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Seznam použitých zkratek
MŽP
ministerstvo životního prostředí
ČIŽP
česká inspekce životního prostředí
HVP
havarijní plán
ORP
oblast obce s rozšířenou působností
ČOV
čistírna odpadních vod
Seznam použité literatury:
 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon);
 vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami
a náležitostech havarijního plánu, …….;
 bezpečnostní listy vybraných látek;
 identifikační listy vybraných nebezpečných odpadů;
Základní všeobecné informace:
Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit
jakost povrchových nebo podzemních vod (dále jen „závadné látky“). Každý, kdo zachází
se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo
podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.
Plán opatření pro případ havarijního úniku závadných látek (dále jen havarijní plán)
je vypracován s cílem stanovit možná rizika úniku závadných látek do povrchových
a podzemních vod popřípadě do kanalizace, která není technologickým zařízením provozu,
v souvislosti s jejich skladováním a manipulací s nimi na středisku. Tento havarijní plán řeší
rovněž prevenci před možným ohrožením podzemních a povrchových vod a dále okamžitá
opatření k sanaci případných havarijních úniků závadných látek.
Havarijní plán vychází z požadavků ochrany jakosti podzemních a povrchových vod
a požadavků na kvalitu odpadních vod stanovenou kanalizačním řádem. Havarijní plán
stanovuje provozovateli povinnost havarijní stav ohlásit a zabezpečit okamžitou sanaci
havarijního znečištění.
Zákonnou povinnost vypracovat havarijní plán má uživatel závadných látek v případech,
kdy zachází s těmito látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno
se zvýšeným rizikem pro povrchové nebo podzemní vody, jak stanoví ustanovení
§ 39 odst. (2) písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků. Náležitosti havarijního plánu a nakládání
se závadnými látkami stanoví vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání
se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií,
jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
S plánem opatření musí být v přiměřeném rozsahu prokazatelně seznámeni všichni
pracovníci, kteří se závadnými látkami manipulují nebo obsluhují stroje a zařízení,
které závadné látky obsahují. Platnost telefonních čísel, jmen osob a důležitých údajů,
uvedených v tomto plánu opatření je nutno pravidelně kontrolovat (nejméně 1x ročně)
a v případě změny neprodleně aktualizovat.
Nakládání s dusíkatou hnojivou látkou je dále upřesněno NV č. 262/2012 Sb.,
o zranitelných oblastech, v platném znění. V tomto nařízení jsou uvedeny termíny zákazu
hnojení, požadavky na minimální skladovací kapacity statkových hnojiv, požadavky
při hospodaření na zemědělských pozemcích sousedících s útvary povrchových vod, apod.
Zpevněné hnojiště a polní složiště statkových a organických hnojiv – tyto jsou řešeny
samostatným havarijním plánem.
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1.1

Identifikační údaje:
Identifikace uživatele závadných látek:

Název organizace:
Sídlo organizace:
IČO:
1.2

ROSTĚNICE,a.s.
Rostěnice 166, Rostěnice-Zvonovice, 682 01 Vyškov
63481821

Identifikace vlastníka staveb a pozemků:

Název organizace:
Sídlo organizace:
IČO:
1.3
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ROSTĚNICE,a.s.
Rostěnice 166, Rostěnice-Zvonovice, 682 01 Vyškov
63481821

Vymezení uceleného provozního území:

Provozovna:
Adresa:
CZ NUTS, ZÚJ, ÚTJ:
GPS:

provozovna Kučerov (výkrm drůbeže)
Kučerov 209, 682 01 Vyškov
region Vyškov, kraj Jihomoravský
CZ0646, 593249, 676896
N 49°13´23,3“; E 17°0´39,8“

Charakteristika provozního území:
Havarijní plán je zpracovaný pouze pro ucelené provozní území v rozsahu provozovny
(staveb a zařízení) – chov hospodářských zvířat (výkrm drůbeže), které jsou zahrnuté v rámci
zákona o integrované prevenci.
Dále se v areálu nachází míchárna krmných směsí, garáže, posklizňová linka, skladové haly,
apod., tyto však tímto havarijním plánem nejsou řešeny.
Ucelené provozní území se nachází v zemědělském areálu situovaném na severoseverovýchodní straně obce Kučerov, po levé straně silnice III. třídy vedoucí z obce Rostěnice
směrem na obec Bohdalice. Objekty a zařízení se nachází především na pozemcích p.č. st. 4433,
st. 4434, st. 4435 a 4422 (objekty ŽV, manipulační plocha areálu, trafo) a další v k.ú. Kučerov
(nové stavby dosud v KN nezapsány). Celkový nákres, včetně popisu objektů, je uvedený
v příloze.
Po administrativně správní stránce náleží provozní území pod Městský úřad Vyškov
a Krajský úřad Jihomoravského kraje. Nejbližším vodním útvarem je jižním směrem vodní tok
„Kučerovský potok“, který je přítokem vodního toku Rostěnický potok a dále se vlévá
do vodního toku „Haná a Morava“, číslo hydrologického pořadí 4-12-02-010. Celé území
spadá pod Povodí Moravy, správce Povodí Moravy, s.p.
Zájmové území se nachází ve 2. ochranném vnějším pásmu podzemního vodního zdroje
„Terešov, Manerov“, pro které je vydané Rozhodnutí pod č.j. Vod./839/83-233/1 ze dne
28.11.1983, vydané ONV Vyškov. Jedná se o vodní zdroje určené k hromadnému zásobování
pitnou vodou Bučovic. V pásmu jsou stanoveny požadavky na ochranu vod v souladu
s platnými právními předpisy. Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu povrchového
vodního zdroje, ochranných pásem minerálních či lázeňských vod ani CHOPAV, nenachází
se v záplavovém území. Místo záměru je zařazeno mezi zranitelné oblasti, při manipulaci
a aplikaci hnojiv budou dodržovány příslušné předpisy.
Provozovna je zásobována vodou z veřejného vodovodního řádu, technologické a splaškové
vody jsou svedeny do jímek na vyvážení. Dešťové vody z většiny objektů a manipulačních
ploch jsou vyvedeny k zasakování na okolní terén nebo do zasakovacích prvků. V části areálu
se dále vyskytuje dešťová kanalizace vyvedená do vodního toku „Kučerovský potok“.
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Identifikace zpracovatele havarijního plánu:

Jméno:
Adresa:
IČO:
Telefon:
Email:
DS:
Odborné vzdělání:
1.5
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Ing. Jan Šafařík
Tábory 1498/17, 693 01 Hustopeče
03487989
604 290 888
info@infoprojekty.cz
5yxqyat
VUT Brno, obor vodní stavby a vodní hospodářství

Osoba odpovědná za plnění havarijního plánu:

Osoba je odpovědná za dodržování postupů podle plánu opatření. S plánem opatření musí
být v přiměřeném rozsahu prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří se závadnými
látkami manipulují nebo obsluhují stroje a zařízení, které závadné látky obsahují. Platnost
telefonních čísel, jmen osob a důležitých údajů, uvedených v tomto plánu opatření je nutno
pravidelně kontrolovat (nejméně 1x ročně) a v případě změny neprodleně aktualizovat.
Dále je osoba povinna kontrolovat stav havarijních prostředků (prostředky pro případ
havárie) a v případě zjištění nedostatků, provést jejich doplnění.
Odpovědný pracovník:
Ing. Jaroslava Velebná, mobil: 608 360 644

2
2.1

Seznam závadných látek:
Souhrnný seznam závadných látek a skladované množství:
umístění

objekty chovu drůbeže (H1-H4)
jímky
náhradní zdroj el.energie
technická budova
trafostanice
-

2.2

název závadné látky
hnůj (hluboká podestýlka)
technologické vody
nafta
čistící, desinfekční prostředky
transformátorový olej
-

skladované maximální
množství
neskladuje, odvoz z haly
166 m3
418 litrů
50 litrů
350 litrů
-

skladované průměrné
(provozní) množství
60 m3
300 litrů
10 litrů
350 litrů
-

Základní popis a charakteristika závadných látek:

Hnojiva statkové a organické – hnůj / hnojůvka / technologické vody:
Hnůj (hluboká podestýlka) je tuhé statkové hnojivo vzniklé směsí tuhých a tekutých výkalů
hospodářských zvířat a podestýlky, kterou může být sláma, piliny, aj.
Hnůj je využívaný jako statkové hnojivo v rostlinné výrobě, tj. vyvážena k přímému
zapravení na zemědělské pozemky, příp. na hnojiště, polní složiště nebo do bioplynové stanice.
Technologické vody vznikají při oplachu hal, jedná se o směs vody a hnoje.
Nafta:
Ropné látky jsou nebezpečné pro životní prostředí a ve vodě mohou zanechat trvalé
nepříznivé změny. S vodou se prakticky nemísí. Zůstávají na povrchu vody, kde vytvářejí
souvislou vrstvu. Brání tak přívodu kyslíku do vody, čímž zapříčiňují úhyn vodních živočichů
a fauny. Jedná se o aromatické uhlovodíky, které mají škodlivý účinek na lidský organismus.
Mají dráždivý účinek na oči, dýchací a zažívací cesty. Při delším styku s pokožkou mohou
vzniknout kožní choroby nebo přecitlivělost. Nafta je využívána jako pohonná hmota
do náhradního zdroje el.energie a dopravních prostředků.
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Čistící, desinfekční prostředky:
Přípravky zajišťují mechanickou a mikrobiální čistotu prostředí, nástrojů a ploch.
Při běžném použití nepředstavují žádné ohrožení zdraví. Přípravky mohou působit škodlivě
na půdu a vodu. Přípravky se skladují v těsně uzavřených obalech na místech chráněných proti
dešti, prachu, horku a jiným povětrnostním vlivům.
Transformátorový olej:
Jedná se o transformátorový olej. Oleje mají schopnost uvolňovat nebezpečné látky
do životního prostředí při nebo po odstranění. Vytvoření vrstvy oleje na povrchu vody
zabraňuje přístupu kyslíku do vody.
Bezpečnostní listy od všech skladovaných závadných látek jsou umístěny u odpovědné osoby
v kanceláři (v tištěné podobě či v elektronické), vybrané bezpečnostní listy reprezentující hlavní
skupiny závadných látek jsou v příloze tohoto plánu.

3
3.1

Seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami:
Seznam zařízení, technické parametry:

Objekty živočišné výroby (H1-H4):
Odkliz podestýlky je řešený jednorázově po skončení turnusu. Manipulace s podestýlkou
probíhá uvnitř objektu, kde je nakládána do kontejneru / vlečky o kapacitě cca 10 m3, následně
je neprodleně odvezena k využití mimo provozovnu.
Po vyklizení hnoje následuje očista chovných prostor. Vznikající technologické vody
(voda s obsahem hnoje) jsou z hal svedeny pomocí sběrných kanálků do zakrytých podzemních
jímek, kdy jedna jímka je vždy určena pro dva objekty. Z hal H1 a H2 jsou svedeny do jímky
o průměru 6,6 m a hloubky 4 m o celkovém objemu 136 m3 (užitném cca 60 m3), z hal H3 a H4
jsou svedeny do propojené dvoujímky, kdy každá jímka je o šířce 2,4 m, délce 4 m a hloubce
1,6 m (tj. max. kapacity 2x 15 m3), celkový využitelný objem dvoujímky činí 23,9 m3.
Náhradní zdroj el.energie:
Ve venkovním prostoru je umístěný v kontejnerovém provedení náhradní zdroj el.energie –
dieselagregát. Součástí náhradního zdroje je ocelová dvouplášťová zásobní palivová nádrž
na naftu o objemu 418 litrů.
Jiné provozní zásoby zde nejsou skladovány, v případě potřeby je dovezena nafta
v přenosných nádobách a co nejdříve je přečerpána do nádrže náhradního zdroje.
Součástí zařízení jsou dále v malém množství oleje a maziva, tyto lze však zanedbat.
Technická budova:
V objektu se nachází prostory, ve kterých jsou skladovány v originálních baleních saponáty,
čisticí a desinfekční prostředky, apod., pro potřeby úklidu, např. cream, clinil, savo, apod.,
maximální množství činí cca 50 l. Podlaha je zpevněná, nepropustná, sama tvoří záchytný
prostor či jsou v záchytných vanách.
Trafostanice:
Na okraji areálu (v západní části) se nachází sloup s transformátorem, jedná se o nadzemní
transformátor, který obsahuje olej v množství cca 350 litrů.
Dopravní technika:
Pro potřeby provozu je v areálu parkována a využívána dopravní technika – např. traktory,
cisterny, nákladní vozy, apod. Tato technika se po areálu pohybuje a může být parkována
ve vymezených objektech a venkovních prostorech.
Tyto obsahují nádrže na olejové náplně a pohonné hmoty (nafta, adblue).
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Popis kanalizace zařízení a jejich technická výkresová dokumentace:

Dešťová kanalizace:
Dešťové vody ze střech hal jsou okapovým systémem svedeny do potrubních rozvodů
vyvedených do prostoru vsakovišť situovaných vedle objektů. Jedná se o podzemní vsakovací
prostory o ploše cca 30-40 m2 na halu a hloubky cca 4 m, které jsou tvořeny netkanou textilií,
štěrkem, apod.
Komunikace a venkovní plochy jsou odvodněny většinou na okolní nezpevněný terén,
částečně pomocí vpustí do dešťové kanalizace, která je následně vyvedena do vodního toku
„Kučerovský potok“.
Splašková kanalizace:
Splaškové vody ze sociálního zařízení situovaného mezi objekty hal H3 a H4 jsou svedeny
do jímky na vyvážení o využitelném objemu 23,9 m3.

4

Výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek a odtoku
vod použitých k hašení:

Objekty živočišné výroby:
K úniku pevných statkových hnojiv může dojít pouze při jejich přepadání mimo vymezené
plochy, tj. na nezpevněný terén. Podlahy v objektech jsou zhotovené jako nepropustné.
Technologické vody z oplachu hal jsou svedeny pomocí sběrných kanálků do zakrytých
podzemních jímek.
Náhradní zdroj el.energie:
Nádrž náhradního zdroje je dvouplášťová, v případě úniku by nafta byla zachycena
ve druhém plášti. V případě prasknutí i druhého pláště by odtékala volně do prostoru v objektu.
Technická budova:
V případě úniku by látky vytékaly do záchytné vany, nad kterými jsou nádoby postaveny
nebo na podlahy, které sami tvoří záchytný prostor. V případě úniku by odtékaly po spádu
podlahy do nejnižšího místa, odkud budou následně vyčerpány a zlikvidovány, podlahy
místností jsou zpevněné.
Trafostanice:
V případě úniku by olej vytékal na volný terén pod trafostanicí.
Únik při převozu:
Při převozu hnoje je dbáno na to, aby neodkapávala hnojůvka a neodtékala při transportu
na povrch komunikace. Hnůj je odvážený na hnojiště, do bioplynové stanice či na místo
aplikace traktorovou soupravou (traktor – vlek) nebo nákladními automobily. Při převozu může
dojít k převržení nebo poškození přepravního prostředku. Následkem toho může dojít
k vypadnutí části, nebo celého obsahu na komunikaci a popřípadě i na okolí dané komunikace.
Při převozu kapalných hnojiv a technologických vod může dojít k uvolnění uzávěru –
vypouštěcí šoupě cisterny.
Únik závadných látek na manipulačních plochách v areálu:
K úniku látek by také mohlo dojít během manipulace při jejich dopravě – v případě porušení
transportního obalu, nehodě nebo při neodpovědné manipulaci. V takové situaci by odtékaly
volně do prostoru podle svažitosti terénu do okolních nezpevněných ploch, s možností stečení
až do dešťových vpustí areálové kanalizace. V případě zjištění havárie je nutné odtok
ve vybrané kanalizační šachtě přehradit (uzavřít) – podrobněji v dalších kapitolách.
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Hasební vody:
Vody použité k hašení objektů by se zachytily uvnitř objektu nebo se budou pohybovat
po areálu volně do prostoru podle svažitosti terénu do okolních nezpevněných ploch,
s možností stečení až do dešťových vpustí areálové kanalizace. V případě zjištění havárie
je nutné odtok ve vybrané kanalizační šachtě přehradit (uzavřít) – podrobněji v dalších
kapitolách.

5

Výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních
opatření:

Objekty živočišné výroby:
Podlahy v objektech jsou zhotovené jako nepropustné. Technologické vody z oplachu hal
jsou svedeny pomocí sběrných kanálků do zakrytých podzemních jímek. Čerpání do cisteren
se provádí na zpevněné výdejní ploše situované v blízkosti jímek.
Dvouplášťové nádrže:
Vybrané závadné látky jsou skladovány ve dvouplášťových nádrží, kdy druhý plášť tvoří
funkci záchytného prostoru.
Záchytné vany:
Vybrané závadné látky jsou skladovány nad záchytnými vanami, které slouží pro zachycení
úniku závadných látek při porušení obalu nádoby. Jedná se o plastové či plechové vany
o objemech vždy větší, než maximální objem největší nádoby skladované závadné látky.
Zpevněné podlahy, vyvýšený práh:
Ve vybraných prostorech jsou provedeny zpevněné podlahy, ošetřené izolací
či nepropustným nátěrem/materiálem, příp. s vyvýšeným prahem, kdy tento prostor poté sám
plní funkci záchytného prostoru. Tento prostor musí být vždy o objemu větším, než maximální
objem největší nádoby či nádrže skladované závadné látky.
Dopravní prostředky:
Převoz závadných látek vodám – udržování technické spolehlivosti a těsnosti přepravních
prostředků a poučení osob, které převáží tyto hmoty, o způsobu a podmínkách jeho bezpečného
převozu.

6
6.1

Výčet a popis organizačních preventivních opatření a technických
prostředků při bezprostředním odstraňování příčin a následků havárie:
Organizační preventivní opatření:

Cílem je provádět kontroly míst a zařízení k nakládání se závadnými látkami tak,
aby se zabezpečil bezporuchový provoz bez úniku závadných látek a předcházelo se znečištění
životního prostředí.
Všeobecný souhrn opatření k vyloučení havárie:
 veškeré nádoby a nádrže se závadnými látkami mít umístěné v záchytných vanách
nebo prostorech či zbudovat jiné záchytné/kontrolní systémy;
 provádět pravidelné kontroly nádrží a záchytných systémů a jejich případné opravy;
 dodržovat přesné pokyny provozních předpisů při výdeji a příjmu závadných látek;
 v případě porušení těsnosti skladovacího obalu je nutné neprodleně zajistit přečerpání jeho
obsahu do náhradního obalu;
 veškeré úkapy a úniky látek musí být neprodleně odstraněny;
 případné odpady do doby předání k likvidaci odborné firmě ukládat odděleně ve vhodných
a řádně označených nádobách;
 dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm;
 provádět revizní kontroly v předepsaných lhůtách;
 skladovací nádrže závadných látek plnit max. na 95 % jejich objemu;
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pravidelně kontrolovat technický stav skladovací nádrže a potrubních rozvodů;
manipulaci s příslušnými závadnými látkami mohou provádět pouze pracovníci,
kteří k této činnosti jsou oprávněni;
obsluha musí být přítomna během celé doby stáčení závadných látek do skladovací nádrže,
sledovat postup plnění a po jeho ukončení musí zabezpečit stáčecí zařízení proti
případnému úniku;





Kontroly průběžné denní či týdenní (vizuální, bez záznamu):
 provozuschopnost všech zařízení souvisejících se sklady závadných látek, vč. kontrolních
systémů pro zjišťování úniku závadných látek;
 kontrola skladových prostor a rozvodů se zaměřením na těsnost;
 kontrola se zaměřením na výskyt kapalin v záchytném prostoru;
 kontrola skladů a záchytných jímek se zaměřením na jejich naplnění;
 stav sorpčního materiálu, nádob na odpady, apod., tj. stav celé havarijní soupravy;
 pohotovost prostředků požární ochrany;
Kontroly 1x 6 měsíců (se záznamem):
Kontrola rozvodů, skladů, jímek a nádrží, včetně výstupů jejich kontrolního systému
pro zjišťování úniku závadných látek, tj. kontrola stavební i technické části, určení potřeby
oprav, stav ochranných nátěrů, stav protipožárních a havarijních prostředků. Kontrola
se provádí nepravidelně, minimálně však 1x za 6 měsíců, se zápisem do provozního deníku.
Kontroly 1x 5 let (se záznamem):
Periodické zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování zvlášť nebezpečných
a nebezpečných závadných látek (např. ropné látky, hnojiva, apod.), a to prostřednictvím
odborně způsobilé osoby.
Jednou za 5 let, pokud není příslušnou normou stanovena lhůta jiná, nutno prověřit další
způsobilost nádrže – prověřit těsnost potrubí a nádrží. Podle výsledku kontroly se stanoví termín
další prohlídky. Nádrže, u nichž byl zjištěn nevyhovující technický stav, musí být opraveny
nebo vyřazeny z provozu.
6.2

Technické prostředky využitelné při bezprostředním odstraňování příčin
a následků havárie:

Prostředky pro likvidaci havárie jsou umístěny v místech nakládání se závadnými látkami
na dostupných místech. Tyto prostředky musí být trvale přístupné a jejich stav a kompletnost
musí být pravidelně kontrolovány odpovědnou osobou. Situace s vyznačením míst uložení
těchto technických prostředků je uvedena v příloze.
Místa umístění havarijních prostředků: technický objekt.
Seznam doporučených havarijních prostředků rovnoměrně rozmístěných na výše uvedených
místech v rámci areálu:
 prostředky systému požární ochrany (dle dokumentace PO, tj. hasicí přístroje, apod.);
 sorbční materiál – zemina, písek;
 koště, lopata, shrablo, kbelík, krompáč;
 označená nádoba s víkem nebo pytel na použitý sorbent;
 gumové holínky;
 ochranné rukavice odolné vůči rozpouštědlům;
 igelitové fólie, zábrany nebo pytle pro překrytí kanalizačních vpustí;
 zábrana (sorpční had, pytle s pískem, apod.) pro přehrazení venkovního znečištěného
místa;
Přímo v provozovně nebo v okolních provozovnách vlastníka organizace se dále nachází
dopravní technika – manipulátor, cisterna, traktor s vlečkou, apod., které v případě havárie
mohou být využity.
Postupy v případě likvidace havárie jsou uvedeny v následujících kapitolách.
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Popis postupu po vzniku havárie:

7.1

Definice havárie:

Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti
povrchových nebo podzemních vod. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení
nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami,
zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady,
nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod
v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.
Dále se za havárii
považují
případy
technických
poruch
a
závad
zařízení
k zachycování, skladování, dopravě a odkládání závadných látek pokud takovému vniknutí
předcházejí.
Toto mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových
nebo podzemních vod se projevuje změnou organoleptických vlastností, zápachem, přítomností
olejového filmu popřípadě fáze ropné látky na hladině vody, dále např. zbarvením vody,
zákalem a tvorbou sraženin a usazenin.
Základní povinnosti při havárii:
1) Ten, kdo způsobil havárii (dále jen „původce havárie“), je povinen činit bezprostřední
opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě
pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.
2) Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému
sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně
správci povodí.
3) Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí
jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad
a Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech
přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, informovat též Ministerstvo
zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu,
který o havárii neprodleně informuje správce povodí.
4) Dojde-li k havárii mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit životy
nebo zdraví lidí nebo způsobit značné škody na majetku, platí při zabraňování škodlivým
následkům havárie přiměřeně ustanovení o ochraně před povodněmi.
5) Původce havárie je povinen na výzvu orgánů uvedených v odstavci 3 při provádění
opatření při odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat.
6) Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout České
inspekci životního prostředí potřebné údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádá, a Hasičskému
záchrannému sboru České republiky.
7.2

Hlášení havárie:

Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému
sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně
správci povodí.
Hlášení havárie výše uvedeným subjektům se provádí jakýmikoliv dostupnými spojovacími
prostředky nebo osobně. Hlášení havárie operačnímu a informačnímu středisku hasičského
záchranného sboru kraje se provádí na linku tísňového volání.
Příjemce hlášení požaduje od osoby, která havárii hlásí, vždy následující údaje:
 jméno a příjmení hlásící osoby a její vztah k havárii,
 místo, datum a čas zjištění havárie, čas vzniku havárie a příčinu havárie, jsou-li známy,
označení původce havárie, je-li znám,
 místo zasažené havárií (například vodní tok, vodní nádrž, pozemek),
 projevy havárie (například skvrny, pěna na vodě, rozbité nádoby), pokud je známo i druh
a pravděpodobné množství uniklé závadné látky,
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 subjekt, kterému již byla havárie ohlášena, a
 bezprostřední opatření, která již byla k odstranění příčin a následků havárie učiněna.
Příjemce hlášení může klást hlásící osobě přiměřené doplňkové otázky, vedoucí ke zjištění
skutečného stavu věci. Při zneškodňování havárií a odstraňování jejich škodlivých následků
se postupuje podle schváleného havarijního plánu.
7.3

Bezprostřední odstraňování příčin havárie a zneškodňování havárie:

Dojde-li k havarijnímu úniku závadných látek, je nutno chránit bezpečnost osob, čistotu
povrchových a podzemních vod a zabezpečit požární ochranu ohrožených zařízení včasným
provedením následujících opatření.
Opatřeními ke zneškodňování havárie jsou především ohrazování a odstranění závadných
látek ze zemského povrchu (horninového prostředí a zpevněných ploch), odtěžení
kontaminované zeminy, bezpečné uskladnění odpadů vzniklých zneškodňováním havárie.
Osoba, která zjistí únik závadné látky, ohlásí vznik havarijní situace dle plánu vyrozumění.
Jde-li o hořlavé látky, je třeba okamžitě provést první zásah, který směřuje převážně k zajištění
požární bezpečnosti, tj. vyloučení možnosti vzniku požáru nebo výbuchu. Jedná se o rozmístění
hasicích přístrojů podél zasaženého území. Rovněž je třeba zajistit bezpečnost ostatních osob.
Únik kapalných surovin (hnojiv, přípravků, apod.):
Při havárii mimo záchytné prostory vytvořte jeden nebo více záchytných rigolů, násypných
valů ze zeminy, apod. Zabraňte úniku do půdy, povrchových vod a kanalizace. Dle potřeby
zachycené uniklé suroviny v záchytném prostoru zřeďte vodou a zbytky kontrolovaně
odčerpávejte. V závislosti na míře a povaze znečištění lze uniklé suroviny využít jako hnojivo
v zemědělství nebo schváleným způsobem zneškodnit. Po odčerpání místo havárie očistěte.
Únik pevných surovin (hnojiv, apod.):
Uniklé suroviny sesbírejte mechanickým způsobem (pomocí techniky a ručně zameťte)
do označeného kontejneru, zamezte tvorbě prachu. Znečištěný povrch následně očistěte vodou.
V závislosti na míře a povaze znečištění se může opětovně použít jako hnojivo v zemědělství
nebo schváleným způsobem zneškodnit.
Únik pohonných hmot, olejů a mazadel:
Únik těchto kapalných látek je nutné zachytit pomocí sorbentu, slámy, sena, zeminy.
Při úniku těchto látek ucpat kanalizační vpustě, odtokové stoky povrchové a dešťové vody.
V případě drobných úkapů na manipulačních plochách a komunikacích (nafta, oleje, apod.),
je vhodné využít práškové sorbenty (např. piliny, vapex, písek, chemický sorbent, apod.), tímto
se posype místo úkapu, následně se smete do nádoby a prostor dočistí.
V případě většího úniku mimo vyhrazené prostory (ve venkovním nezabezpečeném
prostoru), kdy může dojít ke stečení do areálové kanalizace, budou využity kryty kanalizačních
vpustí nebo zábrany (norná stěna, sorpční had, pytle s pískem, apod.) pro ucpání výtoků
z šachet kanalizací nebo pro přehrazení znečištěného místa, odkud bude látka odčerpána.
Následně bude místo zasypáno sorbentem a dočištěno.
Odpady a použitý sorbent vzniklý při likvidaci havárie budou umístěny do připravené
označené nádoby nebo pytle. Tyto odpady budou následně likvidovány oprávněnou osobou.
7.4

Odstraňování následků havárie:

Odstraňováním následků havárie se rozumí především:
 odstranění zachycených závadných látek, zemin, případně jiných hmot jimi
kontaminovaných, včetně použitých sorpčních prostředků, obalů, pomocných nástrojů
a zařízení,
 zachycení a následné odstranění uhynulých ryb, případně jiných vodních živočichů,
 odstranění následků provedených opatření na pracovních plochách, budovách
a zařízeních.
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Podkladem pro ukončení prací na odstraňování následků havárie jsou poznatky a výsledky
šetření vodoprávního úřadu, České inspekce životního prostředí, správce vodního toku, jde-li
o havárii na vodním toku nebo v jeho blízkosti, dále subjektů spolupracujících při havarijních
a likvidačních pracích a další zjištění původce havárie. Potřebné údaje vyžaduje Česká inspekce
životního prostředí a Hasičský záchranný sbor České republiky od osob, které se zúčastnily
zneškodňování havárie.
Následná opatření:
Zajišťuje je odpovědný pracovník ve spolupráci s vodohospodářskými orgány:
 zkontrolovat provedená opatření k omezení následků úniku závadných látek,
eventuálně zajistit provedení dalších opatření,
 odstranit zbytky závadných látek z prostoru havárie,
 odtěžit kontaminovanou zeminu a odvést ji na určené místo,
 zajistit odebrání vzorků vody nebo zeminy z místa havárie,
 pořídit situační nákres s vyznačením zasaženého území,
 řídit a kontrolovat asanační práce v místě zamořeného prostoru,
 zpracovat protokol o havárii (uvést místo úniku, čas, kdy havarijní únik nastal,
druh a množství uniklého produktu, příčinu úniku, rozsah znečištění vody
nebo půdy, provozovatel zařízení, popis a rozsah škod, záznam o prvém zásahu
a následných opatřeních, odběr vzorků, kontrolní laboratoř), protokol předat
vodohospodářskému orgánu a vodohospodářské inspekci.
7.5

Vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování
následků havárie:

O veškerých opatřeních a postupech použitých při havárii a při odstraňování jejích následků
je nutné vést dostatečnou evidenci (popisy, fotodokumentace, apod.). Za vedení záznamů
odpovídá oprávněný pracovník. Záznamy musí být uloženy po dobu 5 let.

8

Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci:

Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP):
Při zajišťování likvidace havárií je potřeba používat ochranné pomůcky.
Osobní ochranné pracovní prostředky jsou prostředky určené k tomu, aby se jejich
používáním zaměstnanci chránili před riziky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost
nebo zdraví při práci. Poskytovat lze pouze ty OOPP, které byly schváleny příslušnou
autorizovanou zkušebnou.
Seznam prostředků:
Dle charakteru havárie budou využívány: ochranné rukavice, gumové boty, gumové zástěry,
gumový oblek, přípravky v pohotovostní lékárničce, apod.
Postup pro poskytování 1. předlékařské pomoci:
Viz. příloha havarijního plánu.

9

Personální zajištění činností podle havarijního plánu:

Ten, kdo havárii zjistí nebo zaviní, je povinen neprodleně informovat odpovědnou osobu
o rozsahu havárie a opatřeních, která již byla uskutečněna pro zamezení dalšího rozšíření
havárie.
Po příchodu odpovědných osob tyto činí další opatření pro lokalizaci havárie a současně
informují další organizace a dle povahy a rozsahu havárie si vyžádají odbornou technickou
pomoc.
Originál havarijního plánu a jeho kopie budou přístupné pro všechny zaměstnance
společnosti. Aktualizace havarijního plánu bude zajištěna kontrolou souladu havarijního plánu
se skutečným fyzickým stavem zařízení a kontrolou telefonních čísel, doporučeno 1x ročně.

HVP, ROSTĚNICE, a.s., provozovna Kučerov (IP), r5
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Schéma řízení při bezprostředním odstraňování příčin havárie:
osoba, která havárii zjistila, provede
dle rozsahu ohlášení havárie vnějším
orgánům (HZS nebo Policie ČR, příp.
správci povodí) a odpovědné osobě
odpovědná osoba organizuje řízení
havarijních prací (nebo řízením
pověří jinou osobu) do doby příjezdu
jednotek HZS
další postup řídí velitel zásahové
jednotky HZS, popř. další zúčastněné
strany (vodoprávní úřad)
Vnitřní plán vyrozumění:
statutární zástupce:
Ing. Leoš Špunar, telefon: 517 326 911, 605 278 111
odpovědní pracovníci:
Ing. Jaroslava Velebná, mobil: 608 360 644

10 Adresy a telefonická spojení na správní úřady subjekty účastnící
se zneškodňování havárie a další:
subjekt
1. Hasičský záchranný sbor ČR
2. Jednotky požární ochrany zařazené do
plošného pokrytí kraje jednotkami
požární ochrany

adresa
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje,
Požární stanice Vyškov:
Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov

telefon
tísňové: 150, 112
950 641 116

3. Policie České republiky

OO Policie ČR Vyškov
Brněnská 7a, 682 01 Vyškov

4. Správce povodí, v jehož územní
působnosti se ucelené provozní území
nachází

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno

541 637 111
dispečink: 541 211 737

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
-----Městský úřad Vyškov
Masarykovo náměstí 108/1,
Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1
ČIŽP, OI Brno
Lieberzeitova ul. 748/14,
614 00 Brno
Zdravotnická záchranná služba
Jihomoravského kraje
VZ Vyškov,
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
Obec Kučerov,
Kučerov 21, 682 01 Vyškov 1

541 651 111
odbor ŽP: 541 651 571
------

5. Vodoprávní úřad

6. Česká inspekce životního prostředí,
oddělení ochrany vod

7. Zdravotnická záchranná služba

8. Obecní, popřípadě městský úřad
9. Krajský úřad

10. Orgán ochrany veřejného zdraví

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Krajská hygienická stanice
Jeřábkova 4, 602 00 Brno
pracoviště Vyškov:
Masarykovo nám. 16, 682 01 Vyškov

tísňové: 158
974 639 230, 451

ústředna: 517 301 111
ústředna: 545 545 111
havárie: 731 405 100
sekretariát: 545 545 202
tísňové: 155, 112

517 358 716
541 651 111
odbor ŽP: 541 651 571
Brno: 545 113 091
Vyškov: 516 777 511

HVP, ROSTĚNICE, a.s., provozovna Kučerov (IP), r5
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subjekt
11. Český inspektorát lázní a zřídel v
případě dotčení ochranných pásem
přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů
přírodních minerálních vod
12. Správce vodního toku, v jehož povodí se
ucelené provozní území nachází
13. Vlastník, popřípadě provozovatel
kanalizace, pokud je zařízení či ucelené
provozní území odkanalizováno
(areálová kanalizace)
14. Vlastník, popřípadě provozovatel
kanalizace, pokud je zařízení či ucelené
provozní území odkanalizováno
(část dešťové kanalizace v obci)
15. Odběratelé vody (§ 8 vodního zákona)
bezprostředně ohrožené následky
havárie
16. Správce el.rozvodů

adresa

telefon

-

-

Povodí Moravy, s.p.,
Dřevařská 11, 602 00 Brno
------závod Střední Morava, provoz Zlín,
Tečovská 1109, 763 02 Zlín

541 637 111
dispečink: 541 211 737
------577 102 893

ROSTĚNICE, a.s.,
Rostěnice 166, Rostěnice-Zvonovice,
682 01 Vyškov

517 326 912

Obec Kučerov,
Kučerov 21, 682 01 Vyškov 1

517 358 716

E.ON

800 773 322
poruchy: 800 225 577

11 Postup předávání hlášení o vzniku havárie, obsah hlášení a způsob
vedení záznamů o hlášeních:
V případě havárie bude sepsán odpovědným pracovníkem zápis, ve kterém bude zejména
uvedeno:
 datum, místo a čas vzniku havárie;
 kdy, kým a kam byla havárie oznámena;
 množství a druh uniklých závadných látek;
 příčina úniku závadných látek;
 rozsah znečištění (půdy, technologického zařízení, vody);
 přehled a rozsah vzniklých škod;
 záznam o prvém zásahu a nařízená opatření do příchodu vodohospodářského orgánu;
 řízení likvidace havárie do příchodu vodohospodářského orgánu.
Pokud vodohospodářský orgán vytvořil pracovní skupinu, vypracuje nebo provede
tato skupina v rámci spolupráce orgánů a organizací:
 posouzení havárie a jejího vlivu na vodní tok, popřípadě na podzemní vody;
 ohledání situace na místě a ověření původce havárie;
 přezkoumání bezprostředních opatření původce havárie;
 návrh postupu a opatření při zneškodňování havárie a při odstraňování jejich škodlivých
následků;
 kontrolu plnění opatření podle plánu havarijních opatření nebo uložených původci
havárie v souvislosti s havárií, popřípadě orgánům a organizacím v rámci spolupráce;
 konečnou zprávu o havárii.
Zápis bude předán nebo doručen vodohospodářskému orgánu, při podezření, že se jedná
o trestný čin, též příslušnému oddělení Policie ČR. Záznamy o hlášení budou archivovány
v dokumentaci společnosti po dobu nejméně 5 let.
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12 Kvalifikace a postupy zabezpečující rozvoj a udržování potřebných
odborných způsobilostí:
S plánem opatření musí být v přiměřeném rozsahu prokazatelně seznámeni všichni
pracovníci, kteří se závadnými látkami manipulují nebo obsluhují stroje a zařízení,
které závadné látky obsahují. Při změnách bude plán doplněn nebo přepracován.
Platnost telefonních čísel, jmen osob a důležitých údajů, uvedených v tomto plánu opatření
je nutno pravidelně kontrolovat (cca 1x ročně) a v případě změny neprodleně aktualizovat.
Pro zaměstnance je třeba provádět pravidelné školení bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, zacházení se závadnými látkami a školení požární ochrany.

13 Údaje o umístění kopií havarijního plánu:
Schválený originál „Havarijní plán“ bude umístěný v kanceláři oprávněného pracovníka.
Kopie budou umístěny ve vybraných objektech na provozovně.

14 Způsob vedení záznamů a fotodokumentace o opatřeních prováděných
podle havarijního plánu, aktualizace havarijního plánu:
Kontrola havarijního plánu je doporučena v termínech 1x rok, o této je veden následující
záznam.
Za vedení záznamů souvisejících s havarijním plánem a provedenými opatřeními odpovídá
odpovědný pracovník. Jedná se zejména o záznamy o kontrolách zařízení, provedených
opatření, údaje případných havárií, fotodokumentace, apod.
Údaje uvedené ve schváleném havarijním plánu se aktualizují do jednoho měsíce po každé
změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu, aktualizovaný havarijní
plán se zašle vodoprávnímu úřadu.
Záznamy o kontrole havarijního plánu:
datum
kontrolu provedl

zjištěné závady a způsob odstranění

zpracovatel
V Hustopečích dne 04.08.2022

V Rostěnicích dne 04.08.2022
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Příloha č. 1 – doklad o seznámení s havarijním plánem:
Níže podepsaní pracovníci společnosti potvrzují svým podpisem, že byli seznámeni
se zpracovaným „Havarijním plánem“. Svým podpisem současně potvrzují, že obsahu
uvedeného dokumentu porozuměli a dále svým podpisem na této listině stvrzují
svou odpovědnost za jeho vědomé porušování.
jméno a příjmení

narozen

datum

podpis

HVP, ROSTĚNICE, a.s., provozovna Kučerov (IP), r5
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Příloha č. 2 – postup pro poskytování 1. předlékařské pomoci:

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ 1. PŘEDLÉKAŘSKÉ POMOCI

VOLEJTE LINKU TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 155
• Všeobecné pokyny: Nikdy nepodávejte nic k jídlu ani k pití osobě, která je v bezvědomí.
Při zasažení látkami s leptavými účinky nepoužíváme neutralizační roztoky !
NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ ! (začerněním způsobí obtížnější vyšetření stavu sliznice
zažívacího traktu a u kyselin a louhů nemá příznivý účinek )
• Při nadýchání: Postiženého neprodleně vyveďte na čerstvý vzduch, omyjte mu obličej velkým
množstvím vody, vypláchněte ústní dutinu (případně též nosní dutinu). Přivolejte lékařskou pomoc.
Udržujte postiženého v klidu. V případě zástavy dechu či srdce zahajte resuscitaci.
Kontrolujte postiženého do příjezdu lékaře.
• Při styku s kůží: Okamžitě odstraňte znečištěný oděv. Omývejte zasažené místo velkým
množstvím vody, a to aspoň 10 minut. V případě, že postižené místo ještě pálí, omývejte místo
dalších 10 minut. V případě potíží překryjte poleptané místo sterilním obvazem a vyhledejte
lékařskou pomoc.
• Při zasažení očí: Okamžitě! vyplachujte oči nejméně 15 minut proudem čisté vody. Držte přitom
oční víčka široce otevřená. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před
vyplachováním z očí. Oko poté překryjte sterilním obvazem (např. vyžehlený kapesník)
a v každém případě vyhledejte odborného očního lékaře. Pozn.: Do očí sami od sebe nekapejte
žádné kapky či nedávejte žádné masti, dokud tak neurčí lékař.
• Při požití: Okamžitě přivolejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení! Vypláchněte ústa velkým
množstvím vody a okamžitě zajistěte převoz do nemocnice. Cestou informujte personál
v nemocnici o skutečnosti, že vezete člověka s poleptaným zažívacím ústrojím. Postiženému
dát vypít max. 200 ml vody.
Při nutnosti lékařského vyšetření vždy vezměte s sebou originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní
list dané látky nebo přípravku!
V případě nejistoty o správném postupu využijte možnost telefonického kontaktu na Toxikologické
informační středisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 : tel. 224 919 293, 224 915 402, sdělte údaje o složení
látek z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku.
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Příloha č. 3 – zpráva o havárii:
1.

Datum a čas vzniku, popřípadě zjištění havarijního úniku:

2.

Místo havarijního úniku - označení provozu, přesná lokalizace úniku v areálu

3.

Druh uniklé závadné látky, množství

4.

Popis charakteru havárie, příčina, projevy havarijního stavu

5.

Potenciální ohrožení (kanalizace, vodní tok, půdní prostředí)

6.

Identifikační údaje o původci (je-li znám)

7.

Informace o hlášení (komu, kdy a kým byla havárie hlášena)

8.

Popis provedených opatření (sanační práce, analýzy vzorků, další opatření)

Zpracoval:
Dne:
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Mapa širších vztahů v území

provozovna

příloha č. 04b

Situační plánek provozovny Kučerov

zdroj: https://mapy.cz

H1
jímka
H2
H3
H4

dílny, PB
garáže
váha
ČS nafty
(mimo provoz)

kafilerní
box

jímky
DA
míchárna
krmiv

sklady

RS plynu

sklad
posklizňová
linka, sklady

směr: vodní tok
"Kučerovský potok"
hlavní rozvod dešťové kanalizace + vpustě

havarijní souprava

jímka splaškové vody

sklon terénu

zasakovací prvky

jímka technologické vody
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ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEýNOSTI
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RSU



+
+




0ĤåH]SĤVRELWSRãNR]HQtRUJiQĤSĜLSURGORXåHQpQHERRSDNRYDQpH[SR]LFL
7R[LFNêSURYRGQtRUJDQL]P\VGORXKRGREêPL~þLQN\


3RN\Q\SUREH]SHþQp]DFKi]HQt
3

3

3

33
3
3




=DPH]WHYGHFKRYiQtGêPX
=DEUDĖWHXYROQČQtGRåLYRWQtKRSURVWĜHGt
3RXåtYHMWHRFKUDQQpUXNDYLFHRFKUDQQêRGČYRFKUDQQpEUêOHREOLþHMRYêãWtW
3ě,32ä,7Ë2NDPåLWČYROHMWH72;,.2/2*,&.e,1)250$ý1Ë
67ě(',6.2QHEROpNDĜH
1(9<92/È9(-7(]YUDFHQt
2GVWUDĖWHREVDKREDOMDNRQHEH]SHþQêRGSDG

'RSOĖXMtFt~GDMHQDãWtWNX





2.3




9ãHREHFQpSRN\Q\SĜLXPtVWČQtYêURENXQDVSRWĜHELWHOVNê
WUK333

1HEH]SHþQpVORåN\NWHUpPXVtEêWXYHGHQ\QDHWLNHWČ
3O\QRYêROHM±QHVSHFLILNRYDQê
'DOãtQiOHåLWRVWL
2EDOXUþHQêNSURGHMLVSRWĜHELWHOLPXVtEêWRSDWĜHQKPDWDWHOQRXYêVWUDKRXSURQHYLGRPpDPXVtPtW
X]iYČURGROQêSURWLRWHYĜHQtGČWPL
Další nebezpeþnost
1HQtOiWNRXSHU]LVWHQWQtELRDNXPXODWLYQtDWR[LFNRXQHERY\VRFHSHUVLVWHQWQtDY\VRFHELRDNXPXODWLYQt
GOHNULWpULtYSĜtOR]H;,,,QDĜt]HQt(6 3%7Y3Y% 
+RĜODYiNDSDOLQD1HEH]SHþtKRĜHQtKUR]tYSĜtSDGČ]DKĜiWtQDGWHSORWXERGXY]SODQXWt3ĜL]YêãHQp
WHSORWČPĤåHGRMtWNRGSDĜHQtRUJDQLFNêFKWČNDYêFKOiWHN3ĜtSUDYHNMHSRGH]ĜHOêYSĜtSDGČþDVWR
RSDNRYDQpKRNRQWDNWXVNĤåt]PRåQpKRNDUFLQRJHQQtKR~þLQNX2SDNRYDQiH[SR]LFHSRNRåN\PĤåH
]SĤVRELWY\VXãHQtDQiVOHGQpSRSUDVNiQtNĤåH,QKDODFHSDUQHERPOK\PĤåHGUiåGLWGêFKDFtFHVW\D
Y\YRODWRVSDORVWD]iYUDWČ3ĜLSRåLWtDQiVOHGQpP]YUDFHQtVHPĤåHOiWNDGRVWDWGRSOLFDY\YRODWMHMLFK
SRãNR]HQt9SĜtSDGČGORXKRGREpKRSĤVREHQtKUR]tWR[LFLWDSURYRGQtRUJDQL]P\

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.1


Látky

3.2


SmČs



9êUREHNMHVPČVt

&KHPLFNpOiWN\YêURENXVQHEH]SHþQêPLYODVWQRVWPL
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1DKUD]XMHY\GiQtUHYL]L]HGQH
RSU
'OH1DĜt]HQt (6 YSODWQpP]QČQt
+YČW\

1i]HYOiWN\

5HJþtVOR

2EVDK&+/
YHYêURENX
Y


ýtVOR(6

3DOLYDQDIWD
PRWRURYi
3O\QRYêROHM
QHVSHFLILNRYDQê










3DOLYDQDIWD

PRWRURYiþ 
3O\QRYêROHM

QHVSHFLILNRYDQê





GWWR

GWWR

GWWR

)XHORLOSDOLYR 
þ3O\QRYê

ROHM

QHVSHFLILNRYDQê

GWWR



GWWR

GWWR

GWWR









QHXYHGHQR

QHXYHGHQR QHXYHGHQR
















(8&
(3Ĝ,,
9êMLPN\
]UHJLVWUDFHGOH
þORGVW$ 










9êUREFHP
GHNODURYiQR
MDNR
SĜtSUDYHNVPČV



















QHER

QHER



0HWK\OHVWHU\
PDVWQêFK
N\VHOLQ
&D&
QHQDV\FHQp

QHER
0HHVWHU\
PDVWQêFK
N\VHOLQ
ĜHSNRYêROHM 
QHER
0HHVWHU\
PDVWQêFK
N\VHOLQ
ĜHSNRYêROHM 
QHER
0HHVWHU\
]URVWOLQQêFK
WXNĤ







.yGWĜtG\D
NDWHJRULH
QHEH]SHþQRVWL
)ODP/LT
&DUF
$FXWH7R[
$VS7R[
6NLQ,UULW
$TXDWLF&KURQLF
67275(

+
+
+
+
+
+
+

YêVWUDåQê
V\PERO
DVLJQiOQt
VORYR



*+6:QJ
*+6:QJ
*+6:QJ
*+6'JU
*+6:QJ
*+6±
*+:QJ

Ä:QJ³9DURYiQtÄ'JU³±1HEH]SHþt
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'DOãt,QIRUPDFH
6WDQRYHQpH[SR]LþQtOLPLW\6SROHþHQVWYtSURSUDFRYQtSURVWĜHGtYL]ERG

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1


Popis první pomoci
9 SĜtSDGČ SUYQt SRPRFL VH SRVWLåHQpPX XYROQt WČVQê RGČY D XGUåXMH VH Y WHSOH D Y NOLGX 3RNXG MH
SRVWLåHQê SĜL YČGRPt XORåt VH GR VWDELOL]RYDQp SRORK\ D RNDPåLWČ VH SĜLYROi OpNDĜVNi SRPRF 3RNXG
SRVWLåHQê QHQt SĜL YČGRPt D QHGêFKi ]DMLVWt VH SUĤFKRGQRVW GêFKDFtFK FHVW SRVN\WQH VH SRVWLåHQpPX
PDViåVUGFHDSĜLYROiVHRNDPåLWČOpNDĜVNiSRPRF3RNXGSRVWLåHQêQHQtSĜLYČGRPtDGêFKiXORåtVHGR
VWDELOL]RYDQpSRORK\DSĜLYROiVHOpNDĜVNiSRPRF
3RN\Q\SURSUYQtSRPRFVHþOHQtSRGOHMHGQRWOLYêFKFHVWH[SR]LFH

4.2


4.3




([SR]LFHYGHFKRYiQtP

3RVWLåHQêVHSĜHPtVWtQDþHUVWYêY]GXFKQHERGREĜHYČWUDQpPtVWR
XGUåXMHVHYWHSOHDYNOLGXQHQHFKiYiVHEH]GR]RUX2NDPåLWČVH
SĜLYROiOpNDĜVNiSRPRF

6W\NVNĤåt

2GČYDREXY]DVDåHQpSĜtSUDYNHPRNDPåLWČY\VYOpNQČWHDY\]XMWH
=DVDåHQiREODVWVHGĤNODGQČRP\MHYRGRXDPêGOHPDRãHWĜt
YKRGQêPNUpPHP9SĜtSDGČåHQDVWDQHSRGUiåGČQtRWRNQHER
]DUXGQXWtY\KOHGHMWHOpNDĜVNRXSRPRF.RQWDPLQRYDQpREOHþHQt
]QRYXY\SHUWHSĜHGGDOãtPSRXåLWtP2EXYDRVWDWQtREOHþHQt]NĤåH
Y\PČĖWH]DQRYRX

=DVDåHQtRþt

=NRQWUROXMHVHSĜtWRPQRVWNRQWDNWQtFKþRþHNSRNXGMHSRVWLåHQêPi
QDVD]HQ\WDNMHY\MPČWH2þLY\PêYDWGRVWDWHþQêPPQRåVWYtP
YRG\ SRNXGPRåQRYODåQpYRG\ SRGREXPLQLPiOQČPLQXW9
SĜtSDGČSĜHWUYiYDMtFtKRSRGUiåGČQtY\KOHGHMWHOpNDĜH

3RåLWt

9\MPH VH ]XEQt SURWp]D SRNXG MH X SRVWLåHQpKR SĜtWRPQD ÒVWD VH
Y\SOiFKQRX YRGRX QLNG\ QHY\YROiYHMWH ]YUDFHQt DE\ SURGXNW
QHPRKO YQLNQRXW GR SOLF 9\KOHGHMWH RNDPåLWČ OpNDĜH 3RNXG E\
QDVWDOR ]YUDFHQt GUåWH KODYX Qt]NR WDN DE\ ]YUDWN\ QHPRKO\
SURQLNQRXW GR SOLF YGHFKQXWtP -DNPLOH ]YUDFHQt SĜHVWDQH XORåWH
SRVWLåHQpKR GR VWDELOL]RYDQp SRORK\ V QRKDPD PtUQČ Y\YêãHQêPD
2NDPåLWČY\KOHGHMWHOpNDĜVNRXSRPRF

NejdĤležitČjší akutní a opoždČné symptomy a úþinky
3iU\SO\QRYpKRROHMHPRKRXSĤVRELWQDUNRWLFN\]SĤVREXMtEROHVWLKODY\åDOXGHþQtQHYROQRVWGUiåGČQt
RþtDGêFKDFtFKFHVW&KURQLFNpSĤVREHQtSDUPĤåHY\YRODWSRO\QHXULWLG\DVYDORYpDWURILH
Pokyn týkající se okamžité lékaĜské pomoci a zvláštního ošetĜení
,QKDODFH

.RQWUROXMWHGêFKiQtDWHSRYRXIUHNYHQFLSRVWLåHQpKR3ĜLSRåLWtDYQLNQXWtGR
GêFKDFtFKFHVWPĤåH]SĤVRELWYiåQpSRãNR]HQtSOLF1HY\YROiYHMWH]YUDFHQt
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1DKUD]XMHY\GiQtUHYL]L]HGQH
RSU
3RåLWtDYGHFKQXWt

9\YROiQt]YUDFHQtDYêSODFKåDOXGNXMVRXNRQWUDLQGLNXMtFt$SOLNDFH
åLYRþLãQpKRXKOtMHQHHIHNWLYQt3RVWLåHQêMHQHSĜHWUåLWČPRQLWRURYiQSRGREX
DåKRGLQ6OHGRYiQtSĜt]QDNXSOLFQtKRRWRNX]DþtQiKRGLQSRSRåLWt
QHERYGHFKQXWtDSRNUDþXMHQHMPpQČDåKRGLQ

ODDÍL 5: OPATěENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1


Hasiva
9KRGQiKDVLYD
7ČåNiVWĜHGQtOHKNiY]GXFKRPHFKDQLFNiSČQDKDVLFtSUiãHN&2



1HYKRGQiKDVLYD
3URXGYRG\ SRXåtWSRX]HQDFKOD]HQt 

5.2


Zvláštní nebezpeþnost vyplývající z látky nebo smČsi
3URGXNW\KRĜHQtDQHEH]SHþQpSO\Q\NRXĜR[LGXKHOQDWêR[LGXKOLþLWêR[LG\GXVtNX

5.3


Pokyny pro hasiþe

5.4

Další údaje

=iVDKRYpMHGQRWN\Y\VWDYHQ\NRXĜLQHERSDUiPPXVtEêWY\EDYHQ\SURVWĜHGN\SURRFKUDQXGêFKiQtDRþt
3ĜL]iVDKXYX]DYĜHQêFKSURVWRUiFKMHQXWQRSRXåtWL]RODþQtGêFKDFtSĜtVWURM

1HXYHGHQR

ODDÍL 6: OPATěENÍ V PěÍPADċ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1


OpatĜení na ochranu osob, ochranné prostĜedky a nouzové postupy
=DEUiQLW]QHþLãWČQtRGČYXDREXYLSURGXNWHPDNRQWDNWXVNĤåtDRþLPD3RXåtWYKRGQêRFKUDQQêRGČY
]QHþLãWČQêRGČYXU\FKOHQČY\PČQLW9ČWãt~QLN\PRKRXEêWSRNU\W\SČQRXSRNXGMHWRPRåQp]GĤYRGX
RPH]HQt WYRUE\ SDU D DHURVROĤ =DMLVWLW RGYČWUiQt ]DVDåHQpKR PtVWD 9ãHFKQ\ RVRE\ QHSRGtOHMtFt VH QD
]iFKUDQQêFKSUDFtFKY\Ni]DWGRGRVWDWHþQpY]GiOHQRVWL

6.2


OpatĜení pro ochranu životního prostĜedí

6.3


Metody a materiál pro omezení úniku a pro þištČní



&RQHMU\FKOHML]DEUiQLWUR]ãtĜHQt~QLNXDYQLNXGRNDQDOL]DFtSRG]HPQtFKDSRYUFKRYêFKYRGD]HPLQ\
QHMOpSHRKUDQLþHQtPSURVWRUX KUi]N\QRUQpVWČQ\X]DYĜHQtNDQiORYêFKYSXVWt 8YČGRPLWSĜtVOXãQp
RUJiQ\
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6.4


1DKUD]XMHY\GiQtUHYL]L]HGQH
RSU
9SĜtSDGČ~QLNXORNDOL]RYDWDSRNXGMHWRPRåQpSURGXNWRGþHUSDWQHERSURGXNWPHFKDQLFN\RGVWUDQLW
VWiKQRXW ] SRYUFKX YRG =E\WN\ QHER PHQãt PQRåVWYt QHFKDW YViNQRXW GR YKRGQpKR VRUEHQWX 9DSH[
&KH]DFDUESLOLQ\StVHN DXPtVWLWGRYKRGQêFKSRSVDQêFKQiGRENSĜHGiQtN]QHãNRGQČQtYVRXODGXV
SODWQRXOHJLVODWLYRXSURRGSDG\
Odkaz na jiné oddíly
.URPČSRN\QĤXYHGHQêFKYWRPWRRGGtOHMVRXGĤOHåLWpLQIRUPDFHXYHGHQpWDNpYRGGtOH±2PH]RYiQt
H[SR]LFHDYRGGtOH±3RN\Q\SURRGVWUDĖRYiQt

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1


OpatĜení pro bezpeþné zacházení
2EMHNWPXVtEêWY\EDYHQSRGOHSĜtVOXãQpKRVWDQGDUGXý613ĜLPDQLSXODFLMHWĜHEDGRGUåRYDW
YãHFKQDSURWLSRåiUQtRSDWĜHQt'iOHMHQXWQRVHFKUiQLWSURWLPRåQRVWLQDGêFKiQtSDUQHERDHURVROX
SRWĜtVQČQtNĤåHDRþt3ĜLPDQLSXODFLVWČåNêPLREDO\SRXåtWYKRGQpPDQLSXODþQtSURVWĜHGN\DY\ORXþLW
PRåQRVWXNORX]QXWt3ĜLSUiFLQHMtVWQHStWQHNRXĜLW

7.2


Podmínky pro bezpeþné skladování látek a smČsí vþetnČ nesluþitelných látek a smČsí

7.3


Specifické koneþné/specifická koneþná použití

3URVNODGRYiQtSODWtRSDWĜHQtSRGOHý616NODGRYDWYGREĜHX]DYĜHQêFKQiGUåtFKXPtVWČQêFKQD
GREĜHYČWUDQpPPtVWČ]GRVDKX]iSDOQêFK]GURMĤDPRåQRVWLYQLNQXWtYRG\DPHFKDQLFNêFKQHþLVWRW
(OHNWULFNi]DĜt]HQtPXVtEêWSURYHGHQDSRGOHSĜtVOXãQêFKSĜHGSLVĤ&KUiQLWSĜHGVWDWLFNRXHOHNWĜLQRX

3DOLYRSURY]QČWRYpPRWRU\

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTěEDKY
8.1




Kontrolní parametry
/LPLWQtKRGQRW\H[SR]LFHQDSUDFRYLãWL
8YHGHQ\H[SR]LþQtOLPLW\SRGOHQDĜt]HQtþ6EYSODWQpP]QČQt
3(/



13.3 


,QKDODFHDNXWQtH[SR]LFH

.RåQt



QDIWDPJP
QDIWDPJP
SUDFRYQtFL
'1(/VRXVWDYQi
YHĜHMQRVW
'1(/VRXVWDYQi
GORXKRWUYDMtFtH[SR]LFH SUDFRYQtFL
'1(/VRXVWDYQi
YHĜHMQRVW
'1(/VRXVWDYQi
GORXKRWUYDMtFtH[SR]LFH SUDFRYQtFL
'1(/VRXVWDYQi
YHĜHMQRVW
'1(/VRXVWDYQi



PJPPLQ
PJPPLQ
PJPK
PJPK
PJNJK
PJNJK
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8.2


1DKUD]XMHY\GiQtUHYL]L]HGQH
RSU
Omezování expozice
'RGUåRYiQtREHFQêFKEH]SHþQRVWQtFKDK\JLHQLFNêFKRSDWĜHQtQHMtVWQHStWQHNRXĜLW3RRP\WtSRNRåN\
WHSORXYRGRXDPêGOHPSUHYHQWLYQČRãHWĜLWUHSDUDþQtPNUpPHP7\WRLQIRUPDFHGRSOĖXMtVNXWHþQRVWLMLå
XYHGHQpYRGGtOH
2FKUDQDRþtDREOLþHMH RFKUDQQpEUêOHSĜtSDGQČREOLþHMRYêãWtWHN
2FKUDQDNĤåH

SRXåtYDWRFKUDQQpUXNDYLFHRGROQpURSQêPOiWNiPWHVWRYDQpGOH(1
QHMOpSH]QLWULORYpKRQHERQHRSUHQRYpKRNDXþXNX1HYKRGQêPDWHULiOMH
NĤåHQHERVLOQiOiWND

2FKUDQDGêFKDFtFKFHVW QHQt QXWQi SRNXG NRQFHQWUDFH SDU YH Y]GXFKX QHSĜHNURþt NRQFHQWUDþQt
OLPLW\ 9 SĜtSDGČ SĜHNURþHQt UHVS SĜL WYRUEČ DHURVROX SRXåtW ~QLNRYRX
PDVNX V ILOWUHP $ $; KQČGê  QHER MLQê YKRGQê W\S SURWL RUJDQLFNêP
SO\QĤPDSDUiPRUJDQLFNêFKOiWHN
7HSHOQpQHEH]SHþt

QHQt

2PH]RYiQtH[SR]LFHåLYRWQtKRSURVWĜHGtYL]ERG2SDWĜHQtSURRFKUDQXåLYRWQtKRSURVWĜHGt

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1


Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

9.2


Další informace



9]KOHG 



NDSDOLQD
%DUYD 



QDåORXWOi
=iSDFK YĤQČ  


FKDUDNWHULVWLFNêURSQê
3UDKRYiKRGQRWD]iSDFKX 

QHVWDQRYHQR
S+




QHVWDQRYXMHVH
%RGWiQtERGWHNXWRVWL


&
3RþiWHþQtERGYDUXDUR]PH]tERGXYDUX
Då&
%RGY]SODQXWt30


QDG&
5\FKORVWRGSDĜRYiQt


QHVWDQRYHQR
+RĜODYRVW SHYQpOiWN\SO\Q\ 

KRĜODYiNDSDOLQD,,,WĜtG\QHEH]SHþQRVWL
+RUQtGROQtPH]QtKRGQRW\KRĜODYRVWLQHERYêEXãQRVWL
YêEXãQRVWREMREM
7ODNSiU\



3DSĜL&
+XVWRWDSiU\



QHVWDQRYHQR
5HODWLYQtKXVWRWD 


DåNJPSĜL&
5R]SXVWQRVW



QHUR]SXVWQêYHYRGČ
5R]GČORYDFtNRHILFLHQWQRNWDQROYRGD
QHVWDQRYHQR
7HSORWDY]QtFHQt 


QDG&
7HSORWDUR]NODGX 


QHVWDQRYHQR
9LVNR]LWD



DåPPVSĜL&
9êEXãQpYODVWQRVWL


QHQtYêEXãQê
2[LGDþQtYODVWQRVWL


QHQtR[LGXMtFt
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1DKUD]XMHY\GiQtUHYL]L]HGQH
RSU
%RGKRĜHQt







QDG&

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA
10.1


Reaktivita

10.2


Chemická stabilita

1HEH]SHþtUHDNWLYLW\QHKUR]t

3ĜLSĜHGHSVDQpP]SĤVREXVNODGRYiQtMHSĜtSUDYHNVWDELOQt

10.3


Možnost nebezpeþných reakcí

10.4


Podmínky, kterým je tĜeba zabránit

10.5


Nesluþitelné materiály

10.6


Nebezpeþné produkty rozkladu

.QHEH]SHþQêPUHDNFtPQHGRFKi]t

9\WYRĜHQtNRQFHQWUDFHYPH]tFKYêEXãQRVWLSĜtWRPQRVW]GURMĤY]QtFHQtVW\NVRWHYĜHQêPRKQČP

6LOQiR[LGRYDGOD

=DQRUPiOQtFKSRGPtQHNåiGQpSĜLKRĜHQt]DQHGRVWDWNXY]GXFKXPRåQêY]QLNR[LGXXKHOQDWpKR

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1










Informace o toxikologických úþincích
7R[LNRORJLFNpLQIRUPDFHVDPRWQpVPČVLQHE\O\WHVWRYiQ\
9êVOHGN\SURVORåNXV(6þtVOHPMVRXQiVOHGXMtFt
$NXWQtWR[LFLWD RUiOQtWR[LFLWD SRWNDQ  
GHUPiOQtWR[LFLWD NUiOtN 
LQKDODþQtWR[LFLWD SRWNDQ 
&KURQLFNiWR[LFLWD


ätUDYRVWGUiåGLYRVWSURNĤåL

/'!PJNJ 2(&' 
/'!PJNJ 2(&' 
/&!PJNJ 2(&' 



QHVWDQRYHQR



9êVOHGN\WHVWĤ2(&'SURNi]DO\GUiåGLYRVWQDNĤåL

9iåQpSRãNR]HQtRþtSRGUiåGČQtRþt

9êVOHGN\WHVWĤ2(&'QHSURNi]DO\GUiåGLYRVWRþt

6HQ]LELOL]DFHGêFKDFtFKFHVWVHQ]LELOL]DFHNĤåH 'DWD SUR VHQ]LELOL]DFL GêFKDFtFK FHVW FK\Et
VHQ]LELOL]DFH GêFKDFtFK FHVW VH QHRþHNiYi 8
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1DKUD]XMHY\GiQtUHYL]L]HGQH
RSU
VHQ]LELOL]DFHQDNĤåLE\O\SURYHGHQ\WHVW\ 2(&'
NWHUpVHQ]LELOL]DFLQHSURNi]DO\


0XWDJHQLWDY]iURGHþQêFKEXĖNiFK











9êVOHGN\ JHQHWLFNp WR[LFLW\ LQ YLWUR $PHV WHVW 
LQGLNXMt JHQRWR[LFNRX DNWLYLWX 0,  Då  
2SURWL WRPX PRGLILNRYDQê $PHV WHVW Y\ND]XMH
QHJDWLYQt YêVOHGN\ PXWDJHQLW\ 7HVW\ PXWDJHQLW\
QD VDYþtFK EXĖNiFK Y\ND]XMt QHMHGQR]QDþQp D
QHVSROHKOLYpYêVOHGN\ 2(&'D2(&' 
7HVW\LQYLYR2(&'QHSURNi]DO\PXWDJHQLWX

.DUFLQRJHQLWD

.DUFLQRJHQQtDNWLYLWDMHSR]RURYiQDYSĜtWRPQRVWL
RSDNRYDQpKR NRåQtKR SRGUiåGČQt 7RWR UL]LNR O]H
VQtåLW ]DPH]HQtP NRåQtPX SRGUiåGČQt QDSĜtNODG
SRXåtYiQtP YKRGQêFK SUDFRYQtFK SRPĤFHN D
SUDFRYQtKRRGČYX

7R[LFLWDSURUHSURGXNFL
)HUWLOLWD 
UHSURGXNþQtWR[LFLWD
UHSURGXNþQtWR[LFLWD
9êYRM 
UHSURGXNþQtWR[LFLWD
UHSURGXNþQtWR[LFLWD

LQKDODþQt 
GHUPiOQt 
LQKDODþQt 
GHUPiOQt 






12$(&PJP 2(&' 
12$(/PJNJEZGHQ 2(&' 
12$(&PJP
12$(/PJNJEZGHQ

7R[LFLWDSURVSHFLILFNpFtORYpRUJiQ\±MHGQRUi]RYiH[SR]LFH

QHVWDQRYHQR

7R[LFLWDSURVSHFLILFNpFtORYpRUJiQ\±RSDNRYDQiH[SR]LFH
VXEDNXWQtGHUPiOQtWR[LFLWD
VXEFKURQLFNiGHUPiOQtWR[LFLWD
VXEFKURQLFNiLQKDODþQtWR[LFLWD
1HEH]SHþQRVWSĜLYGHFKQXWt

 2(&' 12$(/PONJ
12$(/PJNJ
2(&' 12$(&!PJP
SĜLSRåLWtPĤåHY\YRODWYiåQpSRãNR]HQtSOLF

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE


12.1



1D]iNODGČKRGQRWDNXWQtWR[LFLW\EH]REUDWOêFKDĜDVSURVORåNXV(6þtVOHPMHOiWND
NODVLILNRYiQDMDNRQHEH]SHþQiSURåLYRWQtSURVWĜHGtV5
Toxicita

(NRWR[LNRORJLFNpLQIRUPDFHVDPRWQpVPČVLQHE\O\WHVWRYiQ\
9êVOHGN\SURVORåNXV(6þtVOHPMVRXQiVOHGXMtFt

$NXWQtWR[LFLWDSURYRGQtSURVWĜHGt

U\E\

// K 
PJO
ĜDV\

(/ K 
PJO
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1DKUD]XMHY\GiQtUHYL]L]HGQH
RSU
EH]REUDWOt

(/ K 

&KURQLFNiWR[LFLWDSURYRGQtSURVWĜHGt

U\E\ GQt 
12(/PJO
EH]REUDWOt
12(/PJO
7R[LFLWDSURSĤGQtPLNURRUJDQLVP\DPDNURRUJDQLVP\

PLNURRUJDQLVP\ (/ K !PJO12(/PJO

12.2


Persistence a rozložitelnost

12.3


Bioakumulaþní potenciál

12.4


Mobilita v pĤdČ

12.5


Výsledky posouzení PBT a vPvB

12.6


PJO

3HU]LVWHQFHVHQHSĜHGSRNOiGiELRORJLFNiRGERXUDWHOQRVWMHFFD

1HSĜHGSRNOiGiVH

1HSĜHGSRNOiGiVHGDWDFK\Et

1HSĜHGSRNOiGiVHQD]iNODGČVORåHQtDQt]NpUR]SXVWQRVWLYHYRGČ
Jiné nepĜíznivé úþinky
9\WYRĜHQtYUVWY\QDSRYUFKXYRG\]DEUDĖXMHSĜtVWXSXN\VOtNX

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAĕOVÁNÍ
13.1

Metody nakládání s odpady
=SĤVRE\]QHãNRGĖRYiQtOiWN\







2GSDG]QHKRGQRFHQêYêUREHNQHERQHY\XåLWp]E\WN\SĜHGDWRVREČVRSUiYQČQtPNQDNOiGiQtVRGSDG\
SRGOH]iNRQDþ6EYSODWQpP]QČQtRRGSDGHFK]D~þHOHPY\XåLWtQHER]QHãNRGQČQt SRGOH
SRN\QĤYêUREFH 
.yGRGSDGX

1YVRUEHQWX1
=SĤVRE\]QHãNRGĖRYiQtNRQWDPLQRYDQpKRREDOX
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1DKUD]XMHY\GiQtUHYL]L]HGQH
RSU



0RWRURYi QDIWD VH GRGiYi Y åHOH]QLþQtFK FLVWHUQiFK D DXWRFLVWHUQiFK 3RNXG MH SĜHþHUSiYiQD GR VXGĤ
W\WR ĜiGQČ Y\SUi]GQČQp RGHY]GDW QD VEČUQp PtVWR QHEH]SHþQêFK RGSDGĤ 2EDO\ VH ]E\WN\ YêURENX
RGNOiGDWQDPtVWČXUþHQpPREFtQHERSĜHGDWRVREČVRSUiYQČQtPNQDNOiGiQtVRGSDG\



.yGRGSDGX REDO 

1



3UiYQtSĜHGSLV\RRGSDGHFK

=iNRQþ6ERRGSDGHFKYSODWQpP]QČQtDVRXYLVHMtFtSURYiGČFtY\KOiãN\DQDĜt]HQt
,QIRUPDFH GĤOHåLWp SUR EH]SHþQRVW RVRE Y\NRQiYDMtFt þLQQRVWL RGSDGRYpKR KRVSRGiĜVWYt GRSOĖXMt
LQIRUPDFHXYHGHQpYRGGtOH

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PěEPRAVU




3RMPHQRYiQtDR]QDþHQtSRGOHHYURSVNpGRKRG\RSĜHSUDYČQHEH]SHþQpKR]ERåt5,'$'5
,QIRUPDFHRSUiYQtFKSĜHGSLVHFKYL]ERG
ýíslo UN

14.1


14.2

Náležitý název OSN pro zásilku
1$)7$0272529ÈY\KRYXMtFtQRUPČ(1

14.3

TĜída/tĜídy nebezpeþnosti pro pĜepravu



14.4

.ODVLILNDþQtNyG 

)

Obalová skupina
,,,


14.5

Identifikaþní þíslo nebezpeþnosti

%H]SHþQRVWQt]QDþND
7\SYR]LGODGOH$'5

14.6








$7

Nebezpeþnost pro životní prostĜedí
DQR
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1DKUD]XMHY\GiQtUHYL]L]HGQH
RSU







14.7


Zvláštní bezpeþnostní opatĜení pro uživatele
3ĜHSUDYQtNDWHJRULH

2PH]HQpPQRåVWYt /4  







/4

5RSQpNDSDOQpOiWN\MVRXSRGOH]iNRQDþ6ERYRGiFKYSODWQpP]QČQtSRYDåRYiQ\]D
QHEH]SHþQpSURWR]KOHGLVNDSRåDGDYNĤRFKUDQ\MDNRVWLSRYUFKRYêFKDSRG]HPQtFKYRGMHSĜL
GRSUDYRYiQtYČWãtFKREMHPĤQH]E\WQpĜtGLWVHSRN\Q\ý61

14.8


Hromadná pĜeprava podle pĜílohy II MARPOL 73/78 a pĜedpisu IBC
1HMVRXXUþHQ\NKURPDGQpSĜHSUDYČSRGOHWČFKWRSĜHGSLVĤ

ODDÍL 15: INFORMACE O PěEDPISECH
15.1

NaĜízení týkající se bezpeþnosti, zdraví a životního prostĜedí/specifické právní pĜedpisy týkající se látky
nebo smČsí
x
x
x
x
x
x
x
x

x



=iNRQþ6ERRFKUDQČRY]GXãtYSODWQpP]QČQtYþHWQČVRXYLVtFtFKSĜHGSLVĤDQDĜt]HQt
Výrobek není tČkavou organickou látkou (VOC) ve smyslu zákona þ. 201/2012Sb., v platném znČní a
související vyhlášky MŽP.
ý61+RĜODYpNDSDOLQ\±3URVWRU\SURYêUREXVNODGRYiQtDPDQLSXODFL
Podle ýSN 65 0201 je výrobek zaĜazen do III. tĜídy hoĜlavosti.
ý611HYêEXãQiHOHNWULFNi]DĜt]HQt±9êEXãQpVPČVL±.ODVLILNDFHDPHWRG\]NRXãHQt
Podle ýSN 33 0771 je výrobek zaĜazen do teplotní tĜídy T2 a skupiny výbušnosti IIA.
1DĜt]HQtYOiG\þ6ENWHUêPVHVWDQRYtSRGPtQN\RFKUDQ\]GUDYtSĜLSUiFLYSODWQpP]QČQt
ý612FKUDQDYRG\SĜHGURSQêPLOiWNDPL2EMHNW\SURPDQLSXODFLVURSQêPLOiWNDPLDMHMLFK
VNODGRYiQt
ý612FKUDQDSRYUFKRYêFKDSRG]HPQtFKYRGSĜHG]QHþLãWČQtPSĜLGRSUDYČURS\DURSQêFK
OiWHNVLOQLþQtPLYR]LGO\
=iNRQþ6E6LOQLþQtGRSUDYDYSODWQpP]QČQtYþHWQČVRXYLVHMtFtFKSĜHGSLVĤDQDĜt]HQt
$'5 
6GČOHQt0LQLVWHUVWYD]DKUDQLþQtFKYČFtþRY\KOiãHQtSĜLMHWt]PČQDGRSOĖNĤÄ3ĜtORK\$±9ãHREHFQi
XVWDQRYHQtWêNDMtFtVHQHEH]SHþQêFKOiWHNDSĜHGPČWĤ³DÄ3ĜtORK\%8VWDQRYHQtRGRSUDYQtFK
SURVWĜHGFtFKDRSĜHSUDYČ³(YURSVNpGRKRG\RPH]LQiURGQtVLOQLþQtSĜHSUDYČQHEH]SHþQêFKYČFt $'5 

(YURSVNiGRKRGDRPH]LQiURGQtVLOQLþQtSĜHSUDYČQHEH]SHþQêFKYČFt $'5 
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1DKUD]XMHY\GiQtUHYL]L]HGQH
RSU
x
x

x
x
x
x
x
x

15.2


=iNRQ þ  6E =iNRQ R GUDKiFK Y SODWQpP ]QČQt YþHWQČ VRXYLVHMtFtFK SĜHGSLVĤ D QDĜt]HQt
5,' 
6GČOHQt 0LQLVWHUVWYD ]DKUDQLþQtFK YČFt þ  6EPV NWHUêP VH PČQt D GRSOĖXMH VGČOHQt
0LQLVWHUVWYD ]DKUDQLþQtFK YČFt þ 6E P V R Y\KOiãHQt QRYpKR ]QČQt 3ĜtSRMNX &  ěiGX SUR
PH]LQiURGQtåHOH]QLþQtSĜHSUDYXQHEH]SHþQêFKYČFt 5,' ÒPOXY\RPH]LQiURGQtåHOH]QLþQtSĜHSUDYČ
&27,) 
ÒPOXYD R PH]LQiURGQt åHOH]QLþQt SĜHSUDYČ &27,)  3ĜtSRMND &  ěiGX SUR PH]LQiURGQt åHOH]QLþQt
SĜHSUDYXQHEH]SHþQêFKYČFt 5,' 
=iNRQ þ  6E R FKHPLFNêFK OiWNiFK D FKHPLFNêFK VPČVtFK FKHPLFNê ]iNRQ  YSODWQpP
]QČQtYþHWQČVRXYLVHMtFtFKSĜHGSLVĤDQDĜt]HQt
DR]PČQČQČNWHUêFK]iNRQĤ
6PČUQLFH (YURSVNpKR SDUODPHQWX D 5DG\ (6 WêNDMtFt VH NODVLILNDFH EDOHQt D R]QDþRYiQt
QHEH]SHþQêFKSĜtSUDYNĤ '3' 
1DĜt]HQt (YURSVNpKR SDUODPHQWX D 5DG\ (6  þ  R UHJLVWUDFL KRGQRFHQt SRYRORYiQt D
RPH]RYiQt FKHPLFNêFK OiWHN R ]Ĝt]HQt (YURSVNp DJHQWXU\ SUR FKHPLFNp OiWN\ 5($&+  YSODWQpP
]QČQt
1DĜt]HQt(YURSVNpKRSDUODPHQWXD5DG\ (6 þRNODVLILNDFLR]QDþRYiQtDEDOHQtOiWHND
VPČVt &/3 YSODWQpP]QČQt
Posouzení chemické bezpeþnosti
&KHPLFNpSRVRX]HQtEH]SHþQRVWLE\ORSURYHGHQR

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE
16.1

Seznam H-vČt a P-vČt podle NaĜízení (ES) þ. 1272/2008
6WDQGDUGQtYČW\REH]SHþQRVWL+YČW\



+
+
+
+
+
+
+









'UiåGtNĤåL

=GUDYtãNRGOLYêSĜLYGHFKRYiQt
3RGH]ĜHQtQDY\YROiQtUDNRYLQ\
0ĤåH]SĤVRELWSRãNR]HQtRUJiQĤSĜLSURGORXåHQpQHERRSDNRYDQpH[SR]LFL
7R[LFNêSURYRGQtRUJDQL]P\VGORXKRGREêPL~þLQN\

3RN\Q\SUREH]SHþQp]DFKi]HQt3YČW\
3 
3 
3 
3 
3 
3 
33



+RĜODYiNDSDOLQDDSiU\
3ĜLSRåLWtDYQLNQXWtGRGêFKDFtFKFHVWPĤåH]SĤVRELWVPUW

-HOLQXWQiOpNDĜVNiSRPRFPČMWHSRUXFHREDOQHERãWtWHNYêURENX
8FKRYiYHMWHPLPRGRVDKGČWt
3ĜHGSRXåLWtPVLSĜHþWČWH~GDMHQDãWtWNX
=DPH]WHYGHFKRYiQtGêPX
=DEUDĖWHXYROQČQtGRåLYRWQtKRSURVWĜHGt
3RXåtYHMWHRFKUDQQpUXNDYLFHRFKUDQQêRGČYRFKUDQQpEUêOHREOLþHMRYêãWtW
3ě,32ä,7Ë2NDPåLWČYROHMWH72;,.2/2*,&.e,1)250$ý1Ë67ě(',6.2
QHEROpNDĜH
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16.2




1DKUD]XMHY\GiQtUHYL]L]HGQH
RSU
3 
3 

1(9<92/È9(-7(]YUDFHQt
2GVWUDĖWHREVDKREDOMDNRQHEH]SHþQêRGSDG

Informace o zmČnách
=PČQDE\ODSURYHGHQDQD]iNODGČSODWQRVWL1DĜt]HQtNRPLVH (8 þ
ÒGDMHREVDåHQpYWRPWREH]SHþQRVWQtPOLVWČVHWêNDMtSRX]HXYHGHQpKRYêURENXDRGSRYtGDMtQDãLP
VRXþDVQêP]QDORVWHPD]NXãHQRVWHP=DVSUiYQp]DFKi]HQtVYêURENHPSRGOHSODWQpOHJLVODWLY\RGSRYtGi
XåLYDWHO





