádních sloţek při povodňových situacích  

h)  Nařízení vlády č. 36/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb.,  

k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., O krizovém řízení,  

ve znění pozdějších změn a předpisů vymezuje obsah činnosti a sloţení krizových 

orgánů a způsob zpracování krizových plánů. 

i) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním 

dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších změn a předpisů nařizuje výkon 

odborného technicko-bezpečnostního dohledu a kategorizuje vodohospodářská díla. 

j) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., ve znění pozdějších změn  

a předpisů, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění 

činností souvisejících se správou vodních toků. 

k) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních 

řádů a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších změn a předpisů, definuje 

obsahy manipulačních a provozních řádů. 

l) Vyhláška MŢP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu  

a stanovování záplavových území, ve znění pozdějších změn a předpisů, stanovuje 

způsob a rozsah zpracování a stanovování záplavového území. 

m) Vyhláška MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně 

plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších změn a předpisů. [24] 

 

Metodické pokyny: 

a) Metodický pokyn odboru ochrany vod MŢP k zabezpečení hlásné a předpovědní 

povodňové sluţby (Věstník MŢP č. 5/2003) vymezuje hlásnou a předpovědní 

povodňovou sluţbu a schémata přenosu informací. 

b) Metodický pokyn odboru ochrany vod MŢP k posuzování bezpečnosti přehrad  

za povodní (Věstník MŢP č. 4/1999) určuje skladbu a obsah posudku a zajištění 

podkladů pro posudek, dále se zabývá tříděním vodních děl z hlediska bezpečnosti, 

okolnosti ovlivňující bezpečnost vodních děl za povodní. 
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c) Metodický pokyn odboru ochrany vod MŢP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích 

(Věstník MŢP č. 5/1998) zabývá se protierozní funkcí dřevin a vlivem dřevin  

na stavební objekty.  

d) Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva ţivotního prostředí pro stanovení 

účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věstník MŢP  

č. 7/2000) kvantifikuje typy zvláštních povodní, stanovuje stupně povodňové aktivity 

při nebezpečí zvláštní povodně a rozsah území ohroţeného zvláštní povodní. 

e) Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva ţivotního prostředí pro zpracování 

plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŢP  

č. 9/2005) popisuje vodní díla, pro která se plán zpracovává a postup při zpracování 

plánu. [25] 
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4 Předpovídání povodní a stupně povodňové aktivity 

Důleţitou roli v úspěšnosti předpovídání hrají tyto faktory: mnoţství disponibilních vstupních 

údajů a informací, přírodní zákonitosti vzniku povodní a dosaţená úroveň metodických  

a technických prostředků pro simulaci. Lze říci, ţe snazší předpovídání povodní je na tocích 

větších, kde lze vyuţít jak vztahů zaloţených na postupových dobách, tak odpovídajících  

si průtoků v systému stanic. Na základě tohoto je ČHMÚ vydávána předpověď pro 18 profilů 

na hlavních tocích, coţ se v období povodní navyšuje. [26] 

Po ničivých povodních z roku 1997 byly nově zavedeny do provozu modely zaloţené na 

sráţko-odtokových vztazích (bývají kombinovány s modely tání sněhové pokrývky).  

Za prakticky nemoţné je povaţována předpověď bouřkových přívalových dešťů vyskytujících 

se převáţně v letním období a z nich vyplývající povodně na menších tocích. Zasahují pouze 

malá území a nelze je včas zaznamenat sráţko-měrnou sítí. Vznik povodní v tomto případě 

nastává prakticky okamţitě, či v průběhu několika málo následujících hodin. Pro větší územní 

celky bývají vyuţívány analýzy nebezpečných synoptických situací či údajů 

meteorologických radarů.  Totéţ platí pro předpovídání povodní způsobených ledovými jevy. 

Bohuţel dosud neexistuje model přesné předpovědi chodu ledu z hlediska prevence proti 

povodním nejnebezpečnější. [27] 

 

4.1 Stupně povodňové aktivity 

Jednotlivé stupně povodňové aktivity se od sebe liší dosaţením směrodatných limitů 

vyjádřených vodními stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích. Měřen můţe 

být rovněţ denní úhrn sráţek, hladina vody v nádrţi, vznik ledových zácep, chod ledu apod.  

Hodnoty těchto údajů bývají obsaţeny v povodňových plánech a schvalovány povodňovými 

orgány. Míra povodňového nebezpečí je určujícím faktorem pro vymezení rozsahu opatření 

prováděných za účelem ochrany před povodněmi. Povodňová aktivita je rozdělena do tří 

stupňů [28]: 

1. stupeň (bdělost): nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny 

tohoto nebezpečí. Stav bdělosti můţe rovněţ vyhlásit předpovědní povodňová sluţba ČHMÚ. 

Zvýšená pozornost musí být věnována vodnímu toku či jinému zdroji povodňového 

nebezpečí. Dochází k aktivaci hlásné povodňové a hlídkové sluţby.  

Co se vodních děl týče v souvislosti se vznikem povodní, je nutno sledovat provozní situace, 

jeţ můţe mít za následek mimořádné vypouštění nebo odtok způsobující I. stupeň aktivity.  
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2. stupeň (pohotovost): je vyhlašován povodňovým orgánem při nebezpečí přirozené povodně 

a v době povodně do doby, kdy voda ještě nestihla opustit koryto řeky či  

se vylít mimo něj. Je třeba situaci pečlivě monitorovat a aktivovat povodňové orgány  

i další sloţky povodňové sluţby, včetně prostředků na zabezpečovací práce, jejichţ součástí je 

i provádění opatření ke zmírnění průběhu povodní. Co se bezpečnosti vodních děl týče, je 

nadále třeba sledovat a vyhodnocovat výsledky pravidelných měření. Druhý stupeň lze 

vyhlásit rovněţ při mimořádném vypouštění vody nebo odtoku vody z vodní nádrţe, jeţ můţe 

zapříčinit dosaţení stavu II. stupně povodňové aktivity. 

3. stupeň (ohrožení): je vyhlašován daným povodňovým orgánem v době povodně 

při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohroţení majetku  

či lidských ţivotů v záplavovém území. Provádějí se zabezpečovací a dle potřeby také 

záchranné práce.  
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5 Povodňový plán 

Cílem této diplomové práce bylo zpracovat  návrh povodňového plánu firmy Honeywell 

Aerospace Olomouc, s. r. o. a analyzovat rizika spojená s povodní ve společnosti. 

Identifikační údaje o této společnosti jsou tyto: 

Adresa podniku: Nádraţní 50 

783 66 Hlubočky-Mariánské Údolí. 

Sídlo firmy se nachází 12,7 km od Olomouce a její konkrétní poloha je zaznamenána na 

obrázku č. 2. [29] 

 

Obrázek číslo 2 - Zakreslení sídla firmy 

Povodňový plán je zpracován na základě § 71 zákona o vodách č. 254 / 2001 Sb. ve znění 

pozdějších změn a předpisů [30]. Povodňovými plány se pro účely tohoto zákona rozumějí 

dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji 

povodně, moţnosti ovlivnění odtokového reţimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích 

prací. Dále obsahují způsob zajištění včasné aktivace povodňových orgánů, zabezpečení 

hlásné a hlídkové sluţby a ochrany objektu, přípravy a organizace záchranných prací a 

zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené 

směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. Povodňový plán se skládá z těchto [31] tří 

částí: 

 věcná, 

 organizační, 

 grafická. 
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Věcná část: zahrnuje údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi určitého objektu, 

obce, povodí nebo jiného územního celku, směrodatné limity pro vyhlašování stupňů 

povodňové aktivity. 

Organizační část: obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před 

povodněmi, úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi, včetně organizace 

hlásné a hlídkové sluţby. 

Grafická část: Obsahuje mapy, plány, na nichţ jsou zakreslená záplavová území, hlásné 

profily, informační místa, evakuační trasy a místa soustředění.  

 

Řeka Bystřice 

Vodní tok, který by mohl způsobit případnou ţivelnou katastrofu, je s podnikem 

v bezprostředním kontaktu. Jedná se o řeku Bystřici. Správcem tohoto vodního toku je Povodí 

Moravy, s. p., ul. Dřevařská 11, Brno, závod Horní Morava, sídlící na ulici U Dětského 

domova 263, Olomouc. Délka tohoto toku je 53,9 km, povodí zaujímá plochu 267,4 km². 

Průměrný průtok řeky Bystřice je 1,9 m³/s. Stoletá voda zde dosahuje 76,2 m³/s. Pramení 

jihovýchodně od Rýţoviště v nadmořské výšce 600 metrů. Vlévá se do řeky Moravy. 

Levostranné přítoky řeky Bystřice jsou Důlní potok, Hluboček, Vrtůvka. Pravostrannými 

přítoky jsou Hrušovský potok, Lichnička, Zdiměřský potok, Mlýnský potok, Jírovec, 

Lošovský potok. Tato řeka je vyuţívána také vodácky. [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 - Řeka Bystřice v Hlubočkách 
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Tabulka č. 1 – základní údaje o Bystřici 

 

 

 

 

 

 

 

Stupně povodňové aktivity (SPA): 

Tabulka č. 2 – Stupně povodňové aktivity 

SPA Výška hladiny na vodočtu (cm) Průtok (m
3
/s) 

I. bdělost 180 19,0 

II. pohotovost 210 29,0 

III. ohroţení 250 46,0 

 

Informace z měřícího vodočtu z obce Velká Bystřice jsou pro Honeywell Aerospace Olomouc 

závazné a je nutno se jimi řídit. 

N-leté průtoky: 

Tabulka č. 3 – N-leté průtoky 

Povodňový průtok Q (m
3
/s) 

Q1 jednoletý 17,6 

Q5 pětiletý 34,7 

Q10 desetiletý 43,2 

Q20 dvacetiletý 52,4 

Q50 padesátiletý 65,5 

Q100 stoletý 76,2 

 

Dlouhodobý průměrný průtok     1,88 m
3
/s 

Dlouhodobá průměrná roční výška sráţek na povodí   714 mm 

Plocha povodí        232 km 

 

 

 

Tok Bystřice 

Název stanice Velká Bystřice 

Kategorie dle PZH B 

Obec s rozšířenou 

působností 

Olomouc 

Provozovatel ČHMÚ Ostrava 
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5.1 Firma a její okolí 

Firma Honeywell Aerospace Olomouc, s. r. o. se zabývá nabídkou sluţeb v oblastech letecké 

techniky, technologií řízení pro domov, budovy a průmysl a výrobou elektrické energie, 

plastů a skleněných vláken. Celkový počet zaměstnanců čítá cca 1 100 osob, základní jmění 

firmy činí 146 mil Kč. [33] 

V bezprostřední blízkosti firmy Honeywell Aerospace Olomouc, s.r.o. se nacházejí tyto 

objekty, jeţ by mohly být v případě povodní ohroţeny: 

 restaurace V Údolí (situována naproti firmy), vedle ní se nachází víceúčelový 

jednopatrový dům, v němţ sídlí praktičtí lékaři, dentisté, lékárna, 

 

 

Obrázek č. 4 – restaurace V Údolí 

 

 firma MORA Gorenje Group, a.s. (zasaţena povodněmi minulých let), 

 

 

Obrázek č.5 – firma Mora Gorenje Group, a.s. 
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 ţelezniční stanice Hlubočky – Mariánské údolí 

 

 

Obrázek č. 6 – ţelezniční stanice Hlubočky – Mariánské údolí 
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Součástí povodňového plánu je mapa záplavového území obce Hlubočky, viz obrázek č. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7 - Mapa záplavového území obce Hlubočky 
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5.2 Místa s výskytem nebezpečných látek 

Vypracovaný povodňový plán se vztahuje na celý objekt firmy, ale v rámci této diplomové 

práce se soustřeďuje pouze na objekty, v nichţ můţe v případě povodní dojít k největším 

škodám a jeţ mohou způsobit poškození kvality ţivotního prostředí. Jedná se o tato místa: 

- sklad olejů, 

- shromaţdiště nebezpečných odpadů, 

- čisticí linka, 

- galvanická linka, 

- sklad hořlavin, 

- neutralizační stanice, 

- sklad příjmu, 

- mořicí linka Koretal, 

- společný prostor niklovací a eloxovací linky, 

- sklady nebezpečných chemických látek č. 1, 2 a 3. 
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Umístění těchto objektů lze pro lepší orientaci nalézt v situačním plánu firmy, viz obrázek č. 8 

 

Obrázek č. 8 – Situační plán firmy 
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5.2.1 Příruční sklad olejů 

Jsou zde skladovány tyto látky, viz tabulka č. 2: 

Tabulka č. 4 – Skladované látky 

Sklad hořlavých kapaln Předpokládanár

oční spotřeba 

Provozíklad

ové zásob 

Mnoţstv

í 

(jdnotk

a) 

    

Balení 

CASTROL 5000 200 00 l sd 

CASTROL ALUSOL M-FX 

(293/15) 

1 600 800 l sud 

CSTROL SYNTILO 81 E 20 200  sud 

ASTROL SYTILO 9954 

(XPS) 

1 200 600 l sud 

CICOOL CIMPERIAL 

HD 81 

800 40  sud 

CMCOOL MILO 

8050 

500 200  kanystr 

DIFFELEN NORMAL 50 20 l kanystr 

GS 77 100 20 l kanystr 

HDC ULTRA 10 10 l kanystr 

HF 95 Y 5 5 l kanystr 

IONOPLUS IME-MH 1 500 600 l sud 

MOBIL ATF 220 800 400 l sud 

MOBIL VACTRA NO.2 60 20 l kanystr 

MOBIL VACTRA NO.4 40 20 l kanystr 

MOBILUX EP 0 18 18 kg kanystr 

MOGUL HM 10 40 10 l kanystr 

MOGUL M 6A 5 5 l kanystr 

MOGUL TRANS ATF 220 

DII 

200 200 l sud 

MWF 70 20 l kanystr 

N 62 50 10 l kanystr 
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PARAMO CLP 220 400 200 l sud 

PARAMO CUT 3 60 20 l kanystr 

PARAMO GYROL 80W 20 10 l kanystr 

PARAMO HM 32 800 200 l sud 

PARAMO HM 46 2 600 1 300 l sud 

PARAMO HM 68 200 200 l sud 

PARAMO K 12 30 10 l kanystr 

PARAMO KV 220 70 10 l kanystr 

PARAMO KV 46 60 10 l kanystr 

PARAMO KV 68 80 10 l kanystr 

PARAMO KONKUR 101 10 10 l kanystr 

PARAMO LV 2-3 30 8 kg kanystr 

PARAMO OL J 100 20 10 l kanystr 

PARAMO OL J22 230 200 l sud 

PARAMO OL J32 200 200 l sud 

PARAMO OL J46 700 400 l sud 

PARAMO OT-HP3 750 400 l sud 

r.rhenus GP 4 650 400 l sud 

r.rhenus Rotanor CXI 25 5 l kanystr 

r.rhenus ZI 921 5 5 l kanystr 

r.rhenus ZI 993 5 5 l kanystr 

r.rhenus ZC 948 50 18 l kanystr 

r.rhenus ZW 961 5 5 l kanystr 

r.rhenus ZW 977 5 5 l kanystr 

SHELL RETINAX CS Z 18 18 kg kanystr 

Syntillo 9954 800 400 l sud 

Mobil met 766 300 200 l sud 

Celkem 15571 8 017 1  
 

 

Pro sklad je typické, ţe se v něm kromě olejů skladují rovněţ chladicí emulze pro obráběcí a 

výrobní stroje, jeţ slouţí k výrobě součástek pro leteckou výrobu. Skladová plocha je cca 90 

m
2
, jedná se o zděnou budovu s betonovou podlahou, jejíţ povrch je tvořen speciálním 
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nátěrem odolným chemickým vlivům a olejům. Sudy s uloţenými látkami jsou umístěny na 

bezpečnostních záchytných vanách. 

Rozměry objektu: 

délka – 11,78 m, 

šířka – 4, 702 m, 

výška – 4,43 m, 

uţitná plocha objektu – 55,30 m
2   

Sudy jsou dle obsahu rozděleny do příslušných sektorů. Jednotlivé obaly musí být řádně 

označeny dle stanovených legislativních předpisů. 

Bezpečnostní opatření jsou dána těmito normami: 

ČSN 830 915   -   objekty pro manipulaci s ropnými látkami, 

ČSN 650 201   -  předpisy pro zabezpečení PO při výrobě, manipulaci, skladování a přepravě 

hořlavých kapalin. [34] 

Při práci v těchto prostorách je přísně zakázáno kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm, je 

nutno pouţívat ochranných pracovních pomůcek. Ostatní předpisy a interní nařízení jsou 

uvedeny ve stanovách firmy a provozních řádech jednotlivých skladů.   

 

5.2.2 Shromaždiště nebezpečných odpadů 

Jsou zde dočasně skladovány odpady z výrobního závodu před jejich následným odvozem 

k likvidaci. Uskladnění jednotlivých odpadů je prováděno v rámci platných legislativních a 

interních firemních předpisů. Z důvodu moţného mísení jednotlivých druhů a kategorií 

nebezpečných odpadů musí být tyto označeny a od sebe odděleny tak, aby k tomuto 

nedocházelo, popřípadě aby nedocházelo k únikům mimo shromaţdiště k těmto účelům 

určeným. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 - Shromaţdiště nebezpečných odpadů 
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Nebezpečné odpady jsou uloţeny ve dvoupodlaţních kontejnerech s vestavěnou záchytnou 

vanou. Podlaha je izolovaná a betonového charakteru. Pro uskladnění odpadů se pouţívají 

IBC kontejnery (1000 litrů) a sudy (200 litrů). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10 - Schematický nákres prostoru shromaţdiště nebezpečných odpadů 

 

Legenda: 

 

Skříň č. 1, 2, 3, 4, 7, 8 – uloţení nebezpečných odpadů 

Skříň č. 5, 6 – prázdné shromaţďovací prostředky (IBC kontejnery, sudy  

Seznamy nebezpečných látek shromaţďovaných na shromaţdišti: 
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Jsou zde umísťovány nebezpečné odpady, které mají platné rozhodnutí o souhlasu k nakládání 

s nebezpečným odpadem. V mimořádných situacích zde můţe být výjimečně umístěn i jiný 

odpad, vše však musí splnit přísná interní opatření. 

 

Tabulka č. 5 – Druhy odpadu  

KATALOG. DRUH ODPADU 

060101 Kyselina sírová a siřičitá 

060102 Kyselina chlorovodíková 

060103 Kyselina fluorovodíková 

060105 Kyselina dusičná a dusitá 

060106 Jiné kyseliny 

070299 Odpady jinak blíţe neurčené a znečištěná pryţ 

070304 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

080111 Odpadní barvy a laky, obsahující organická rozpouštědla a jiné NL 

080117 Odpady z odmašťování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné NL 

080119 Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných NL 

080121 Odpadní odstraňovače barev nebo laků 

080201 Odpadní práškové barvy 

080312 Odpadní tiskařské barvy obsahující NL 

080317 Odpadní tiskařský toner obsahující NL 

080409 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla 

090101 Vodné roztoky vývojek a aktivátorů 

090104 Roztoky ustalovačů 

110105 Kyselé mořící roztoky 

110106 Kyseliny blíţe nespecifikované 

110107 Alkalické mořící roztoky 

110109 Kaly a filtrační koláče obsahující NL 

110113 Odpady z odmašťování obsahující NL 

110198 Jiné odpady obsahující NL 

120106 Odpadní minerální řezné oleje obs. halogeny (kromě emulzí a roztoků) 

120107 Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) 

120110 Syntetické řezné oleje 

120112 Upotřebené vosky a tuky 

120116 Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné NL 

120118 Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej 

120119 Lehce biologicky rozloţitelný řezný olej 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
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120199 Odpad jinak blíţe neurčený - průmyslové smetky 

130104 Chlorované emulze 

130105 Nechlorované emulze 

130110 Nechlorované hydraulické minerální oleje 

130111 Syntetické hydraulické oleje 

130112 Lehce biologicky rozloţitelné hydraulické oleje 

130113 Ostatní hydraulické oleje 

130205 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 

130206 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 

130207 Lehce biologicky rozloţitelné motorové, převodové a mazací oleje 

130306 Jiné motorové, převodové a mazací oleje 

130307 Minerální chlorované izolační a tepelné oleje neuvedené pod kódem 130301 

130308 Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje 

130309 Syntetické izolační a teplonosné oleje 

130310 Lehce biologicky rozloţitelné izolační a teplonosné oleje 

130502 Jiné izolační a teplonosné oleje 

130506 Kaly z odlučovačů olejů 

130507 Olej z odlučovačů olejů 

130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 

150111 Kovové obaly obsahující neb. výplňovou hmotu 

105202 Absorpční činidla, filtrační materiály 

160507 Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

160508 Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

160601 Olověné akumulátory 

160602 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 

161105 Vyzdívky a ţáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahujících NL 

170106 Směsi betonu nebo odd. frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků -  NL 

170601 Izolační materiál s obsahem azbestu 

180103 Odpady, na jejichţ sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní poţadavky s ohledem na prevenci 

infekce 

190205 Kaly z Fyzikálně-chemického zpracování obsahující NL 

190810 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 190809 

200121 Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti 

200123 Vyřazená zařízení obsahující chloro, fluoro uhlovodíky 

200133 Baterie a akumulátory a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 
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Tabulka č. 6- Skladované látky na shromaždišti B 2 

KATALOG. DRUH ODPADU 

150107 Skleněné obaly 

150109 Textilní obaly 

170102 Sklo 

170203 Plasty 

170204 Sklo, plasty, dřevo-obsahující NL 

170401 Měď, bronz, mosaz 

170402 Hliník 

17403 Ol 

170404 Zinek 

170405 Ţelezo, ocel 

170407 Směsné kovy 

200101 Papír a lepenka 

201110 Oděvy 

200111 Textilní materiály 

200136 Vyřazené elektrické a 

elektronické zařízení 

200301 Směsný komunální odpad 

200303 Uliční smetky 

 

 

Moţné havárie vzniklé při manipulaci, transportu, naváţení, uloţení a likvidaci jsou blíţe 

popsány v provozním řádu skladu, který je součástí interních nařízení firmy a nemá bliţší 

souvislost s povodňovým plánem 

 

5.2.3 Sklad nebezpečných chemických látek č. 1 

V tomto místě by mohlo dojít k havárii mezi dopravním prostředkem a zabezpečenou plochou 

skladu nebezpečných chemických látek č. 1. Skladují se zde chemikálie kapalného i pevného 

skupenství. Objekt je jednopodlaţní, má kovovou konstrukci a je přistavěn k vnějšímu plášti 

výrobní haly II. V případě větších havárií můţe být zasaţena dešťová kanalizace nebo okolní 

terén. Veškerá práce a manipulace s těmito látkami je doprovázena Emergency teamem, který 

se řídí přesnými a přísnými bezpečnostními pravidly, jeţ jsou uvedeny v provozních  

a bezpečnostních řádech.  

 



40 

 

Tabulka č. 7 – Sklad chemikálií 1 – přístavek k hale II [35] 

 

Stávající sklad 

chemických látek 

Předpokládaná roční 

spotřeba 

Provozní skladové 

zásoby 

Mnoţství 

 

Ensolv 2000 200 Kg 

Lukosan E201 350 50 Kg 

Magnofloc 338 150 50 Kg 

Nikl - kovový 150 50 Kg 

Oxid chromový 100 50 Kg 

Purolite MB46 2500 250 Kg 

Purolite AC20G 2500 250 Kg 

Sealing Salt ASL lig 150 50 Kg 

Síran nikelnatý 1500 50 Kg 

Sirník sodný  275 50 Kg 

Vápenný hydrát 5000 50 Kg 

Protect-O-Metal 100 25 Kg 

Aktivní uhlí 5000 500 Kg 

Penetrant FPI 5000 500 Kg 

Alodine 500 60 Kg 

Brulin 5000 200 Kg 

Hydrosulfid 200 50 Kg 

Pufr 50 5 kg 

celkem  2440 kg 

 

 

5.2.4 Čisticí linka 

Je zde prováděna povrchová úprava dílců před jejich dalším zpracováním. Je situována v hale 

I a jedná se o přízemní objekt. Jsou zde naváţeny nebezpečné chemické látky v pravidelných 

intervalech, avšak nehrozí únik vně tohoto objektu. Veškeré vzniklé havárie se řeší  

za přítomnosti členů Emergency teamu dle příslušných havarijních plánů a provozních řádů.  
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Tabulka č. 8 Množství nebezpečných látek – čistící linka Ekol – B1 [36] 

 

Název Množství 

Super Bee 300 JF  333 kg 

CEE-Bee J-84 351 kg 

Kyselina dusičná 50% 2 800 kg 

Kyselina dusičná 28% 1 568 kg 

Kyselina fluorovodíková 3% 400 kg 

Pragokor 626 kg 

 

Tabulka č. 9 Množství nebezpečných látek – čistící linka Ekol - B2 [37] 

 

Název Množství 

Super Bee 300 JF 333 kg 

Cee-Bee J-84 351 kg 

Kyselina dusičná 51% 2 856 kg 

Kyselina fluorovodíková 4% 136 kg 

Kyselina dusičná 18% 1 010 kg 

Kyselina chlorovodíková 50% 3 198 kg 

 

 

Tabulka č. 10 Množství nebezpečných látek – čistící linka Ekol – B3 [38] 

 

Název Množství 

Bioact 280E 235 kg 

Brulin 815 GD 275 kg 
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5.2.5 Sklad nebezpečných chemických látek č. 2 

Skladují se zde látky jak v kapalném, tak i pevném stavu. Objekt je situován v rohu haly I, 

v blízkosti vstupu od nákladní vrátnice. Je zde v pravidelných intervalech prováděno naváţení 

a také uskladnění chemických látek. Při vzniku větší havárie existuje moţnost úniku 

nebezpečných látek do dešťové kanalizace či mimo zpevněnou plochu.  

Při kaţdé operaci je nezbytná asistence Emergency teamu, který se řídí přesnými pravidly, jeţ 

jsou při těchto operacích naprosto nezbytné.  

 

Tabulka č. 11 – Sklad chemických látek pro novou halu 1 [39] 

Sklad chemických 

látek pro novou halu 

Předpokládaná roční 

spotřeba 

Provozní skladové 

zásoby 

Mnoţství 

SuperBee_300LF 10 000 1 000 Kg 

CEE-Bee J-84AL 2 500 200 Kg 

Brulin 8815GD, Free 500 200 Kg 

Kyselina dusičná 10 000 350 Kg 

Kyselina 

fluorovodíková 

2 000 300 Kg 

Kyselina sírová 10 000 600 Kg 

Kyselina 

chlorovodíková 

2 000 500 Kg 

Bioact 280 E 15 000 500 Kg 

Power Clean 500 7 500 250 Kg 

Penetrant pro FPI 

linky 

3500 300 Kg 

Oil flash 1 000 300 Kg 

Kyselina fosforečná 500 100 Kg 

Oxid chromový 500 125 Kg 

Rust Veto 221 D 500 125 Kg 

RTG vývojky 500 150 Kg 

Celkem  5 000 kg 
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5.2.6 Sklad hořlavin 

Přízemní objekt umístěný v hale II slouţící ke skladování hořlavin. Jsou zde naváţeny  

a uskladňovány látky hořlavého typu. Při vzniku havárie můţe být ohroţen kanalizační 

systém či ţivotní prostředí. Jako u předešlých skladů je i zde nutná při jakékoliv nebezpečné 

činnosti, jeţ by mohla vést ke vzniku havárie, asistence Emergency teamu.  

 

5.2.7 Sklad příjmu 

Jedná se o přízemní objekt určený ke skladování materiálu a chemických látek umístěný  

za halou DV 2. Ohroţení způsobené vznikem havárie při naváţce či při skladování je 

zaměřeno opět na kanalizační systém a ohroţení ţivotního prostředí. Je zde nezbytná účast 

Emergency teamu. Tento sklad příjmu byl přemístěn do nové haly I v blízkosti nákladní 

vrátnice. Při moţné havárie je ohroţena dešťová kanalizace. 

 

Tabulka č. 12  - Sklad příjmu [40] 

Sklad HK Předpokládaná roční 

spotřeba 

Provozní skladové 

zásoby 

Mnoţství 

Aceton  142 Kg 

Technický líh  7 Kg 

Technický benzin  40 Kg 

Isopropylalkohol  40 Kg 

Celkem   229 Kg 

 

5.2.8 Neutralizační stanice 

Hlavní činností této stanice je zpracovávání odpadních vod z výrobních procesů. Tento 

přízemní objekt je situován mezi halu II a DV 2. Do této stanice je v pravidelných intervalech 

prováděn návoz nebezpečných chemických látek, který můţe zapříčinit vznik havárie  

a případně ohrozit kanalizační systém či ţivotní prostředí, neţ se dostanou do oblasti 

neutralizační stanice. Jako vţdy je zde nutná asistence Emergency teamu.  
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Tabulka č. 13 – Množství nebezpečných látek v neutralizační stanici [41] 

Název Množství 

Kyselina sírová 2 000 kg 

Lukosan E201 100 kg 

Magnafloc 338 100 kg 

Síran ţelezitý 3 000 kg 

Sirník sodný 100 kg 

Vápenný hydrát 1 200kg 

 

5.2.9 Mořicí linka Koretal 

Jedná se o přízemní objekt situován v hale II. Jeho úkolem je odstraňování okují vznikajících 

při ţíhání, kalení, drátovém řezání, pasivace kyselou metodou. Je zde moţný výskyt 

nebezpečných chemických látek, jeţ jsou zde naváţeny. Moţná vzniklá havárie můţe ohrozit 

jak dešťovou kanalizaci, tak i ţivotní prostředí. Opět je zde jako ve všech případech nutná 

přítomnost Emergency teamu.  

 

Tabulka č. 14 – Množství nebezpečných látek v mořicí lince Koretal [42] 

Název Množství 

Kyselina dusičná  1 402 kg 

Kyselina fluorovodíková 160 kg 

Kyselina fosforečná 30 kg  

Kyselina chlorovodíková  667 l 

Oxid chromový 14 kg 

 

5. 2. 10 Sklad nebezpečných chemických látek č. 3 

Přízemní objekt sousedící s halou II je určen ke skladování chemických látek jak v kapalném, 

tak i plynném stavu. V tomto objektu je pravidelně prováděno naváţení a uskladnění 

chemických látek, jeţ také představuje riziko moţného vzniku havárie, která můţe ohrozit jak 

ţivotní prostředí, tak i dešťovou kanalizaci. Nutná asistence Emergency teamu.  

Součástí příloh j Havarijní vodohospodářský plán společnosti (příloha č. 11), ve kterém jsou 

k nahlédnutí grafické přílohy k operativním kartám k jednotlivým provozům. 
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Tabulka č. 15 – Sklad chemických látek číslo 3 pro halu II a neutralizační stanici [43] 

Sklad chemických látek 

č. 3 pro halu II a 

neutralizační stanici 

Předpokládaná roční 

spotřeba 

Provozní skladové 

zásoby (Kg) 

OAKITE 990 1000 200 

OAKITE 61 B 1000 200 

OAKITE 34 1000 200  

Brulin 815 GD,FREE 1 500 200 

Kyselina dusičná 7 000 300 

Kyselina fluorovodíková 1 000 60 

Kyselina sírová 10 000 1 240 

Kyselina octová 5 000 100 

Hydroxid sodný 1 000 100 

Dvojchroman draselný 1 000 100 

Iridite 14 - 2 1 000 200 

Penetrant pro FPI linky 3 500 100 

Kyselina fosforečná 200 60 

Kyselina chlorovodíková 1500 280 

Peroxid vodíku 1500 100 

Alodine 60 60 

Síran ţelezitý 15 000 1 000 

Lukosan 500 50 

Magnofloc 500 50 

Sirník sodný 500 50 

síran nikolnatý 500 100 

kovový nikl 500 50 

Ensolv 1 000 200 

Celkem  55 760 5000 

 

 

5. 2. 11 Společný prostor niklovací, eloxovací a galvanické linky 

Tento přízemní objekt umístěný v přístavku k hale II slouţí k povrchové úpravě dílců  

před jejich dalším zpracováním. V tomto prostoru, který bezprostředně sousedí se skladem 

chemických látek č. 3, proto je zde moţný výskyt nebezpečných látek. Při úniku těchto látek 

však nehrozí vznik nebezpečí jejich úniku vně objektu. Nebezpečí úniku chemických látek do 

dešťové kanalizace hrozí při naváţení chemických látek z venku do skladu chemických látek 

č. 3. Asistence Emergency teamu je vţdy nutná. 
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Tabulka č. 16 – Množství nebezpečných látek - galvanická linka – eloxování [44] 

Název Množství 

Alodine 1200A  21,7 kg 

Alodine 100B 17,2 kg 

Aluminium EchtGold L 1 kg 

Kyselina dusičná 225 kg 

Kyselina sírová 400 kg 

Sealing Salt ASL lig 3,5 kg 

 

Tabulka č. 17 množství nebezpečných látek – galvanická linka – niklování [45] 

Název Množství 

Hydroxid sodný  40 kg 

Kyselina sírová 128 kg 

Síran nikelnatý 350 kg 

 

Tabulka č. 18 Množství nebezpečných látek – galvanická linka Ekol – niklování [46] 

Název Množství 

Brulin 815 GD  266 kg 

Oakite Rust Striper (990R) 342 kg 

Kyselina dusičná 50% 1 767 kg 

Kyselina dusičná 50% 1 767 kg 

 

Tabulka č. 19 Množství nebezpečných látek – galvanická linka Ekol – eloxování [47] 

Název Množství 

Brulin 815 GD  271 kg 

Oakite 61B 277 kg 

Kyselina dusičná 30% 1 300 kg 

Kyselina flurovodíková 100 kg 

Oakite 34 294 kg 
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Kyselina sírová 566 kg 

Kyselina octová 234 kg 

Hydroxid sodný 28 kg 

Dichroman draselný 10 kg 

Kyselina sírová 1 147 kg 

Iridite 14-2 248 kg 

 

5.3 Vlastnosti vybraných nebezpečných látek 

Pro účely diplomové práce byly vybrány ze seznamu všech skladovaných nebezpečných látek 

ty, jejichţ nebezpečí vzniklé v důsledku povodní lze hodnotit jako nejvyšší, viz tabulka č. 20. 

Úplný seznam těchto látek je k dispozici v podobě přílohy č. 10 umístěné na CD nosiči. 

Vybrané látky: 

Tabulka č. 20 – Vybrané nebezpečné látky 

Alodine 1200A Isopropyl alkohol 

Alodine 1200B Vodík 

Oxid chromový Motorová nafta 

Ensolv Abicor Binzel 

Síran nikelnatý Super bee 300 JF 

Kyselina dusičná Cee-Bee J-84 

Kyselina fluorovodíková Pragokor 

Kyselina fosforečná Cee-Bee J – 84 AL 

Kyselina chlorovodíková Power clean 500 

Hydroxid sodný Oakite 990 

Kyselina sírová OAkite 61B 

Sealing salt ASL Lig Oakite 34 

Penetrant HM 430 Dvojchroman draselný 

Penetrant HM 406 Irindite 14-2 

Penetrant RC 65 Oakite Rust stripper (940R) 

Síran ţelezitý Technický benzín 

Sirník sodný Líh 

Aceton  
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1) Alodine 1200 A 

Pouţití: chromátování kovů 

Klasifikace látky:T – vysoce hořlavý, Z – ţíravý, N – nebezpečný pro ţivotní prostředí 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 21[48] 

Tabulka č. 21 - Nebezpečnost přípravku Alodine 1200A: 

R věty S věty 

R 50/53 – vysoce toxický pro vodní organismy, můţe 

vyvolávat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 

prostředí. 

S 53 – zamezte expozici, před pouţitím si obstarejte 

bezpečností instrukce 

 

R 42/43 – můţe vyvolat senzibilaci při styku s kůţí a 

vdechování 

S 23 – nevdechujte aerosoly 

 

R 24/25 – toxický při styku s kůţí a poţití S 26 – při zasaţení očí okamţitě vypláchněte vodou a 

vyhledejte lékařskou pomoc 

R 46 – můţe vyvolat poškození dědičných schopností S 28 – Při styku s kůţí důkladně umyjte velkým 

mnoţstvím vody 

R 45 – můţe vyvolat rakovinu S 36/37/39 pouţívejte vhodný ochranný oděv, ochranné 

brýle, ochranné rukavice, obličejový štít 

R 35 – způsobuje těţké poleptání S 45 – v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, 

vyhledejte lékařskou pomoc. 

R 26 – vysoce toxický při vdechování  

R 48/23 – nebezpečí váţného poškození zdraví při 

dlouhodobé expozici vdechováním 

 

R 62 – moţné nebezpečí poškození reprodukční 

schopnosti. 

 

 

Důleţité je zamezit úniku do kanalizace a kontaminaci povrchových a podzemních vod, nebo 

úniku produktu do půdy. 

Při čištění je důleţité pouţívat vhodný absorpční materiál – písek, nepouţívat piliny. 

Skladování – důleţitá je ochrana před působením tepla, nesmí se skladovat s hořlavými a 

organickými látkami, obal musí být těsně uzavřen. Musí být zamezeno styku se zásadami 

(uvolňování tepla). 

2) Alodine 1200 B 

Pouţití: chromátování kovů 

Klasifikace látky:Xn – zdraví škodlivý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 22[49] 
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Tabulka č. 22 – Nebezpečnost přípravku Alodine 1200 B 

R věty S věty 

R 22 – zdraví škodlivý při poţití S 26 – při zasaţení očí okamţitě vypláchněte vodou a 

vyhledejte lékařskou pomoc  

R 32 – uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s 

kyselinami 

S 37/39 – pouţívejte vhodné ochranné brýle, rukavice 

nebo obličejový štít 

 

R 36/38 – dráţdí oči a kůţi S 46 – při poţití okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc a 

ukaţte tento obal 

R 41 – nebezpečí váţného poškození očí  

 

Skladování: obal s produktem má být uchováván těsně uzavřený a doporučuje se skladovat na 

suchém místě.  

Doporučuje se zamezit úniku produktu do kanalizace a kontaminaci povrchových a 

podzemních vod, nebo úniku produktu do půdy. 

Čisticí metody: mechanické odstranění 

3) Oxid chromový 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 23[50] 

Tabulka č. 23 – Nebezpečnost přípravku Oxid chromový 

R věty 

R 50/53 – vysoce toxický pro vodní organismy, můţe 

vyvolávat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 

prostředí. 

R 42/43 – můţe vyvolat senzibilaci při styku s kůţí a 

vdechování 

R 24/25 – toxický při styku s kůţí a poţití 

R 46 – můţe vyvolat poškození dědičných schopností 

R 45 – můţe vyvolat rakovinu 

R 35 – způsobuje těţké poleptání 

R 26 – vysoce toxický při vdechování 

R 48/23 – nebezpečí váţného poškození zdraví při 

dlouhodobé expozici vdechováním 

 

4) EnSolv 5408 

Pouţití: : přípravek se vyuţívá k odmašťování v parách, ultrazvukovému čištění, dále 

jako azeotropická nehořlavá rozpouštědlová směs. 

Klasifikace látky:Xn – zdraví škodlivý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 24[51] 
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Tabulka č. 24 – Nebezpečnost přípravku Ensolv 5408 

R věty S věty 

R20 – Zdraví škodlivý při vdechován S9 – Uchovávejte obal na dobře větraném místě 

R36/37/38 – Dráţdí oči, dýchací orgány a kůţi S21 – Nekuřte při pouţívání 

R67 – Vdechování par můţe způsobit ospalost a závratě S23 – Nevdechujte páry 

S60 – Tento materiál nebo jeho obal musí být 

zneškodněny jako nebezpečný odpad 

 S24/25 – Zamezte styku s kůţí a očima 

 S37 – Pouţívejte vhodné ochranné rukavice 

 S51 – Pouţívejte pouze v dobře větraných prostorách 

 S60 – Tento materiál nebo jeho obal musí být 

zneškodněny jako nebezpečný odpad 

 

Skladování: doporučuje se na chladném suchém místě, které je dobře větráno, bez kontaktu 

s vodou a se vzdušnou vlhkostí, a to nejlépe v těsně uzavřených originálních obalech. 

Čištění: Odpad absorbovat do vhodných sorpčních prostředků (např. písek, vapex, 

expandovaný perlit, universální absorpční prostředky). Dále pak uchovávat v uzavřených 

nádobách a odstranit jako odpad dle příslušných platných předpisů. Po odstranění odpadů 

prostor umýt vodou. 

Zamezit: Zabránit úniku do odpadních stok, kanalizace a vodních toků.     

5) Síran nikelnatý 

Klasifikace látky:Xn – zdraví škodlivý, N – nebezpečný pro ţivotní prostředí 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 25[52] 

Tabulka č. 25 – Nebezpečnost přípravku Síran nikelnatý 

R věty S věty 

R22 – Zdraví škodlivý  S22 – Nevdechujte prach 

R40 – Podezření na karcinogenní účinky S36/37 – Pouţívejte vhodný ochranný oděv a ochranné 

rukavice 

R42/43 – můţe vyvolat senzibilaci při vdechování a při 

styku s kůţí 

S60 – Tento materiál nebo jeho obal musí být 

zneškodněny jako nebezpečný odpad 

R 50/53 – vysoce toxický pro vodní organismy, můţe 

vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 

prostředí 

S61 – zabraťe uvolnění do ţivotního prostředí. Viz 

speciální pokyny nebo bezpečnostní listy 

 S62 – Uchovávejte mimo dosah dětí 
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Skladování: v dobře uzavřených obalech v suchu a chladu, chránit před horkem a slunečními 

paprsky, na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání. 

Čištění: rozsypanou látku smést a uloţit k likvidaci, kontaminovaný materiál odstranit jako 

odpad. 

Zamezit: vytváření prachu a kontaktu s očima a pokoţkou, při vniknutí do kanalizace nebo 

toku informovat příslušné orgány. 

6) Cee- Bee J 84 AL 

Pouţití: přípravek slouţí k úpravě pH 

Klasifikace látky:C - ţíravý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 26[53] 

Tabulka č. 26 – Nebezpečnost přípravku Cee – Bee J 84 AL 

R věty S věty 

R34 – Způsobuje poleptání  S20/21 – Nejezte, nepijte a nekuřte při pouţívání 

R36/37/38 – Dráţdí oči, dýchací orgány a kůţi S36/37/39 – Pouţívejte vhodný ochranný oděv, 

ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít 

R52/53 – Škodlivý pro vodní organismy, můţe vyvolat 

dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

 

S45 – V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, 

okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to moţné, 

ukaţte toto označení) 

 

Skladování: Doporučuje se skladovat na suchém místě při teplotách 0 aţ 38
o
C, a to  nejlépe 

v těsně uzavřených originálních obalech. Dále pak je důleţité zabránit kontaktu s kyselými 

látkami či přípravky a kovy jako hliník, cín a zinek. 

Čištění: Odpad neutralizovat např. kyselinou octovou a absorbovat do vhodných sorpčních 

prostředků (písek, vapex, expandovaný perlit, universální absorpční prostředky). Uchovávat 

v uzavřených nádobách a odstranit jako odpad dle příslušných platných předpisů. Po 

odstranění odpadů prostor umýt vodou. 

Zamezit: Úniku do odpadních stok, kanalizace a vodních toků.     

7) Power cleen 500 

Pouţití: neuvedeno 

Klasifikace látky:C – ţíravý, Xn – zdraví škodlivý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 27[54] 
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Tabulka č. 27 – Nebezpečnost přípravku Power cleen 500 

R věty S věty 

R35 – Způsobuje silné poleptání S20/21 – Nejezte, nepijte a nekuřte při pouţívání 

R36/37/38 – Dráţdí oči, dýchací orgány a kůţi S36/37/39 – Pouţívejte vhodný ochranný oděv, 

ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít 

R52/53 – Škodlivý pro vodní organismy, můţe vyvolat 

dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

S45 – V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, 

okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to moţné, 

ukaţte toto označení) 

 S60 – tento materiál nebo jeho obal musí být 

zneškodněny jako nebezpečný odpad 

 

Skladování: vhodné je suché místo, skladovat nejlépe v těsně uzavřených originálních 

obalech. Je potřeba zabránit kontaktu s alkalickými látkami či přípravky a kovy 

jakými jsou např. hliník, cín, zinek a další, které podléhají silné korozi reakcí s 

kyselinami.  

Čištění: Odpad je vhodné neutralizovat např. mletým vápencem nebo uhličitanem 

sodným a absorbovat do vhodných sorpčních prostředků (písek, vapex, expandovaný 

perlit, universální absorpční prostředky). Uchovávat v uzavřených nádobách a 

odstranit jako odpad dle příslušných platných předpisů. Po odstranění odpadů prostor 

umýt vodou. 

Zamezit: Zabránit úniku do odpadních stok, kanalizace a vodních toků, jedná se o 

přípravek vysoce nebezpečný pro vodní toky. 

8) Iridite 14-2 

Klasifikace látky:T – vysoce toxický, C – ţíravý, N – nebezpečný pro ţivotní prostředí 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 28[55] 

Tabulka č. 28 – Nebezpečnost přípravku Irindite 14 - 2 

R věty S věty 

R34 – Můţe způsobit poleptání S20/21 – Nejezte, nepijte a nekuřte při pouţívání 

R46 – Můţe vyvolat poškození dědičných vlastností S36/37/39 – Pouţívejte vhodný ochranný oděv, 

ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít 

R49 – Můţe vyvolat rakovinu při vdechování 

 

S45 – V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, 

okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to moţné, 

ukaţte toto označení) 

R26/27/28 – Vysoce toxický při vdechování, styku 

s kůţí a při poţití  
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R39/26/28 – Vysoce toxický: Nebezpečí velmi váţných 

nevratných účinků při vdechování a při styku s kůţí 

 

R51/53 – Toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat 

dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

 

 

Skladování: nejlépe na suchém chladném místě, pokud moţno v těsně uzavřených 

originálních obalech v dobře větraných prostorách. Dále pak zabránit kontaktu 

s oxidačními činidly, peroxidy a se všemi zápalnými látkami či přípravky, které 

iniciují poţár. Na pracovišti by měla být k dispozici sprcha a zařízení pro výplach očí 

vodou. Zabránit kontaktu se zásadami, redukčními činidly, hořlavými a organickými 

materiály. 

Čištění: Odpadní chemikálii absorbovat do vhodných sorpčních prostředků (písek, 

vapex, expandovaný perlit, universální absorpční prostředky). Uchovávat 

v uzavřených nádobách a odstranit jako odpad dle příslušných platných předpisů. Po 

odstranění odpadů prostor umýt vodou. 

Zamezit: Zabránit úniku do odpadních stok, kanalizace a vodních toků.     

9) Super Bee 300 LF 

Pouţití: přípravek se pouţívá k nastavení pH 

Klasifikace látky: C – ţíravý, Xn – zdraví škodlivý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 29[56] 

Tabulka č. 29 – Nebezpečnost přípravku č. Super Bee 300 LF 

R věty S věty 

R34 – Můţe způsobit poleptání S20/21 – Nejezte, nepijte a nekuřte při pouţívání 

R36/37/38 – Dráţdí oči, dýchací orgány a kůţi 

 

S36/37/39 – Pouţívejte vhodný ochranný oděv, 

ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít 

R52/53 – Škodlivý pro vodní organismy, můţe vyvolat 

dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

S45 – V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, 

okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to moţné, 

ukaţte toto označení) 

  

Skladování: na suchém místě při teplotách 0 aţ 38
o
C, a to nejlépe v těsně uzavřených 

originálních obalech. Zabránit kontaktu s kyselými látkami či přípravky a kovy jakými 

jsou hliník, cín a zinek. 

Čištění: Odpad je vhodné neutralizovat, a to např. kyselinou octovou a poté absorbovat 

do vhodných sorpčních prostředků (písek, vapex, expandovaný perlit, universální 
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absorpční prostředky). Prostředek uchovávejte v uzavřených nádobách a odstraňujte 

jako odpad dle příslušných platných předpisů. Po odstranění odpadů prostor umyjte 

vodou. 

Zamezit: Úniku do odpadních stok, kanalizace a vodních toků.     

10) Penetrant HM 430 

Klasifikace látky:Xi – dráţdivý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 30[57] 

Tabulka č. 30 – Nebezpečnost přípravku Penetrant HM 430 

R věty S věty 

R36/38 – Dráţdí oči a kůţi S2 - uchovávejte mimo dosah dětí 

R41 – nebezpečí váţného poškození očí 

 

S 26- při zasaţení očí okamţitě důkladně vypláchněte 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

 S37/39 – pouţívejte vhodné ochranné rukavice a 

ochranné brýle nebo obličejový štít 

 S 46 – při poţití okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc 

a ukaţte tento obal 

 

Skladování: v těsně uzavřených obalech na chladných a dobře větraných místech 

k tomu určených. 

Čištění: přípravek pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, 

křemelina, zemina), shromáţděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte jako 

nebezpečný odpad. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s místně platnými 

předpisy. Při úniku velkého mnoţství přípravku informujte hasiče a odbor ţivotního 

prostředí. Obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Zamezit: Kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte 

vniknutí do kanalizace. 

11) Penetrant HM 406 

Pouţití: fluorescenční penetrant 

Klasifikace látky:Xi - dráţdivý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 31[58] 

Tabulka č. 31 – Nebezpečnost přípravku Penetrant HM 406 

R věty S věty 

R38 – Dráţdí oči a kůţi S 26- při zasaţení očí okamţitě důkladně vypláchněte 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 
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R41 – nebezpečí váţného poškození očí 

 

S37/39 – pouţívejte vhodné ochranné rukavice a 

ochranné brýle nebo obličejový štít 

R66 – opakovaná expozice můţe způsobit vysušení 

nebo popraskání kůţe 

 

 

Skladování: v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných 

místech k tomu určených. 

Čištění: přípravek pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, 

křemelina, zemina), shromáţděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte jako 

nebezpečný odpad. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s místně platnými 

předpisy. Při úniku velkého mnoţství přípravku informujte hasiče a odbor ţivotního 

prostředí. Obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Zamezit: Kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte 

vniknutí do kanalizace. 

12) Penetrant RC 65 

Klasifikace látky:Xn – zdraví škodlivý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 32[59] 

Tabulka č. 32 – Nebezpečnost přípravku Penetrant RC 65 

R věty S věty 

R65 – zdraví škodlivý, při poţití můţe vyvolat 

poškození plic 

S 2 uchovávejte mimo dosah dětí 

 S 46 – při poţití okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc 

a ukaţte tento obal 

 

Skladování: v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných 

místech k tomu určených. 

Čištění: přípravek pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, 

křemelina, zemina), shromáţděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte jako 

nebezpečný odpad. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s místně platnými 

předpisy. Při úniku velkého mnoţství přípravku informujte hasiče a odbor ţivotního 

prostředí. Obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Zamezit: Kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte 

vniknutí do kanalizace. 
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13) Kyselina dusičná (65%) 

      Pouţití: analytický činidlo, chemický průmysl 

      Klasifikace látky:C – ţíravý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 33[60] 

Tabulka č. 33 – Nebezpečnost přípravku Kyselina dusičná 

R věty S věty 

R 35 – způsobuje těţké poleptání S1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

 S23  - Nevdechujte páry 

 S26 – Při zasaţení očí důkladně vypláchněte vodou a 

vyhledejte lékařskou pomoc 

 S36 – pouţívejte vhodný ochranný oblek  

 S45 – V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě 

vyhledejte lékařskou pomoc 

 

Při úniku se nesmí nikdy jímat do pilin, čistící vlny nebo ostatních organických materiálů 

(nebezpečí samovznícení). S práškovými kovy můţe docházet k bouřlivé reakci. Při kontaktu 

se dřevem, celulózou, bavlnou způsobuje jejich vznícení. Jedná se o silné oxidační činidlo. 

Pouţívat OOPP. Je důleţité zamezit vdechování par a kontakt s látkou. Zabránit vniku do 

kanalizace a odpadních vod (moţnost vzniku leptavých směsí). Odstranění:zředit látku 

desetinásobkem vody, neutralizovat roztokem hydroxidu vápenatého nebo uhličitanu 

sodného. Neutrální roztok zředit vodou a vypustit do stoky. Zeminu asanovat 2 - 5% 

roztokem hydroxidu vápenatého nebo uhličitanu sodného. 

Skladování: protoţe látka napadá většinu kovů, je třeba skladovat tuto látku v původních 

obalech nebo nádobách z nerez oceli, skleněných obalech chráněných proti rozbití, keramika. 

Prostor musí být dostatečně větraný, teplota skladování od 15 – 20 ºC. Chránit před přímým 

sluncem. 

14) Kyselina fluorovodíková (40%, 50%) 

Pouţití:pro zdravotnictví a průmyslové účely 

Klasifikace látky:T – vysoce hořlavý, C – ţíravý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 34[61] 

Tabulka č. 34 – Nebezpečnost přípravku Kyselina fluorovodíková 

R věty S věty 

R26/27/28 – vysoce toxické při vdechování, styku s kůţí, a 

při poţití 

S1/2 – Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

R35 – způsobuje těţké poleptání S7/9 – uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře 

větratelném místě 
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 S26 – Při zasaţení očí okamţitě důkladně propláchněte 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

 S36/37 – pouţívejte vhodný ochranný oděv a ochranné 

rukavice 

 S45- v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě 

vyhledejte lékařskou pomoc 

 

Při úniku moţnost kontaminace povrchových a podzemních vod. Reaguje s mnoha kovy, při 

kterých uvolňuje snadno hořlavý vodík (tvorba výbušných směsí). Přechází rychle do 

plynného stavu a tvoří ţíravé toxické směsi těţší neţ vzduch. Důleţité je zamezení styku 

s látkou a zabránění jejímu vdechování. Zamezit vniku do kanalizace a spodních vod. 

Pouţívat OOPP. 

Skladování:skladovat v dobře uzavřených obalech v suchých, chladných a dobře větraných 

skladech. Neskladovat s amoniakem. Chránit před teplem a otevřeným ohněm. Zajistit 

dostatečné odsávání. Asanace se provádí do umělohmotných obalů (poté zlikvidovat 

odbornou firmou). Ukládat na skládku nebezpečného odpadu. 

15) Kyselina fosforečná (85%) 

Pouţití:pro zdravotnictví a průmyslové účely 

Klasifikace látky:C – ţíravý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 35[62] 

Tabulka č. 35 – Nebezpečnost přípravku Kyselina fosforečná 

R věty S věty 

R34 – způsobuje poleptání S1/2 – uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

R37 – dráţdí dýchací orgány S26 - při zasaţení očí okamţitě důkladně propláchněte 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

 S45 - v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě 

vyhledejte lékařskou pomoc 

 

Při úniku zabránit vdechování par a styku s látkou. Zamezit vniknutí do kanalizace a spodních 

vod (vznik ţíravých směsí). Při čištění nebo odstraňování pouţívat nehořlavý materiál (písek, 

suchá zemina, mletý vápenec), poté uloţit do uzavřené nádoby a zlikvidovat. Při rozpouštění 

ve vodě vzniká teplo a vytvářené roztoky jsou i při značném zředění kyselé a mají ţíravé 

účinky. Neutralizace se provádí hašeným vápnem, sodou nebo drceným vápnem. Pouţití 

OOPP. 

Skladování:v pogumovaných nebo korozivzdorných nádobách nebo nádobách z umělé hmoty. 

Teplota pod 30ºC, v suchých, chladných, větratelných skladech. 
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16) Kyselina chlorovodíková (35%) 

Pouţití:pro analytické a průmyslové účely 

Klasifikace látky:C – ţíravý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 36[63] 

Tabulka č. 36 – Nebezpečnost přípravku Kyselina chlorovodíková 

R věty S věty 

R34 – způsobuje poleptání S1/2 - uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

R37 – dráţdí dýchací orgány S26 - při zasaţení očí okamţitě důkladně propláchněte 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

 S45 - v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě 

vyhledejte lékařskou pomoc 

 

Při úniku zabránit vdechování par a kontaktu s látkou. Při velkém zamoření prostředí pouţít 

izolovaný dýchací přístroj. Zamezit úniku do kanalizace a spodních vod. Zeminu asanovat 2 - 

5% roztokem hydroxidu sodného nebo vápenatého. Při vzniku do kanalizace nebo odpadních 

vod vznikají ţíravé směsi. Při úniku a styku s kovy vzniká vodík, který je vysoce hořlavý a se 

vzduchem vytváří explozivní směs. Pouţívat osobní OOPP. 

Skladování:suché a větrané prostory, dobře uzavřené obaly, oddělené od oxidačních činidel, 

teplota do 25ºC. Chránit před slunečním zářením. Nevhodnými obalovými materiály jsou 

ţelezo, ocel, hliník. Vhodným je naopak sklo, ocel vyztuţená pryţí, keramika, tantal.  

17) Kyselina sírová (90%) 

Pouţití:chemický průmysl 

Klasifikace látky:C – ţíravý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 37[64] 

Tabulka č. 37 – Nebezpečnost přípravku Kyselina sírová 

R věty S věty 

R35 – způsobuje těţké poleptání S1/2 - uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

 S26 - při zasaţení očí okamţitě důkladně propláchněte 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

 S30 – k tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu 

 S45 - v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě 

vyhledejte lékařskou pomoc 

 

Při úniku zamezit vdechování par, kontaktu s látkou a evakuovat osoby. při úniku na 

prostranství lokalizovat prostor hrázemi. Zamezit úniku do kanalizace a vodních toků. Při 

úniku do kanalizace vznikají ţíravé směsi. Při styku s kovy se uvolňuje vodík, který při styku 
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se vzduchem tvoří výbušné směsi. Odstraňováni se provádí odčerpáním, sorpcí na vhodný 

materiál (písek, škvára, zemina), poté odborně zlikvidovat. Látka prudce reaguje s vodou 

(koncentrovaná kyselinu lijeme do vody ne naopak). Při této reakci dochází k tvorbě velkého 

mnoţství tepla. Pouţívat OOPP. 

Skladování:v krytých, suchých a chladných skladech, při teplotách pod 30ºC, odděleně od 

hořlavin, silných oxidačních a redukčních činidel a silných zásad. Chránit před sálavým 

teplem. 

18) Hydroxid sodný 

Pouţití:analytické a průmyslové účely 

Klasifikace látky:C – ţíravý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 38[65] 

Tabulka č. 38 – Nebezpečnost přípravku Hydroxid sodný 

R věty S věty 

R35 – způsobuje těţké poleptání S1/2 - uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

 S26 - při zasaţení očí okamţitě důkladně propláchněte 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

 37/39 - pouţívejte vhodné ochranné rukavice a ochranné 

brýle nebo obličejový štít 

 S45 - v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě 

vyhledejte lékařskou pomoc 

 

Při úniku zabránit kontaktu s látkou. Zabránit vniku do kanalizace a spodních vod. Prudce 

reagují s kyselinami. Na rozpouštění pouţít studenou vodu. Při reakci vzniká velké mnoţství 

tepla (je třeba zajistit důkladné odsávání). Rozkládá ţivočišné produkty (kůţe, vlna) za vzniku 

vodíku, který je značně hořlavý. Odstraňování se provádí rozpuštěním ve vodě a neutralizací 

zředěnou kyselinou chlorovodíkovou. Vzniká neškodný chlorid sodný, který lze likvidovat 

v čističkách odpadních vod. Pouţívat OOPP. 

Skladování:kryté suché sklady, dobře uzavřené obaly, při běţných teplotách. Neskladovat 

s kyselinami. 

19) Aceton 

Pouţití:rozpouštědlo 

Klasifikace látky:F – vysoce hořlavý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 39[66] 
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Tabulka č. 39 – Nebezpečnost přípravku Aceton 

R věty S věty 

R11 – vysoce hořlavý S2 - uchovávejte mimo dosah dětí 

 

 S9 – uchovávejte obal na dobře větraném místě 

 

 S16 – uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz 

kouření 

 S23 – nevdechujte páry 

 S33 – proveďte preventivní opatření proti výbojům statické 

elektřiny 

 S45 - v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě 

vyhledejte lékařskou pomoc 

 

Při úniku nesmí přijít do styku s oxidačními materiály, kyseliny. Dále veškeré kyseliny a 

zásady, čistý kyslík, tavená síra. Nevypouštět odpadní vody do kanalizace, podzemních či 

povrchových vod. Směsi s vodou mohou být výbušné, především jejich výpary.  Vodné směsi 

s acetonem jsou od 50% -ního obsahu acetonu téţ hořlavé. Nad hladinou roztoků se mohou 

vytvořit výbušné směsi. Pouţívat OOPP 

Skladování: za běţných podmínek skladovat v chladném suchém a dobře větraném skladu. 

Skladovat v těsně uzavřených nádobách. Skladované nádoby by neměly být vystaveny 

působení přímých slunečních paprsků a ve skladu se nesmí vyskytnout ţádný zdroj 

otevřeného ohně či elektrostatické výboje. Zabránit působení vysokých teplot. Neskladovat 

s potravinami a koncentrovanými kyselinami. Postupovat v souladu s poţadavky pro 

skladování vysoce hořlavých kapalin. 

20) Dichroman draselný 

Pouţití:laboratoře 

Klasifikace látky:T – vysoce toxický, N – nebezpečný pro ţivotní prostředí 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 40[67] 

Tabulka č. 40 – Nebezpečnost přípravku Dichroman draselný 

R věty S věty 

R45 – můţe vyvolat rakovinu S1/2 - - uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

R46- můţe vyvolat poškození dědičných vlastností S53 – zamezte expozici-před pouţitím si obstarejte speciální 

instrukce 

R60 – můţe poškodit reprodukční schopnost S45 - v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě 
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vyhledejte lékařskou pomoc 

R61 – můţe poškodit plod v těle matky S60 – tento materiál a jeho obal musejí být zneškodněny 

R8 – dotek s hořlavým materiálem můţe způsobit poţár  

R21 – zdraví škodlivý při styku s kůţí  

R25 – toxický při poţití  

R26 – vysoce toxický při vdechování  

R34 – způsobuje poleptání  

R42/43 můţe vyvolat senzibilizaci při vdechování a při 

styku s kůţí 

 

R48/23 – toxický, nebezpečí váţného poškození zdraví při 

dlouhodobé expozici vdechováním 

 

R50/53 -  vysoce toxický pro vodní organismy, můţe 

vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

 

 

Při úniku zamezit vniknutí do kanalizace a spodních vod. Vysoce toxický pro vodní 

organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Zamezit 

kontaktu s pokoţkou a vdechování par. Čištění a odstraňování se provádí suchým úklidem 

(látka se nesmí rozprášit). Znečištěnou plochu ošetříme savým papírem navlhčeným roztokem 

síranu ţeleznatého a následně ještě roztokem uhličitanu sodného. poté umístit do dobře 

uzavřeného obalu a nechat odborně zlikvidovat. Zamezit velkému zahřátí. Se silnými 

zásadami a kyselinami reaguje za uvolňování tepla. 

Skladování:dobře uzavřené obaly, suché dobře větrané sklady. Chránit před přímým 

slunečním zářením. Prostor musí mít zajištěné řádné odsávání. Chránit před teplem a 

otevřeným ohněm. 

21) Síran železitý (41%) 

Pouţití:úprava a čištění vod 

Klasifikace látky:C – ţíravý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 41[68] 

Tabulka č. 41 – Nebezpečnost přípravku Síran železitý 

R věty S věty 

R34 – způsobuje poleptání S26 -  při zasaţení očí okamţitě důkladně propláchněte 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

 S28 – při styku s kůţí okamţitě omyjte velkým mnoţstvím 

vody s mýdlem 

 S36/37/39 - pouţívejte vhodný ochranný oděv, ochranné 

rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít 

 S45 - v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě 

vyhledejte lékařskou pomoc 
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Při úniku nesmí vniknout do kanalizace ani spodních vod. Odstraňování či čištění se provádí 

velkým mnoţstvím vody, je-li to moţné tak neuklizovat vápencem nebo sodou. Zamezit styku 

s látkou a vdechnutí výparů. Reaguje s kovy (chová se jako kyselina). Při těchto reakcích 

vzniká výbušný vodík. Bez pouţití OOPP nepřijít do přímého kontaktu. 

Skladování:dobře uzavřené nádoby. V suchém a chladném prostředí. 

22) Sirník sodný (60 - 62%) 

Pouţití:rozpouštědlo 

Klasifikace látky:F - vysoce hořlavý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 42[69] 

Tabulka č. 42 – Nebezpečnost přípravku Sirník sodný 

R věty S věty 

R31 – uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami S1/2 - uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

R34 – způsobuje poleptání S26 - při zasaţení očí okamţitě důkladně propláchněte 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

R50 – vysoce toxický pro vodní organismy S45 - v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě 

vyhledejte lékařskou pomoc 

 S61 – zabrňte uvolnění do ţivotního prostředí 

 

Při úniku nesmí proniknout do kanalizace a spodních vod. Čištění a odstraňování se provádí 

tak, ţe rozsypanou látku smeteme a uloţíme k likvidaci. Je třeba tuto látku chránit před 

vodou. V místě je třeba zajistit dostatečné větrání. Pouţívat nezávisle na okolním vzduchu 

záchranný dýchací přístroj. Reaguje kyselinami za vzniku toxických plynů s leptavými 

účinky. Nesmí být v kontaktu s oxidačními činidly, kovy a oxidem uhličitým. Při styku 

s vodou nebo vzdušnou vlhkostí uvolňují hořlavé páry. Pouţívat OOPP. 

Skladování:v dobře uzavřených obalech. V suchém a chladném prostředí. Zajistit dostatečné 

větrání a odsávání pracoviště. Chránit před teplem. Neskladovat v blízkosti otevřeného 

plamene, zdrojů tepla a jiskření. 

23) Oakite 61B  

Klasifikace látky:Xn – zdraví škodlivý, Xi – dráţdivý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 43[70] 

Tabulka č. 43 – Nebezpečnost přípravku Oakite 61 B 

R věty S věty 

R20/21/22 – zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůţí a 

při poţití  

 

S20/21 – nejezte, nepijte a nekuřte při pouţívání 
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R36/37/38 – dráţdí oči,dýchací orgány a kůţi 

 

S36/37/39 – pouţívejte vhodný ochranný oděv, ochranné 

rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít 

 

R52/53 – škodlivý pro vodní organismy, můţe vyvolat 

dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

 

S45 – v případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamţitě 

vyhledejte lékařskou pomoc 

 

Při úniku chránit pokoţku a oči před kontaktem s přípravkem. Přípravek je škodlivý pro vodní 

organismy. Před jídlem a před koncem pracovní doby umýt ruce, obličej a pouţít sprchu pro 

očistu celého těla. Pouţívat OOPP při nakládání s ţíravými látkami.  Zabránit úniku do 

odpadních stok, kanalizace a vodních toků.   Při čištění a zneškodňování chemikálii 

absorbovat do vhodných sorpčních prostředků (písek, vapex, expandovaný perlit, universální 

absorpční prostředky). Uchovávat v uzavřených nádobách a odstranit jako odpad dle 

příslušných platných předpisů. Po odstranění odpadů prostor umýt vodou. 

Skladování: na suchém místě a to nejlépe v těsně uzavřených originálních obalech v dobře 

větraných prostorách. Zabránit kontaktu s kyselinami a kovy jako hliník, cín a zinek. Při 

kontaktu s kovy můţe dojít ke vzniku explozivní směsi vodíku se vzduchem. 

24) Oakite 990  

Klasifikace látky:Xn – zdraví škodlivý, C – ţíravý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 44[71] 

Tabulka č. 44 – Nebezpečnost přípravku Oakite 990 

R věty S věty 

R34 – způsobuje poleptání  

 

S20/21 – nejezte, nepijte a nekuřte při pouţívání 

 

R36/37/38 – dráţdí oči, dýchací orgány a kůţi 

 

S36/37/39 – pouţívejte vhodný ochranný oděv, ochranné 

rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít 

 

R52/53 – škodlivý pro vodní organismy, můţe vyvolat 

dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

 

S45 – v případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamţitě 

vyhledejte lékařskou pomoc 

 

Při úniku chránit pokoţku a oči před kontaktem s přípravkem. Pouţívat OOPP při nakládání 

s ţíravými látkami. Zabránit úniku do odpadních stok, kanalizace a vodních toků. Při čištění 

či likvidací odpadní chemikálii absorbovat do vhodných sorpčních prostředků (písek, vapex, 

expandovaný perlit, universální absorpční prostředky). Uchovávat v uzavřených nádobách a 
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odstranit jako odpad dle příslušných platných předpisů. Uniklý přípravek lze téţ neutralizovat 

slabou kyselinou. Po odstranění odpadů prostor umýt vodou. 

Skladování: na suchém místě a to nejlépe v těsně uzavřených originálních obalech v dobře 

větraných prostorách. Zabránit kontaktu s horkou vodou, kyselými látkami či přípravky a 

kovy jako hliník, cín a zinek. Při kontaktu s kovy můţe dojít ke vzniku explozivní směsi 

vodíku se vzduchem. 

25) Oakite Deoxidizer 34 

Pouţití:odkysličovadlo 

Klasifikace látky: T – toxický, N – nebezpečný pro ţivotní prostředí 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 45[72] 

Tabulka č. 45 – Nebezpečnost přípravku Oakite Deoxidizer 34 

R věty S věty 

R23/24/25 – toxický při vdechování, styku s kůţí a při poţití  

 

S20/21 – nejezte, nepijte a nekuřte při pouţívání 

 

R36/37/38 – dráţdí oči, dýchací orgány a kůţi 

 

S36/37/39 – pouţívejte vhodný ochranný oděv, ochranné 

rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít 

 

R51/53 – toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat 

dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

 

S45 – v případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamţitě 

vyhledejte lékařskou pomoc  

 

Při úniku můţe být nebezpečný pro zdraví člověka v případě nadýchání prachu, poţití či 

kontaktu s pokoţkou. Prach z přípravku dráţdí silně respirační trakt a oči, dochází ke kašli a 

potíţím s dýcháním. Můţe dojít k zahoření s ohledem na okolní prostředí. Jde o ţíravý 

přípravek. Zabránit úniku do odpadních stok, kanalizace a vodních toků. Při likvidaci či 

čištění chemikálii absorbovat do vhodných sorpčních prostředků (písek, vapex, expandovaný 

perlit, universální absorpční prostředky). Uchovávat v uzavřených nádobách a odstranit jako 

odpad dle příslušných platných předpisů. Po odstranění odpadů prostor umýt vodou.  

Skladování: na suchém místě a to nejlépe v těsně uzavřených originálních obalech v dobře 

větraných prostorách. Zabránit kontaktu horkou vodou, kyselými látkami či přípravky a kovy 

jako hliník, cín a zinek. Při kontaktu s kovy můţe dojít ke vzniku explozivní směsi vodíku se 

vzduchem. 
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26) Technický benzín 

Pouţití:průmysl, odmašťování, čištění 

Klasifikace látky: F – vysoce hořlavý, Xn – zdraví škodlivý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 46[73] 

Tabulka č. 46 – Nebezpečnost přípravku Technický benzín 

R věty S věty 

R11 – vysoce hořlavý S26 - při zasaţení očí okamţitě důkladně propláchněte 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

R65 – zdraví škodlivý, při poţití můţe vyvolat poškození 

plic 

S45 - v případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamţitě 

vyhledejte lékařskou pomoc 

 S51 – pouţívejte pouze ve větraných místnostech 

 S62 – při poţití nevyvolávejte zvracení 

 

Při úniku zabránit přímému styku s kůţí, očima, oděvem. Nekouřit. Odstranit zápalné zdroje. 

Zamezit vniknutí do kanalizace a spodních vod (hrázky, norné stěny atd.). Pokud je to moţné 

odčerpat látku zpět do obalu. Zbytek nebo menší mnoţství odstranit pomocí vhodného 

sorbentu (apex, písek, suchá zemina, piliny) a poté nechat odborně zlikvidovat. 

Skladování:při běţné teplotě, vyloučit a zamezit styk se sálavým teplem a otevřeným ohněm. 

27) Izopropylalkohol 

Pouţití:pro průmyslové účely, rozpouštědlo 

Klasifikace látky:F – vysoce hořlavý, Xi – vysoce dráţdivý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 47[74] 

Tabulka č. 47 – Nebezpečnost přípravku Izopropylalkohol 

R věty S věty 

R11 – vysoce hořlavý S2 – uchovávejte mimo dosah dětí 

R36 – dráţdí oči S7 – uchovávejte obal těsně uzavřený 

R67 – vdechování parmůţe způsobit ospalost a závratě S16 – uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz 

kouření 

 S24/25 – zamezte styku s kůţí a očima 

 S26 - při zasaţení očí okamţitě důkladně propláchněte 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

 S46 -  při poţití okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc 

 

Při úniku vytvořit bezpečnou zónu. Odstranit zdroje vznícení. Zabránit vdechování par a 

přímému kontaktu s pokoţkou. Zabránit vniknutí do kanalizace a spodních vod. Páry ve směsi 

se vzduchem mohou tvořit výbušné směsi. Při odstraňování či čištění pokrýt látky savým 

nehořlavým materiálem (suchý písek, suchá zemina, apex), zajistit větrání a poté ve vhodném 
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obalu zajistit odbornou likvidaci. Pouţívat OOPP. Páry jsou lehce zápalné, těţší neţ vzduch, 

mohou se šířit do velkých vzdáleností (nebezpečí zpětného zášlehu). 

Skladování:v krytých, suchých, chladných, větratelných skladech. V dobře uzavíratelných 

obalech, oddělené od oxidačních činidel. Chránit před přímým slunečním zářením. 

Neskladovat v obalech ze ţeleza či hliníku. 

28) Technický líh 

Pouţití:rozpouštědlo 

Klasifikace látky:T – toxický, F – vysoce hořlavý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 48[75] 

Tabulka č. 48 – Nebezpečnost přípravku Technický líh 

R věty S věty 

R11 - vysoce hořlavý 

 

S7/9 - uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném 

místě. 

 

R23/24/25 - toxický při vdechování, styku s kůţí a při poţití 

 

S7/9 - uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném 

místě. 

 

R39 - nebezpečí velmi váţných nevratných účinků 

 

S16 - uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz 

kouření. 

 

 S60 - tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako 

nebezpečný odpad. 

 

 

Při úniku Zabránit vniknutí látky do kanalizace a spodních vod. Vymezit bezpečnou zónu. 

Zamezit styk s otevřeným ohněm. Jedná se o vysoce hořlavou kapalinu. Rychle se odpařuje, 

pávy jsou vznětlivé a se vzduchem tvoří výbušné. Směsi jsou těţší neţ vzduch. Páry se drţí při 

zemi, rychle se šíří do velkých vzdáleností. S vodou se dokonale mísí a při vysokých 

koncentracích se mohou nad hladinou tvořit výbušné směsi. Při čištění a likvidaci bezpečně látku 

odčerpat, zbytky sorbovat do vhodného porézního materiálu a umístit do zavřených nádob a 

odvést k odborné likvidaci. Pouţívat OOPP. 

Skladování: Skladovat na chladném dobře větraném místě s účinným odsáváním z dosahu 

zdrojů tepla a všech zdrojů vznícení. Skladovat v těsně uzavřených nádobách. Neskladovat 

společně s alkalickými kovy či látkami podporujícími hoření. Chránit před statickou elektřinou. 

 

29) Vodík 

Pouţití: přípravek pro hygienickou dezinfekci kůţe rukou a nohou 

Klasifikace látky: F Vysoce hořlavý, Xi Dráţdivý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 49[76] 
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Tabulka č. 49 – Nebezpečnost přípravku Vodík 

R věty S věty 

R11 – vysoce hořlavý S7 – uchovávejte obal těsně uzavřený 

R36 – dráţdí oči S16 – uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení 

R67 – vdechování par můţe způsobit ospalost S25 – zamezte styku s očima 

 S26 – při zasaţení očí okamţitě důkladně vypláchněte 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

 

Při úniku ze zamořeného prostoru pouţijte masku s filtrem proti organickým plynům a parám. 

Vytvořte bezpečnou zónu. V prostoru s výskytem nebezpečné látky je zakázáno kouřit. 

Odstraňte zdroje vznícení. Zabránit vniknutí do kanalizace a spodních či půdy. Při 

odstraňování či čištění odčerpat látku, pokud je to moţné do vhodných náhradních nádob. 

Malé mnoţství asanovat pomocí vhodných sorbentů a poté nechat odborně zlikvidovat. 

Zamezit působení tepla. Pouţívat OOPP. 

Skladování: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení -zákaz kouření. Chraňte před statickou 

elektřinou. Pouţívejte předepsaná zařízení. Skladujte v originálních obalech v suchých a 

krytých skladech při teplotách 5 aţ 25°C chráněných před přímým sluncem. 

30) Motorová nafta 

Pouţití:palivo pro vznětovací spalovací motory 

Klasifikace látky:Xn – zdraví škodlivý 

Nebezpečnost přípravku je uvedena v následující tabulce č. 50[77] 

Tabulka č. 50 – Nebezpečnost přípravku motorová nafta 

R věty S věty 

R36/38 – dráţdí oči a kůţi S2 – uchovávejte mimo dosah dětí 

R40 – podezření na karcinogenní účinky S36/37 – pouţívejte vhodný ochranný oděv a rukavice 

R65 – zdraví škodlivý:při poţití můţe vyvolat poškození 

plic 

S61 – zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí 

R66 – opakovaná expozice můţe způsobit vysušení nebo 

popraskání kůţe 

S62 – při poţití nevyvolávejte zvracení:okamţitě vyhledejte 

lékařskou pomoc 

 

Při úniku zabránit vniknutí do kanalizace a spodních vod a půdy. Zamezit jejímu dalšímu 

úniku například utěsněním, zachycováním do jiných vhodných nádob, pokud je to moţné 

látku odčerpat. Menší mnoţství asanovat vhodným sorbentem (textilní, kůra, piliny, písek, 

hlína). Takto odstraněnou látku umístit do vhodných nádob a zlikvidovat odborným 

postupem. V případě zasaţení zeminy tuto kontaminovanou půdu odstranit nakládat s ní jako 
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s nebezpečným odpadem. Vytvořit bezpečnou zónu. Zamezit styku s kůţí a očima. Odstranit 

veškeré moţné zdroje vznícení. Její páry tvoří se vzduchem výbušné směs. 

Skladování:na dobře větraném místě s vyloučením veškerých zdrojů vznícení. Chránit před 

účinky statické elektřiny. Ve skladovacím prostoru zákaz kouření. 
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5.4 Stupně povodňové aktivity, jejich vyhlášení 

Vyhlašování stupňů povodňové aktivity v obci Hlubočky: 

Povodňová komise obce Hlubočky vyhlašuje stupně povodňové aktivity na základě stavu 

vodočtu umístěného v místní části Dukla, a to u vrátnice KD Transport. 

Příslušný stupeň povodňové aktivity vyhlašuje při těchto stavech vodočtu [78]: 

 

I. SPA        120 cm 

II. SPA  150 cm 

III. SPA  170 cm 

 

Informace z tohoto odečtu jsou neoficiální, nicméně jsou místního charakteru monitorující 

obec Hlubočky, a je nutno se jimi řídit. 

Vyhlašování a odvolávání stupňů povodňové aktivity ve společnosti Honeywell Aerospace 

Olomouc s.r.o. 

 

Informace o vyhlášení daného stupně povodňové aktivity je telefonicky předána předsedou  

povodňové komise coţ je starosta obce Hlubočky, nebo jejím zástupcem na Ohlašovnu poţáru 

Honeywell Aerospace Olomouc – tel. 585 128 355  

      

 

Pracovník Ohlašovny poţáru Honeywell Aerospace Olomouc, který přijme informaci o 

vyhlášení daného stupně  povodňové aktivity okamţitě telefonicky zahájí hlášení této události 

dle pravidel pro ohlášení mimořádné události dle Havarijního plánu společnosti  

      

 

Souběţně s touto telefonickou informací je zaslán předsedou povodňové komise (starosta), 

nebo jeho zástupcem e – mail o vyhlášení daného SPA vedoucímu HSE 

(david.dolezal@honeywell.com) 

a statutárnímu zástupci Honeywell Aerospace Olomouc – RNDr. Kovářovi 

(zdenek.kovar@honeywell.com) 

 

  

mailto:david.dolezal@honeywell.com
mailto:zdenek.kovar@honeywell.com
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Na základě těchto informací Vedoucí HSE  resp. jeho pověřený zástupce svolá Bezpečnostní 

radu závodu, kde bude rozhodnuto o dalším postupu  

 

Informace o odvolání daného stupně povodňové aktivity je telefonicky předána předsedou  

povodňové komise(starosta) obce Hlubočky, nebo jejím zástupcem  na Ohlašovnu poţáru 

Honeywell Aerospace Olomouc – tel. 585 128 355  

      

 

Pracovník Ohlašovny poţáru Honeywell Aerospace Olomouc, který přijme informaci o 

odvolání daného stupně povodňové aktivity, okamţitě telefonicky zahájí hlášení této události 

dle pravidel pro ohlášení mimořádné události dle Havarijního plánu společnosti  

 

      

Souběţně s touto telefonickou informací je zaslán předsedou povodňové komise (starosta), 

nebo jeho zástupcem e – mail o odvolání daného SPA vedoucímu HSE 

(david.dolezal@honeywell.com) 

a statutárnímu zástupci Honeywell Aerospace Olomouc – RNDr. Kovářovi 

(zdenek.kovar@honeywell.com) 

 

      

Na základě těchto informací Vedoucí HSE  resp. jeho pověřený zástupce svolá Bezpečnostní 

radu závodu, kde bude rozhodnuto o dalším postupu [79].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:david.dolezal@honeywell.com
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5.5 Povodňové komise  

5.5.1 Povodňová komise obce Hlubočky 

Povodňovou komisi obce Hlubočky svolává telefonicky, případně spojkou, starosta obce nebo 

jí pověřený zástupce bezprostředně po vyhlášení II. stupně povodňové aktivity. Stanoviště 

komise je na Obecním úřadě v Hlubočkách, Olomoucká 17. 

Spojení na povodňovou komisi: 

Spojení: fax: 58 53 59 015, e-mail: starosta@hlubocky.cz, mobil: 606 704 097, 606 704 095  

Aktuální sloţení členů povodňové komise obce Hlubočky jsou zobrazeny v tabulce č. 51. 

Tabulka č. 51 – Kontakty na povodňovou komisi obce Hlubočky [80] 

Funkce v komisi Funkce, pracoviště Jméno, příjmení Pracoviště, adresa Telefon 

předseda starosta 

Obec Hlubočky 

RNDr. Miroslav 

Dosoudil 

Obec Hlubočky 

585 359 023 

606 704 097 

místopředseda místostarosta 

Obec Hlubočky 

Ivo Filípek Obec Hlubočky 

585 359 033 

606 704 095 

tajemník tajemnice 

Obec Hlubočky 

Ing. Dagmar 

Balharová 

Obec Hlubočky 

585 359 015 

606 704 096 

člen velitel JPO II 

Hlubočky 

Jaroslav Bocek VLS-LS  Hlubočky  

člen velitel JPO V 

 Hlubočky 

Potůček Josef Obec Hlubočky  721 294 217 

člen vedoucí Vojenských 

lesů a statků 

Hlubočky 

Ing. Karel Drábek Voj. lesy a statky 

Hlubočky 

585 359 048 

605 206 867 

člen člen JPO II  Hlubočky Jáhn Rostislav Město Šternberk 606 600 722 

člen vedoucí výstavby a 

SMO  

Obec Hlubočky 

Ing. Polzer Robert Obec Hlubočky  724 521 264 

člen odbor výstavby 

referentka  

Obec Hlubočky 

Věra Bombíková Obec Hlubočky 

585 359 006 

 

724 521 266 

člen SMO - technik Obec 

Hlubočky 

Radovan Pácl  Obec Hlubočky  

585 359 029 

602 543 601 

zapisovatelka sekretářka  

Obec Hlubočky  

Ivana Benešová  Obec Hlubočky 

585 359 023 

721 749 402 

 

člen referentka  

Obec Hlubočky  

Marta Dichterová Obec Hlubočky 

585 359 033 

775 224 912 

člen odbor výstavby 

referentka  

Obec Hlubočky 

Jana Prášilová Obec Hlubočky  

585 359 006 

724 224 015 

člen ředitelka  

ZŠ Hlubočky 

Mgr.Libuše Balášová Obec Hlubočky 

585 359 042 

603 873 490 

mailto:starosta@hlubocky.cz
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člen technik  

Mora  Moravia a.s.  

Ing. Zbyněk Brázdil Mora  Moravia a.s.  

585 166 680 

606 611 800 

 

5.5.2 Povodňová komise společnosti  

Hlavním úkolem komise je koordinovat, kontrolovat a řídit opatření ochrany proti povodním. 

Je svolávána vodohospodářem při dosaţení II. stupně povodňové aktivity. 

Sloţení povodňové komise je uvedeno v tabulce číslo 52. 

Tabulka č. 52 – Povodňová komise společnosti [81] 

Funkce Jméno, příjmení Pevná Mobil Mobil - mobil Pevná - mobil 

Vedoucí BOZP a 

OŢP David Doleţal 640 9 - 724 166 255 1165 8165 

Vedoucí 

Záchranného 

týmu Jitka Čevelová 021 9 - 602 437 261 1766 8766 

Specialista PO Petr Martinek 691 9 - 725 531 509 1691 8691 

Specialista OŢP Milan Kopuletý 146 9 – 724 915 825 1559  

Ředitel investic a 

správy majetku 
Miroslav Pokorný 038 9 - 602 534 526 1038 8038 

Vedoucí výr. 

jednotek 
Tomáš Soldán 510 9 - 602 566 653 1640 8510 

Vedoucí výr.  

jednotek 
Jiří Kropáček 320 9 - 606 752 725 1320 8320 

Vedoucí výr. 

jednotek 
Stanislav Petr 484 9 - 606 740 722 1484  

Ředitel 

generálních oprav 
Jaroslav Ţváček 056 9 - 606 610 976 1056 8056 

Personální ředitel 
Kateřina 

Saparová 
040 9 - 724 350 959 1194 8194 

Vnější ochrana Alois Čech 080 9 - 724 331 698 1645 8333 

RTG Martina Koutná 067 9 - 725 740 934 1503 8559 

Generální ředitel Lovely Down 336 9 – 602 733 370   

Ohlašovna poţáru Honeywell 

Aerospace 

Olomouc s. r. o. 

355 9 - 585 128 355   

 

5.6 Činnost povodňové komise společnosti  

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovou komisí společnosti, která na území 

společnosti zabezpečuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech 

příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni 
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včetně řízení, organizace a kontroly ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňová 

komise se při své činnosti řídí povodňovým plánem společnosti [82]. 

5.6.1 Povodňové prohlídky 

Povodňové prohlídky patřící k preventivním opatřením slouţí k zjištění, zda na vodních 

tocích, v zátopových územích a na objektech, které se zde nacházejí, nejsou závady, které by 

mohli zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky. Výsledek prohlídky musí být 

zapsán v povodňové knize společnosti. 

Povodňovou prohlídku provádí zpravidla dvakrát ročně vodohospodář společnosti ve 

spolupráci s velitelem Emergency Teamu, a to jako:     

- jarní prohlídku, při předpokládaném začátku jarního tání sněhu a odchodu ledů 

korytem, zpravidla v polovině února. (kontrola stavu jezu, břehu a koryta toku) 

- letní prohlídku, po dokončeném tání sněhu a před letními sráţkami, zpravidla 

začátkem května, (kontrola naplavenin, překáţek v korytě, padlých stromů 

nebo stromů, jejichţ stabilita je ohroţena ) [83]. 

5.6.2 Přípravná opatření před povodní 

Je nutné zahájit ihned po varování o moţnosti vzniku povodně v dané oblasti, např. ze 

sdělovacích prostředků (televize, rozhlas, regionální vysílání, ČHMÚ atd.). Přípravná činnost 

povodňové komise před povodní je uvedena v tabulce č. 53. [84] 

Tabulka č. 53 – Přípravná opatření 

Úkol – opatření Odpovědnost 

Aktualizovat personální sloţení komise vedoucí  HSE 

Poučit vrátné a stráţní sluţbu o úkolech sledovat a hlásit stav vedoucí Facility 

Určit dosaţitelnost členů povodňové komise (PK) předseda PK 

Upřesnit součinnost při podávání informací s předsedou PK OÚ Hlubočky vedoucí HSE 

Kontrola stavu základního vybavení pro případ povodně vedoucí HSE 

sudy 200 l 30 kusů  

IBC kontejnery 30 kusů 

pytle na písek 5000 kusů 

lopaty  

kolečko  

další   
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5.6.3 Činnost členů povodňové komise při I. stupni povodňové aktivity 

Činnost povodňové komise při prvním stupni povodňové aktivity je uvedena v tabulce č. 54 

Tabulka č. 54 – Činnost povodňové komise při I. stupni povodňové aktivity [85] 

Úkol-opatření Odpovědnost 

Stanovit úkoly a harmonogram v návaznosti na Povodňový 

plán společnosti 

vedoucí HSE 

Zajistí kontrolu stavu vodočtu nejméně jednou za hodinu - 

telefonicky  

vedoucí HSE  

Prověřovat průchodnost vodního toku a přilehlých potoků 

od mostu po konec areálu závodu + 100metrů toku pod 

závodem nejméně 1 x denně,  

velitel záchranného týmu,  

Obecnímu úřadu v Hlubočkách hlásit  překáţky v toku řeky  ředitel investic a správy majetku  

Kontrola stavu materiálu pro záchranné práce na 

jednotlivých pracovištích dle příloh č. 6-10 Povodňového 

plánu.  

ekolog závodu, vedoucí HSE  

, velitel záchranného týmu,  

Zajistit dostatečný počet sudů 200 litrů (30 kusů) a 

kontejnerů IBC 1000 litrů (30 kusů)  

ekolog závodu  

Zajistit 5000 ks pytlů PPH UV 85 50/80 cm 78g u 

společnosti JUTA a.s.  

vedoucí oddělení nákupu 

Kontrola stavu čerpadel a hadic  vodohospodář, technik poţární ochrany, vedoucí údrţby  

Zajistit pravidelný odborný dohled nad trafostanicemi 

závodu v intervalu 1 x denně  

vedoucí údrţby  

Překontrolovat stav dešťové, splaškové a chemické 

kanalizace a zajistit kontrolu připravenosti  záchytné jímky 

160 m3 vedle neutralizační stanice  

vedoucí správy budov  

Překontrolovat stav odtokové kanalizace, ţlabů a svodů v 

areálu závodu  

vedoucí správy budov  

 

5.6.4 Činnost členů povodňové komise při II. stupni povodňové aktivity 

Činnost povodňové komise při druhém stupni povodňové aktivity je uvedena v tabulce č. 55. 

Tabulka č. 55 – Činnost povodňové komise při II. stupni povodňové aktivity [86] 

Úkol-opatření Odpovědnost 

Upřesnění úkolů a opatření k nové situaci povodňovou 

komisí  

vedoucí HSE  

Součinnost s povodňovou komisí obce Hlubočky  vedoucí HSE  

Kontrolovat stav vodočtu nejméně jednou za hodinu  vedoucí HSE  

Vyčlenit 15 pracovníků do pracovní pohotovosti (členové 

Emergency Teamu a Safety Teamu+ pracovníci údrţby)  

povodňová komise  

Svolat vedoucí pracovníky výrobních provozů a upřesnit 

úkoly a opatření k povodňové situaci  

vedoucí výrobních jednotek, ředitel generálních oprav  

Zajistit  35 tun písku a sloţit tento materiál na třech místech vedoucí oddělení nákupu 
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v závodě  

Zajistit pohotovost 1 nakladače UNC 200 a 1 nákladního 

automobilu TATRA 815  

vedoucí správy budov  

Vyhlásit evakuaci parkoviště osobních vozidel v jihozápadní 

části závodu a přesun na parcelu 2333 - Kovákov – 

Moskevská, vydat zákaz vjezdu do areálu závodu  

vedoucí HSE  

Prověřovat průchodnost vodního toku a přilehlých potoků 

od mostu po konec areálu závodu + 100metrů toku pod 

závodem nejméně 1 x za 6 hodin  

velitel záchranného týmu  

Obecnímu úřadu v Hlubočkách hlásit těţko odstranitelné 

překáţky v toku řeky  

ředitel investic a správy majetku  

Udrţovat nepřetrţitou pohotovost nejméně jedním členem 

Emergency Teamu  

velitel záchranného týmu  

Vyhodnotit stav splněných opatření a rozhodnout o dalším 

řízení  

vedoucí HSE  

Zajistit uvolnění úloţných míst ve skladu 

nástrojů(1.poschodí Hala I) pro bezpečné uloţení IBC 

kontejnerů a sudů  

vedoucí logistiky  

Zajistit odvoz veškerých nebezpečných odpadů ze 

shromaţdiště odpadů  

ekolog závodu  

Zajistit rozmístění kontejnerů a sudů pro  okamţité 

provádění přečerpání nebezpečných chemických látek ve 

výrobních provozech(chemické linky, IBC kontejnery a 

výrobní prostory sudy)  

vedoucí logistiky  

Zajistit zpracování veškerých oplachových vod z 

chemických procesů a následně odstavit neutralizační stanici 

z provozu  

ředitel Generálních oprav  

Informovat firmu SEKO o nutnosti zabezpečení jejich části 

plotu  

 

 

5.6.5 Činnost členů povodňové komise při III. stupni povodňové aktivity 

Činnost jednotlivých členů povodňové komise při třetím stupni je uvedená v tabulce č. 56 

Tabulka č. 56 – Činnost povodňové komise při III. stupni povodňové aktivity [87] 

Úkol - opatření Odpovědnost 

Instalovat pomocný vodočet před hlavní recepcí závodu  vedoucí správy budov  

Zajistit kontrolu stavu na pomocném vodočtu 1 x za hodinu  vedoucí Záchranného týmu  

Koordinace postupů s Povodňovou komisí obce Hlubočky  vedoucí HSE  

Zastavit výrobu závodu  generální ředitel  

Zajistit  trvale otevřené dveře na jednotlivých pracovištích  vedoucí správy budov  

Provést opatření dle příloh 6 -10 Povodňového plánu 

(přečerpání chemických látek z technologických procesů do 

nádob, resp. Havarijní jímky NS, vypuštění olejových náplní 

celá společnost  
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ze strojních zařízení)  

Zatmelit PUR pěnou dveře a vrata z jihovýchodní strany 

areálu, trafostanic, sprinklerové stanice  

vedoucí správy budov  

Pytle s pískem rozmístit k bráně u nového mostu na 

jihozápadní straně  

velitel záchranného týmu  

Pytle s pískem rozmístit podél celého  plotu podél řeky do 

výšky 40 cm  

velitel záchranného týmu  

Pytle s pískem rozmístit k bráně u horního mostu při vjezdu 

do areálu  

velitel záchranného týmu  

Utěsnit veškeré ventilační otvory na severní straně areálu  velitel záchranného týmu  

Pytle s pískem rozmístit k jednotlivým vratům nákladního 

terminálu  

velitel záchranného týmu  

Udrţovat nepřetrţitou pohotovost v síle 1+3  velitel záchranného týmu  

Zajistit pitný reţim pro pracovníky v nepřetrţité pohotovosti  vedoucí oddělení nákupu 

Obecnímu úřadu v Hlubočkách hlásit těţko odstranitelné 

překáţky  

vedoucí HSE  

Informovat obecní povodňovou komisi o důleţitých 

změnách stavu a situacích  

vedoucí HSE 

Koordinovat postupy pracovníků povodňové komise 

společnosti  

předseda Povodňové komise  

 

5.7 Únikové cesty 

Únikové cesty jsou vyznačeny v příloze č. 10 této diplomové práce. Všichni zaměstnanci 

firmy mají povinnost v případě nebezpečí povodňové vlny opustit prostory firmy hlavními 

ústupovými cestami, kterými jsou: 

 Hlavní vrátnice, 

 Expediční vrátnice, 

 Zadní vrátnice u parkoviště. 

Předpokladem pro bezpečné opuštění objektu je včas zajistit jejich průchodnost, viz činnost 

povodňové komise při II. stupni povodňové aktivity. 

 

5.8 Systém kanalizace  

Kanalizace společnosti je rozdělena do tří typů: 

a) Splašková – zde je odváděn odpad z hygienických a sociálních zařízení, včetně 

jídelny, jejíţ kanalizace je navíc doplněna o lapače tukových látek. Splašky jsou dále 

napojeny na BČOV Hlubočky. 

b) Dešťová – zde dochází k odvodu dešťové vody svedené za střech objektů a z čistých 

zpevněných ploch (chodníků) – bez znečištění. Voda z parkovišť a z manipulačních 
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ploch, jeţ by mohla být částečně znečištěna (např. úkapy oleje apod.) prochází 

odlučovačem ropných látek. Odsud jiţ v čisté podobě opouští areál dešťovou 

kanalizací do řeky Bystřice. 

c) Technologické odpadní vody – Technologické odpadní vody – jedná se převáţně o 

oplachové odpadní vody z chemických procesů a mytí průmyslových podlah. Tyto 

odpadní vody jsou odváděny do neutralizační stanice, kde jsou pomocí neutralizačně – 

sráţecího postupu vyčištěny a takto vyčištěná voda, která splňuje poţadované limity je 

vypouštěna do řeky Bystřice. Podrobný popis čisticího postupu v neutralizační stanici, 

stejně jako výkresová dokumentace kanalizace a její popis je k nahlédnutí 

v Havarijním vodohospodářském plánu společnosti, viz příloha č. 11 [88]. 

 

5.9 Evidenční a dokumentační činnost 

Veškeré kroky související s průběhem povodní, prevencí před nimi i s likvidací jejích škod je 

nutno zaznamenávat v dokumentech uvedených v tabulce č. 57. 

 

Tabulka č. 57 – Souhrn a uložení dokumentů 

Záznam - úkol uloţena - místo záznam povede 

Povodňová kniha   

Nejvýše dos. hladina   

Fotodokumentace   

Video dokumentace   

Zpráva o povodni   

Souhrnná zpráva   
 

 

Umístění jednotlivých dokumentů je plně v kompetenci předsedy povodňové komise.  
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5.10 Telefonická spojení a adresy firem v souvislosti s povodněmi a jejich likvidací 

Telefonická spojení a adresy potřebné v případě povodní jsou k dispozici u vedoucího BOZP 

a OŢP a jsou znázorněny v tabulce č. 58.       

 

   Tabulka č. 58 – telefonická spojení firem a složek IZS 

Obecní úřad hlubocký, Olomoucká 17, 78361 

Hlubočky 

Tel. 585359023, 585359015, 

Mobil 606704097 

Povodí Moravy, s.p., U Dětského domova 263, 77900, 

Olomouc 

585711211 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60175  Brno 541211737 

Policie ČR 158 

Policie ČR, Obvodní oddělení Velká Bystřice 585351333, 585351733 

Zdravotnická záchranná sluţba 155 

HZS ČR 150 

Integrovaný záchranný systém 112 

HZS Olomouckého kraje, Schwetzerova 91/222, 

77900 Olomouc 

950 770 011 

Juta, a.s., závod 04, Na Kameni 96, 551 01, Jaroměř 491 843 144 

Fax 491 843 114 

Martil Smětal, Kontejnerová doprava, Budovcova 15, 

779 00, Olomouc - Bystrovany 

585 312 985, mob. 

606 741 459 

Fax: 585 311 409 

BEST, s.r.o. nákl.doprava, Mrsklesy 23, 783 65 Mrsklesy 585 351 770 

Fax: 585 351 226 

Středomoravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 779 00, 

Olomouc 

585 536 238 

Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, Laboratorní centrum 

Olomouc, Wolkerova 6, 779 11, Olomouc 

585 719 111, 585 719 310 
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6 Možné havarijní stavy a postupy při vzniku havárie vzniklé povodní 

Případné povodně v objektech společnosti mohou mít za následek tyto havárie: 

Zaplavení skladů s nebezpečnými látkami, jejich únik a znečištění ţivotního prostředí. 

V případě nebezpečí povodní, popřípadě při povodni samotné je nutné přemístit nebezpečné 

látky na místa bez rizika, viz Bezpečné uloţení odpadu, příloha č. 12. Veškeré manipulace 

s nebezpečnými látkami musí být prováděny za asistence Emergency teamu. Za nejrizikovější 

se povaţují dva objekty, v nichţ jsou nebezpečné látky či odpady uskladněny, a to 

Shromaţdiště nebezpečných odpadů a Sklad nebezpečných chemických látek.  

a) Opatření pro Shromaţdiště nebezpečných odpadů: vytvořit si prostor pro snazší 

manipulaci tím, ţe přemístíme plastové popelnice, v nichţ je shromaţďován pouţitý 

sorpční materiál, na bezpečné místo. Dále je potřeba sledovat aktuální předpověď 

povodní a dle ní přenést sudy, barely a IBC kontejnery s nebezpečným odpadem do 

vyšších prostor k tomu určených.  

b) Neutralizační stanice: zde je shromaţďovaná veškerá voda z provozu, tudíţ v případě 

povodní je potřeba omezit provoz, aby nedocházelo k jejímu přesycení. V případě 

prvního stupně se doporučuje udrţovat hladinu naplněnou cca do jedné poloviny, 

v případě vyšších povodňových stupňů do jedné třetiny.  

c) Sklad nebezpečných chemických látek: Tyto musí být v případě hrozby ohroţení 

ţivotního prostředí převezeny do 1. poschodí Haly 1, viz Bezpečné uloţení odpadů, 

příloha č. 14. 

d) Zajistit dostatečné mnoţství písku a pytlů a sloţit jej na vhodných místech společnosti 

(vytvoření pískových bariér na nejohroţenějších místech objektu), 

e) Zajistit vyklizení úloţných prostor a zajistit tak jejich dostačující kapacitu, 

f) Do jednotlivých provozů zajistit dostatečné mnoţství kontejnerů, sudů pro přečerpání 

chemicky nebezpečných látek a jejich převozu do prostor mimo dosahu vody. 

g) Zprůchodnit únikové cesty (zajistit odvoz aut a jiných předmětů bránících průjezdu, 

zabránit vjezdu jiných aut do objektu – vyjma záchranných sloţek). 

h) Určit zodpovědné osoby mající na starost organizaci dopravy, zabránění vzniků zácp.. 

i) Zajistit dostatečné mnoţství potravy a pitné vody pro všechny členy povodňové 

komise, Emergency teamu a záchranných sloţek. 

j) Neustále v pravidelných intervalech kontrolovat průchodnost kanalizace, septiků a 

šachtic. 

k) Kontrola stavu zámků dveří a jejich těsnosti. 
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l) V případě potřeby spolupracovat se sloţkami IZS, HZS ČR, Policie ČR atd. 

 

6.1 Obecné postupy vycházející z platných předpisů 

1. Opatření k omezení negativních vlivů zacházení se závadnými látkami: V souladu se 

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

pozdějších změn a předpisů a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se 

závadnými látkami a náleţitostmi havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků platí dle § 39 ods.4 toto: [90] 

Kaţdý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami, nebo nebezpečnými látkami, nebo kdo 

zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se 

zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových 

nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení 

výrobního zařízení. 

Je povinen (citováno ze zákona) : 

a) umístit zařízení, v němţ se znečišťující látky pouţívají, zachycují, skladují, zpracovávají 

nebo dopravují tak, aby bylo zabráněno neţádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich 

neţádoucímu smísení s odpadními nebo sráţkovými vodami, 

b) pouţívat jen takové zařízení, popřípadě způsob při zacházení se závadnými látkami, které 

jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod, 

c) nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky, jakoţ i vyzkoušet těsnosti 

potrubí nebo nádrţí určených pro skladování a prostředků pro dopravu závadných látek a 

provádět jejich včasné opravy. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti 

úniku závadných látek do podzemních vod, 

d) vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných 

látek, 

e) zajistit, aby nově budované stavby byly zajištěny proti neţádoucímu úniku těchto látek při 

hašení poţáru. 

 2. Obecná opatření pro případ havárie [90] 

a) V souladu se zákonem 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších změn a předpisů se ustanovuje toto: za havárii povaţuje §40 zákona č. 254/2001 

Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn a předpisů mimořádně 
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závaţné zhoršení nebo mimořádné závaţné ohroţení jakosti povrchových nebo podzemních 

vod (ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami atd.).  

b) Povinnosti při havárii: ze zákona je ten, kdo havárii způsobil (dále jen původce havárie), 

popřípadě ten, kdo ji objevil povinen učinit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a 

následků havárie (nutno řídit se havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a 

České inspekce ţivotního prostředí), havárii neprodleně ohlásit (HZS ČR, Policie ČR, správce 

povodí).  

1. jméno a příjmení hlásící osoby a její vztah k havárii, 

2. místo, datum a čas zjištění havárie, čas vzniku havárie a příčinu havárie, jsou-li známy, 

označení původce havárie, je-li znám, 

3. místo zasaţené havárií (například vodní tok, vodní nádrţ, pozemek), 

4. projevy havárie (například olej, pěna na vodě, uhynulé ryby, zápach, rozbitá cisterna v poli, 

protrţená hráz odkaliště, neobvyklý výtok z kanalizace), pokud je známo i druh a 

pravděpodobné mnoţství uniklé závadné látky, 

5. subjekt, kterému jiţ byla havárie ohlášena, a 

6. bezprostřední opatření, která jiţ byla k odstranění příčin a následků havárie učiněna. 

(Příjemce hlášení můţe klást hlásící osobě přiměřené doplňkové otázky, vedoucí ke zjištění 

skutečného stavu věci. Pomocný formulář k hlášení havárie je v příloze č. 13, Plán 

vyrozumění s kontaktními telefonními čísly je v tabulce č. 58, viz kapitola 5.11) 

 

c) dle § 41, odst. 3 zákona jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České 

republiky a správce povodí povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný 

vodoprávní úřad a Českou inspekci ţivotního prostředí. Řízení prací při zneškodňování 

havárií přísluší vodoprávnímu úřadu. 

d) dle § 41, odst. 5 zákona jsou orgány a původce havárie povinni spolupracovat při provádění 

opatření při odstraňování příčin a následků havárie. 

 

3. Posouzení objektu / zařízení dle přílohy č. 1 zákona č. 59/2006 Sb. O prevenci 

závažných havárií § 4 Protokol o nezařazení [91] 

Dle zákona č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů, mnoţství skladovaných 

nebezpečných látek nepřekračuje stanovený limit pro zařazení do kategorie A nebo B, coţ je 

uvedeno níţe v textu. 
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(1) Jestliţe právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která uţívá objekt nebo zařízení, 

zjistí, ţe se na ni nevztahují povinnosti navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do 

skupiny A nebo skupiny B, ale mnoţství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo 

zařízení je větší neţ 2 % mnoţství nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, je povinna tuto skutečnost 

protokolárně zaznamenat, protokol včetně seznamu uloţit pro účely předloţení kontrolním 

orgánům (§ 33 a 34) a stejnopis protokolu včetně seznamu zaslat krajskému úřadu. 

(2) Jestliţe právnická osoba nebo podnikající fyzická osoby, která uţívá objekt nebo zařízení, 

zjistí, ţe se na ni nevztahují povinnosti navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do 

skupiny A nebo skupiny B, ale mnoţství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo 

zařízení je menší nebo rovno 2 % mnoţství nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1 

k tomuto zákonu v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, je povinna tuto skutečnost 

protokolárně zaznamenat a protokol včetně seznamu uloţit pro účely předloţení 

kontrolním orgánům (§ 33 a 34). 

(3) V protokolu podle odstavců 1 a 2 právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvede 

a) identifikační údaje objektu nebo zařízení, 

b) prohlášení o nezařazení, 

c) seznam, 

d) místo, datum a podpis fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby. 

Posouzení objektu / zařízení dle přílohy č. 1 zákona č. 59/2006 Sb. O prevenci závaţných 

havárií 

Na základě analýzy nebezpečných látek umístěných v objektu / zařízení je tímto podána 

informace o podlimitním mnoţství nebezpečných látek v objektu / zařízení. 

Odůvodnění: 

- ţádná z umístěných nebezpečných chemických látek nepřekračuje limity 

uvedené v příloze č. 1 tabulky I zákona č. 59/2006 Sb. 

- ţádná z umístěných nebezpečných chemických látek nepřekračuje limity 

uvedené v příloze č. 1 tabulky II zákona č. 59/2006 Sb. 

- součet poměrných mnoţství umístěných nebezpečných chemických látek 

provedený dle přílohy č. 1 část 2 zákona č. 59/2006 Sb. rovněţ nepřekračuje 

ţádnou z limitních hodnot pro zařazení objektu do skupiny A nebo B 
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4. Smlouva o poskytování služeb v oblasti životního prostředí uzavřená v souladu 

s ustanovením § 269 odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění 

pozdějších změn a předpisů. Tuto smlouvu uzavřela firma na základě potřeby nakládání a 

odborné likvidace nebezpečného odpadu. Část této smlouvy je k nahlédnutí v příloze č. 14 a 

je umístěna na CD nosiči, jehoţ součástí je i Vodohospodářský havarijní plán. Originál je 

k dispozici v prostorách firmy. 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření návrhu povodňového plánu společnosti Honeywell 

Aerospace Olomouc, s.r.o., jeţ se zabývá nabídkou sluţeb v oblastech letecké techniky, 

technologií řízení pro domov, budovy a průmysl a výrobou elektrické energie, plastů a 

skleněných vláken. K vytvoření tohoto návrhu povodňového plánu byl vyuţíván dosavadní 

plán firmy a rovněţ Vodohospodářský havarijní plán. Stávající povodňový plán firmy byl 

nyní doplněn a rozšířen do současné podoby. V kompetenci firmy zůstává určení termínu, kdy 

bude předloţen ke schválení. 

       Hlavní části obsahující povodňový plán předchází čistě teoretická část, v níţ jsou 

zmíněny základní pojmy s problematikou související, dále je zde zmíněna oblast krizového 

řízení a hlavní zásady ochrany před povodněmi. V neposlední řadě se tato část věnuje 

legislativním zdrojům, jeţ jsou s touto problematikou spojeny. 

       Povodňový plán společnosti Honeywell Aerospace Olomouc, s.r.o. je v práci rozdělen do 

podkapitol, jeţ se dále člení. Jsou věnovány řece Bystřici a konkrétním údajům o ní, okolí 

firmy. Hlouběji se práce věnuje oblastem s výskytem nebezpečných látek – příruční sklad 

olejů, shromaţdiště nebezpečných a ostatních odpadů, sklad nebezpečných látek, sklad 

hořlavin, sklad chemických látek, mořicí linka Koretal, sklad příjmu a neutralizační stanice. 

V těchto místech by v případě povodní mohlo dojít k vysokým materiálním škodám, ke 

škodám na kvalitě ţivotního prostředí, popřípadě k újmě na zdraví. Proto jedním z cílů práce 

bylo vytvořit vhodná preventivní opatření, jeţ by tato rizika sniţovala, viz kapitola 5.6 a její 

podkapitoly. 

      Cílem diplomové práce bylo vytvořit taková opatření, která by omezila následky povodní 

jak z hlediska ochrany osob a jejich ţivota a zdraví, tak z hlediska materiálních škod a 

ochrany ţivotního prostředí. 
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