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ABSTRAKT 
 

 Bakalářská práce se zaměřuje na ochranu obyvatelstva při chemických haváriích. 

V úvodních kapitolách jsou uvedeny základní pojmy týkající se problematiky, základní 

informace o nebezpečných chemických látkách a jejich značení. Dále zde můžeme najít 

případové studie chemických havárií z minulosti a porovnání do současnosti. Důležité je 

neopomenout následky havárií, které mohou ovlivnit celou řadu životních situací. Co se týče 

problematiky ochrany obyvatelstva, je zde uveden přehled prostředků vhodných k ochraně 

před těmito nebezpečnými látkami, na což navazuje příručka, jak se v případě havárie chovat. 

Tato příručka by měla být přínosem pro každého, kdo se nachází v zóně havarijního 

plánování a je tudíž více ohrožen. V závěru samotné práce nalezneme zhodnocení stavu 

připravenosti a návrhy jak situaci ochrany obyvatelstva vylepšit.  

 

 

ABSTRACT 
 

 This thesis aims to protect populations in chemical accidents. The introductory 

chapters present basic concepts related to issues, basic terms on hazardous chemicals and their 

markings. You can also find here case studies of chemical accidents from the past compared 

to he present. It is important to note the consequences of accidents that can affect all sorts of 

situations. Regarding the issue of protection of the population, there is an overview of suitable 

means to prevent these dangerous substances, which continues to guide how to behave in case 

of an accident. This guide should be beneficial to anyone who is in the emergency planning 

zone and is therefore more vulnerable. At the end of this thesis we can find the state of 

readiness assessment and proposals to improve the population protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

 Ochrana obyvatelstva, nebezpečné chemické látky a směsi, bezpečnostní list, chemické 

havárie, individuální ochrana, mimořádná událost. 

 

 

KEYWORDS 
 

 Protection of Population, Hazardous chemicals and mixtures, Material safety data 

sheet, Chemical accidents, Individual protection, Emergency.  
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1. ÚVOD 
 

 V dnešním vyspělém světě, který je plný chemických výrobních zařízení, je třeba počítat 

s tím, že dojde k nějaké havárii spojené s únikem nebezpečných chemických látek. Tyto látky 

mohou mít vliv na zdraví člověka, zvířata, životní prostředí a všechno, s čím přijdou do styku. 

Nemusí se jednat pouze o únik NCHL, další hrozbou může být výbuch nebo požár. Je spoustu 

způsobů jak tomu předcházet. 

 Cílem této práce je seznámit obyvatelstvo s možnými scénáři a následky chemických 

havárií. Zhodnotit připravenost a informovanost lidí žijících poblíž nějakého rizikového 

zařízení.  

 V první části mé bakalářské práce bych se chtěla zabývat nebezpečnými chemickými 

látkami, ochranou před nimi a upozornit na riziko, které může v souvislosti s těmito látkami 

hrozit. Dále bych se chtěla podívat do historie těchto havárií s pohledem na současný stav 

a připravenost obyvatel. Poukázat na možné dopady spojené s přírodou a zdravím lidí. Další 

důležitá kapitola se týká ochrany obyvatelstva. Zde bych se chtěla věnovat prostředkům 

individuální ochrany a především informováním obyvatel, čehož bych chtěla dosáhnout 

vytvořením příručky – kapesního rádce pro ty, kteří žijí v zóně havarijního plánování a tudíž 

je u nich riziko větší.  

  Lidé toto téma berou na lehkou váhu, ale měli by se zamyslet, protože nikdy neví, co 

se náhle stane. Pokud by k tomu došlo, tak na poslední chvíli nemají takové šance jako ti, co 

jsou připraveni dopředu a ví jak mít situaci pod kontrolou. Což také hodně závisí na tom, 

jakého rozsahu havárie je – někdy jsou více zaskočeny osoby, od kterých se čeká, že celou 

situaci povedou a zvládnou… 
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2.  ZÁKLADNÍ POJMY 
 

 Tato kapitola je věnována základním pojmům, které budou sloužit pro lepší orientaci 

k dané problematice. K vytvoření těchto pojmů byl použit Terminologický slovník 

Ministerstva vnitra ČR z roku 2009 [1].  

  

Bezpečnost 

 Stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným vnějším a vnitřním 

hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům (případně celému 

systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost a chování 

v souladu s cílovostí. Je to tedy míra stability systému a jeho primární a sekundární adaptace. 

 

Civilní ochrana 

 Civilní ochrana je souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších 

zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem 

minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací 

na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. 

 

Domino efekt 

 Možnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo velikosti dopadů závažné havárie 

v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo zařízení nebo skupiny objektů nebo zařízení 

a umístění nebezpečných látek. 

 

Evakuace 

 Evakuace je souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob, 

zvířat a věcných prostředků v daném pořadí priority z míst ohrožených mimořádnou událostí 

do míst, ve kterých je zajištěno pro osoby náhradní ubytování a stravování (nouzové přežití), 

pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky uskladnění. 

 

Evakuační zavazadlo 

 Připravuje se pro případ krátkodobého opuštění místa pobytu v důsledku vzniku 

mimořádné situace nebo krizové situace. Obsahuje zejména základní trvanlivé potraviny, 

předměty denní potřeby, osobní doklady, pojistné smlouvy, peníze a cennosti, přenosné rádio 

s rezervními bateriemi, toaletní a hygienické potřeby, léky, svítilnu, náhradní oděv, obuv, 

pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, kapesní nůž, šití a jiné drobnosti. Evakuační zavazadlo 

se označuje jménem a adresou. 

 

Havarijní připravenost 

 Schopnost rozpoznat vznik mimořádné situace a při jejím vzniku plnit opatření stanovená 

havarijními plány. 

 

Chemická látka 

 Chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem, 

včetně všech přídatných látek nutných k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajících 

v použitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění 

stability chemické látky nebo změny jejího složení. 
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Individuální ochrana 

 Soubor organizačních a materiálních opatření, jejichž cílem je chránit jednotlivce před 

účinky nebezpečných chemických, radioaktivních nebo biologických látek. K individuální 

ochraně se využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla 

a prostředky individuální ochrany. 

 

Krizová opatření 

 Opatření určená k řešení krizových situací a dále též činnosti ke zmírnění nebo odstranění 

následků způsobených krizovou situací. K jejich realizaci lze omezit některá práva a svobody 

a uložit konkrétní povinnosti. 

 

Mimořádná událost 

 Událost nebo situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku živelní pohromy, havárie, 

nezákonnou činností, ohrožením kritické infrastruktury, nákazami, ohrožením vnitřní 

bezpečnosti a ekonomiky, která je řešena obvyklým způsobem orgány a složkami 

bezpečnostního systému podle zvláštních právních předpisů. Pod tímto pojmem je v 

současných právních předpisech ČR uváděna řada pojmů, jako jsou např. mimořádná situace, 

nouzová situace, pohroma, katastrofa, havárie. 

 

Nebezpečná chemická látka, směs 

 Látky nebo přípravky, které za podmínek stanovených zákonem č. 350/2011 Sb. mají 

jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou klasifikovány jako: výbušné, 

oxidující, extrémně hořlavé vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, 

žíravé, dráždivé, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné 

pro životní prostředí. 

 

Ochrana obyvatelstva 

 Plnění úkolů civilní ochrany při ozbrojeném konfliktu i mimo něj, zejména varování, 

vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení 

ochrany jeho života, zdraví a majetku. 

 

Prostředky improvizované ochrany 

 Prostředky improvizované ochrany jsou jednoduché pomůcky, které si občané připravují 

svépomocí a které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany. 

 

Prostředky individuální ochrany 

 Prostředky k ochraně jednotlivce, sloužící k ochraně očí, dýchacích cest i celého povrchu 

těla před působením nebezpečných chemických, biologických látek a ionizujícího záření. 

Jedná se o ochranné masky, dětské ochranné vaky, dětské ochranné kazajky, ochranné oděvy 

a ochranné filtry pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla. 
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Riziko 

 Možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou považujeme 

z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy odvoditelné a odvozené z konkrétní 

hrozby. Míru rizika, tedy pravděpodobnost škodlivých následků vyplývajících z hrozby 

a ze zranitelnosti zájmu, je možno posoudit na základě tzv. analýzy rizik, která vychází 

i z posouzení naší připravenosti hrozbám čelit. 

 

Varování 

 Souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné upozornění 

obyvatelstva orgány veřejné správy na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost, vyžadující 

realizaci opatření na ochranu obyvatelstva a majetku. Zahrnuje zejména varovný signál, po 

jehož provedení je neprodleně realizováno informování obyvatelstva o povaze nebezpečí 

a o opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku. 

 

Vyrozumění 

 Souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné předávání informací 

o hrozící nebo nastalé mimořádné události orgánům krizového řízení, právnickým osobám a 

podnikajícím fyzickým osobám podle havarijních plánů nebo krizových plánů. 

 

Závažná havárie 

 Mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, 

například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně 

hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, 

zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení 

nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo 

k újmě na majetku. 

 

Zóna havarijního plánování 

 Území v okolí objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad, v jehož působnosti se nachází 

objekt nebo zařízení, uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního 

plánu. 
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3.  NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY 
 

 Rozvoj chemického průmyslu přinesl celou řadu výhod. Zajistil zvýšení životní úrovně, 

což s sebou může nést značná rizika. Chemické látky se vyskytují všude kolem nás, a proto 

záleží, jak správně s nimi nakládáme.  Většina objektů, které skladují nebo vyrábějí chemické 

látky, se nachází poblíž obydlených míst, čímž tato skutečnost zvyšuje riziko při závažné 

chemické havárii. [2] 

 Pokud chceme co nejlépe předcházet těmto rizikům, mezi která patří úniky, požáry 

a výbuchy, je třeba seznámit se dopodrobna s fyzikálně-chemickými, chemickými 

a toxikologickými vlastnostmi látek. Při těchto nežádoucích vlivech sledujeme hlavně 

fyzikálně chemické vlastnosti a technické bezpečnostní parametry. [3] 

3. 1. Zákon o chemických látkách a přípravcích 

 

 Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákon (chemický zákon) vchází v platnost dne 27. října 2011. Tento zákon upravuje práva a 

povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob při výrobě, klasifikaci, zkoušení 

nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání vývozu a dovozu 

chemických látek a směsí. [10] 

 

 Podle vlastností látek a směsí tyto látky klasifikujeme jako: [2], [10] 

Výbušná  

 Je pevná, kapalná, pastovitá nebo gelovitá látka nebo směs, která může exotermně reagovat 

i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemž rychle uvolňuje plyny, a která za definovaných 

zkušebních podmínek detonuje, rychle shoří nebo po zahřátí vybuchuje, pokud je v částečně 

uzavřeném prostoru. 

 

Oxidující 

 Je látka nebo směs, která vyvolává vysoce exotermní reakci ve styku s jinými látkami, 

zejména hořlavými. 

 

Extrémně hořlavá 

 Je kapalná látka nebo směs, která má extrémně nízký bod vzplanutí a nízký bod varu a 

plynná látka nebo směs, která je hořlavá ve styku se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku. 

 

Vysoce hořlavá 

- látka nebo směs, která se může samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se 

vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie, 

- pevná látka nebo směs, která se může snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem 

zapálení a která pokračuje v hoření nebo shoří po jeho odstranění, 

- kapalná látka nebo směs, která má velmi nízký bod vzplanutí, 

- kapalná látka nebo směs, která má velmi nízký bod vzplanutí. 

 

Hořlavá 
 Je kapalná látka nebo směs, která má nízký bod vzplanutí. 
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Vysoce toxická 

 Je látka nebo směs, která při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží ve velmi malých 

množstvích způsobuje smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví. 

 

Toxická 

 Je látka nebo směs, která při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží v malých množstvích 

způsobuje smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví. 

 

Zdraví škodlivá  
 Je látka nebo směs, která při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží může způsobit smrt 

nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, 

 

Žíravá  
 Je látka nebo směs, která může zničit živé tkáně při styku s nimi. 

 

Dráždivá 

 Je látka nebo směs, která může při okamžitém, dlouhodobém nebo opakovaném styku 

s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemá žíravé účinky. 

 

Senzibilizující 

 Je látka nebo směs, která může při vdechování, požití nebo při styku s kůží vyvolat 

přecitlivělost, takže při další expozici dané látce nebo směsi vzniknou charakteristické 

nepříznivé účinky. 

 

 Nebezpečné pro životní prostředí 
  Je látka nebo směs, která při vstupu do životního prostředí představuje nebo může 

představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více složek životního 

prostředí. 

 

3. 2. Značení a balení chemických látek a přípravků 

 

 Správné balení a označování chemických látek vede k zajištění vyšší bezpečnosti při 

manipulaci s látkami. Veškeré požadavky nalezneme v zákoně č. 350/2011 Sb., podle něj 

musí být na obalu uvedeny tyto údaje: [3] 

- chemický název 

- symboly nebezpečnosti 

- označení specifické rizikovosti R-větou nebo kombinace R-vět 

- pokyny pro bezpečné nakládání vyjádřené S-větou nebo kombinace S-vět 

- název, sídlo a IČO nebo jméno, příjmení a IČO výrobce nebo dovozce 

 

 Podle nebezpečných vlastností jsou značeny písmennými symboly nebezpečnosti: [3] 

  E  výbušnost 

  O  oxidační schopnost 

  F vysoká hořlavost 

  F
+
 extrémní hořlavost 

  T toxicita 

  T
+
 vysoká toxicita 

  C žíravost 
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  Xn zdraví škodlivé 

  Xi dráždivost 

  N nebezpečná životního prostředí 

 

 
Obrázek č. 1: Nové výstražné symboly [11] 

 

 

3. 2. 1. Identifikace látky 

 

 Název chemických látek udává IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitnou chemii). 

K identifikaci dále slouží číslo CAS (registrační číslo Chemical Abstract Servis), číslo ES 

(registrační číslo Evropských společenství) a indexové číslo. [3], [6] 

 

3. 2. 1. 1. CAS číslo 

 Tento údaj slouží pro identifikaci mnoha látek. Jedná se o číselný údaj rozdělený na 3 

části, které jsou odděleny pomlčkou. Systém je velice velmi propracovaný a používá ho 

mnoho databází a informačních systémů. Vzhledem k jeho spolehlivosti musí být toto číslo 

uvedeno v dokumentaci o nebezpečné látce. [3], [10] 

 

3. 2. 1. 2. Číslo ES 

 Jedná se o identifikační číslo nacházející se v seznamu EINECS nebo v seznamu ELINCS. 

ES číslo má 7 míst typu XXX-XXX-X. [2] 

 

3. 2. 1. 3. Indexové číslo 

 Je číselný kód ve tvaru ABC-RST-VVV-Y, u nějž jednotlivá písmenka značí: [2] 

ABC – atomové číslo chemického prvku, nebo číslo třídy organických látek 

RST – pořadové číslo látky uvedené v sériích ABC 

VVV – označuje formu látky 

Y – kontrolní číslo látky [2] 
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3. 2. 1. 4. R-věty a S-věty 

 Pod tímto označením se skrývají věty označující specifickou rizikovost a pokyny pro 

bezpečné nakládání s chemickou látkou. Podle nové legislativy dochází k přejmenování 

těchto vět na H a P věty. H-věty nahrazují současně používané R-věty a P-věty nahrazují S-

věty. 

 

Doposud platilo, že: 

R-věty 

 Věty označující specifickou rizikovost látek. Toto označení začíná písmenkem R 

a pokračuje pomlčkou, za níž se uvede příslušné číslo. Pokud je rizikovost kombinovaná, čísla 

se oddělí lomítkem (/).  

 V dnešní době můžeme nalézt 66 jednoduchých a 57 kombinovaných R-vět. V seznamu 

některá čísla chybí, což je způsobeno rušením některých vět. [2] 

 

S-věty 

 Věty označující pokyny pro běžné nakládání s látkou. Toto označení je shodné jako  

u R-vět, pouze s rozdílem, že údaj začíná písmenkem S.  

 V dnešní době můžeme nalézt 64 jednoduchých a 19 kombinovaných vět. [2] 

 

3. 2. 2. Dokumentace nebezpečné látky 

 

 Jedná se o tzv. Bezpečnostní list, což je souhrn identifikačních údajů, mezi které patří 

informace o výrobci nebo dodavateli, o nebezpečné látce nebo přípravku a údaje pro správnou 

manipulaci a první pomoc.  

 Výrobce nebo dodavatel je povinen poskytnou tento bezpečnostní list při prvním předání 

NCHL a pokud dojde ke změně, tuto skutečnost nahlásit uživateli.  

 Tento list je zpracován na základě směrnice Rady ES 91/155/EEC. V souladu se zákonem 

350/2011 Sb. O formě a obsahu bezpečnostního listu, musí obsahovat: [2], [12] 

 

1. Identifikace látky nebo přípravku a identifikace jejich výrobce nebo dovozce. 

2. Informace o složení látky a přípravku. 

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku. 

4. Pokyny pro poskytování první pomoci. 

5. Opatření pro hasební zásah při požárech látky nebo přípravku. 

6. Opatření při havarijním úniku látky nebo přípravku. 

7. Pokyny pro manipulaci a skladování látky nebo přípravku. 

8. Způsob kontroly expozice osob látkou nebo přípravkem a jejich ochrana. 

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku. 

10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku. 

11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku. 

12. Ekologické informace o látce nebo přípravku. 

13. Informace o zneškodňování látky nebo přípravku. 

14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku. 

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku. 

16. Další informace. 
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4. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

 Ochrana obyvatelstva je plánovaná a prováděna tak, aby chránila lidské životy, zvířata, 

kulturní hodnoty a životní prostředí. Pod tímto pojmem můžeme nalézt varování a 

vyrozumění, evakuaci, nouzové přežití, ukrytí, individuální ochranu, zajišťování a označování 

nebezpečných oblastí, dekontaminace atd.  

 Opatření jsou uskutečňována složkami IZS v čele s Hasičským záchranným sborem ČR. 

Pro správnou realizaci je zapotřebí mít zpracované havarijní a krizové plány. 

 Legislativně je tato problematika vyjádřena v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů. Vyhláškou MV č. 380/2002 Sb., 

k přípravě provádění úkolů ochrany obyvatelstva obsahuje podrobné rozpracování úkolů 

v oblasti informování obyvatelstva, evakuace, varování, ukrytí a zřízení zařízení civilní 

ochrany. [32], [33] 

 

4. 1. Varování obyvatelstva 

  

 Varování můžeme definovat jako komplexní souhrn organizačních, technických a 

provozních opatření zabezpečující včasné předání varovné informace o reálné hrozící nebo již 

vzniklé MU nebo KS obyvatelstvu. 

 Varovná informace může mít několik podob – akustický, verbální, optický. Většinou to 

bývá předem stanovený signál, po jehož spuštění jsou realizovány smluvené činnosti a 

ochranná opatření. Po varovném signálu následuje verbální informace, která obyvatelům 

sdělí, co se děje.  

 

4. 1. 1. Varovné signály 

 Na území ČR jsou využívány 3 varovné signály: 

 - všeobecná výstraha 

 - požární poplach 

 - zkušební tón 

Všeobecná výstraha 

 Je jediný platný varovný signál pro varování obyvatelstva. Signál je charakterizován 

kolísavým tónem po dobu 140 sekund. 

 

 
Obrázek č. 2: Všeobecná výstraha -průběh  [34] 
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Požární poplach 

 Je určen pro svolávání jednotek sboru dobrovolných hasičů. Signál je charakterizován 

přerušeným tónem po dobu 60 sekund.  

 

 
Obrázek č. 3: Průběh požárního poplachu [35] 

 

Zkušební tón 

 Je určen pro přezkušování JSVV. Tato zkouška se podle zákona provádí první středu 

v měsíci ve 12 hodin na území celé České republiky. Je to trvalý tón po dobu 140 sekund. 

Jedinou výjimkou je Olomoucký kraj, kde se zkouška provádí ve 12:10. 

 

 
Obrázek č. 4: Průběh zkušebního tónu [35] 

 

4. 2. Prostředky individuální ochrany 

 

 Prostředky individuální ochrany jsou určeny pro krizový stav ohrožení státu a válečný stav, 

nejsou vhodné pro možné teroristické útoky nebo úniky nebezpečných látek. 

 Prostředky individuální ochrany ochraňují proti radioaktivním látkám, bojovým 

chemickým látkám a bojovým biologickým prostředkům a ne proti běžným průmyslovým 

škodlivinám jako je amoniak, chlór, oxid siřičitý, formaldehyd apod.  

 K individuální ochraně obyvatel před účinky nebezpečných škodlivin  při mimořádných 

událostech se využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla. 

Jedná se o jednoduché pomůcky, které si občané připravují svépomocí z dostupných 

prostředků a které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany. [31] 
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4. 3. Prostředky improvizované ochrany 

 

 Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které 

má k dispozici doma každý. Díky těmto pomůckám můžeme ochránit dýchací cesty a povrch 

těla. Je důležité dodržovat určité zásady: 

- Celý povrch těla musí být pokryt 

- Všechny ochranné prostředky je potřeba utěsnit 

- Je lepší použít více vrstev k dosažení lepší spolehlivosti 

  

 Improvizovaná ochrana slouží k překonání zamořeného prostoru, ale zcela nenahradí 

účinnější individuální ochranu, ve které se používají ochranné masky s filtry a speciální 

oděvy. Pokud je improvizovaná ochrana správně nasazena, může zachránit život, ale pouze po 

krátký časový úsek. [27] 

 

4. 3. 1. Ochrana dýchacích cest 

 Pro překrytí úst a nosu je nejvhodnější použít mírně navlhčené roušky z kapesníku, 

ručníku, utěrky, vaty, ubrousků apod. Tyto prostředky je nejlepší upevnit šátkem kolem 

hlavy. K navlhčení se používá voda, roztok sody nebo kyseliny citrónové, což záleží na 

vlastnosti uniklé látky. [27] 

 

4. 3. 2. Ochrana povrchu těla 

Hlava – k ochraně se doporučuje použít čepice, klobouky, šátky. Přes toto se převleče kapuce, 

 pokud je to možné. Je potřeba, aby byly zcela zakryté vlasy, čelo a krk. Navíc se dá 

 chránit helmou, která zabrání i před padajícími předměty. 

Oči – nejvhodnější je použití lyžařských nebo plaveckých brýlí. Průduchy je potřeba přelepit 

 lepicí páskou. V nejhorším případě poslouží igelitový pytlík přetažený přes hlavu 

 a utěsní se svázáním tkaničkou.  

Ruce – na místě je použití pryžových rukavic. Čím je materiál silnější, tím lepší ochranné 

 vlastnosti. Rukávy je potřeba utěsnit převázáním provázkem. 

Nohy – vhodné je použití pryžových holínek, nebo kožených vysokých bot. Je potřeba zajistit, 

 aby mezi nohavicí a botou nevzniklo nechráněné místo. Proto je lepší nohavice 

 ovázat přes boty provázkem. 

Tělo – čím více vrstev oděvů, nebo kombinace oděvů, tím nám poskytuje vyšší ochranu. 

 Vhodné je přes bundu použít pláštěnku. Použité oděvy je potřeba utěsnit u krku, 

 rukávů a nohavic a v pase. Možné trhliny se musí přelepit izolepou. 

 

 Použité svrchní ochranné oblečení je nutné odložit do igelitového pytle a důkladně zavázat. 

Tělo se musí důkladně osprchovat za použití detergentů a poté otřít do sucha. [27] 

 

4. 4. Ochrana před vybranými chemickými látkami a jejich základní vlastnosti 

 

 V České republice můžeme najít mnoho ohrožujících látek. Mezi ně patří fosgen, oxid 

siřičitý, kyanovodík, formaldehyd, sirovodík, amoniak. Tyto látky můžeme najít ve výrobních 

zařízeních, skladech, při dopravě atd. [17] 
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Chlór 

 Je pro zdraví akutně vysoce nebezpečný. Má silný dráždivý účinek, způsobuje poleptání 

dýchacích cest. Může způsobit edém plic.  

 Plynný chlór je těžší jak vzduch a drží se u země. Při úniku je nutné vyhledat úkryt ve 

vyšších patrech. Pokud neproběhne evakuace je zapotřebí utěsnit okna a dveře. Při evakuaci je 

potřeba chránit si dýchací cesty rouškou a tělo improvizovanou ochranou, kterou může být 

pláštěnka, brýle, rukavice atd. [2], [18] 

 

Fosgen 

 Velmi jedovatý plyn, snadno přechodná do plynného stavu. Mimořádně nebezpečná látka. 

Dráždí oči, dýchací cesty a kůži. Mezi účinky patří ztráta čichu, zvracení, dýchací obtíže, 

namodralá barva kůže, poškození plic. Inhalace může způsobit plicní edém a vyšší 

koncentrace smrt.  

 Fosgen je těžší jak vzduch a drží se u země. Při úniku látky je nutné vyhledat úkryt ve 

vyšších patrech. Pokud neproběhne evakuace je zapotřebí utěsnit okna a dveře. Při evakuaci je 

potřeba chránit si dýchací cesty rouškou a tělo improvizovanou ochranou, kterou může být 

pláštěnka, brýle, rukavice atd. [2], [18] 

 

Formaldehyd 

 Při dlouhém vdechování působí jako karcinogen. Při velkém zahřátí vznikají výbušné 

směsi. Páry dráždí oči a dýchací cesty. Nebezpečí vzniku edému glottis a bronchopneumonie. 

Při kontaktu hrozí poleptání. Při koncentraci 0,06 % po dobu několika minut je smrtelné. [18] 

 Mnohem nebezpečnější než chlor. Je těžší jak vzduch a drží se u země. Při úniku látky je 

nutné vyhledat úkryt ve vyšších patrech. Pokud neproběhne evakuace je zapotřebí utěsnit 

okna a dveře. Při evakuaci je potřeba chránit si dýchací cesty rouškou a tělo improvizovanou 

ochranou, kterou může být pláštěnka, brýle, rukavice atd. [2] 

 

Sirovodík 

 Je silně jedovatý, může způsobit smrtelné otravy. Při těžké otravě následuje po náhlém 

bezvědomí smrt ochrnutím dechu a srdečním selháním. Již nízké koncentrace vedou 

k extrémně silnému dráždivému účinku očí a dýchacích cest. Plicní edém může vzniknout se 

zpožděním 2 dnů. [18] 

 Je těžší jak vzduch a drží se u země. Při úniku látky je nutné vyhledat úkryt ve vyšších 

patrech. Pokud neproběhne evakuace je zapotřebí utěsnit okna a dveře. Při evakuaci je potřeba 

chránit si dýchací cesty rouškou a tělo improvizovanou ochranou, kterou může být pláštěnka, 

brýle, rukavice atd. [2] 
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5. CHEMICKÉ HAVÁRIE  
 

 Česká republika a řada dalších vyspělých zemí vyrábí, skladuje, manipuluje a dopravuje 

obrovská množství nebezpečných průmyslových chemických látek a přípravků. Mnohé z nich 

jsou koncentrovány na určitých místech, jako jsou především průmyslové zóny, které zahrnují 

zpravidla více provozovatelů nebezpečných průmyslových chemických látek a přípravků.  

 Jelikož se s těmito látkami můžeme setkat opravdu skoro všude, je jasné, že možnost 

vzniku chemické havárie je poměrně veliká. Z tohoto hlediska je potřeba zamyslet se nad tím, 

zda je pro tyto případy dostatečná připravenost zodpovědných provozovatelů, ohroženého 

obyvatelstva a případně i složek IZS. [17], [18] 

 Při pohledu do minulosti se nám naskytne spousta odstrašujících případů, kdy k nějaké 

vážné havárii došlo. Je zapotřebí brát si ponaučení a být dostatečně připraven. Na vině může 

být jak lidský faktor, tak selhání systému.  

  

5. 1. Charakteristika havárií s únikem nebezpečných chemických látek a směsí 

 

 Pokud mluvíme o havárii, jedná se o mimořádnou, částečně nebo zcela neovladatelnou 

a časově i prostorově ohraničenou událost vzniklou v souvislosti s objektem, ve které můžeme 

přijít do styku s nebezpečnými chemickými látkami. Tyto látky mohou ohrozit život a zdraví 

lidí, zvířat a životního prostředí. Také může dojít ke ztrátám na majetku.  

 Důležitý faktor, který zdůrazňuje nebezpečnost těchto látek je fakt, že díky své 

rozmanitosti látek je obtížnější jednoduchost při detekci, v porovnání například s bojovými 

chemickými látkami. [17] 

 

 Na území ČR se nacházejí např. tyto NCHL: [17] 

- Neratovice (1500 t sirouhlíku, 800 t čpavku) 

- Lovosice (2130 t čpavku, 160 t sirouhlíku) 

- Pardubice (182 t čpavku, 160 t sirouhlíku) 

- Poštorná (1200 t fosgenu, 960 t čpavku) 

Pozn. Uvedené množství může kolísat. 

 

5. 2. Havarijní plánování  

  

 Všechna nebezpečná zařízení by měla mít vhodný vnitřní havarijní plán, odpovídající 

dotyčnému zařízení a založený na úplném souboru havarijních scénářů, včetně 

nejpravděpodobnějších úniků a scénářů nejhorších případů. 

 Vnitřní havarijní plán by měl obsahovat v měřítku vyhotovený plán lokality spolu 

se seznamem všech přítomných nebezpečných látek, s uvedením jejich množství a polohy 

v lokalitě ve vztahu k okolní oblasti a obyvatelstvu. Plán by měl též obsahovat hodnocení 

příslušných nebezpečí a údaje týkající se každé nebezpečné látky, podmínek, za kterých 

se tato nebezpečná látka zpracovává, manipuluje se s ní nebo se skladuje, a požadavky první 

pomoci v případě expozice zaměstnanců nebo veřejnosti nebezpečnou látkou. 

 Při havarijním plánování by se měla věnovat pozornost potenciálním komplikujícím 

faktorům, které by mohly být spojeny s haváriemi v nebezpečných zařízeních, jakož 

i faktorům, které by mohly znesnadnit zásah. Patří mezi ně extrémní povětrnostní podmínky, 
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přírodní pohromy, výpadky v dodávkách energií nebo vody, problémy s komunikačními 

a dopravními systémy, synergické dopady havárií spojených s přítomností několika látek, 

domino efekty a sabotáže. 

 Vnitřní a vnější havarijní plány by měly být pravidelně testovány a přezkoumávány, podle 

potřeby aktualizovány a udržovány v aktuálním stavu, přičemž je třeba brát v úvahu například 

změny v charakteru rizika, nové obytné a obchodní stavby v okolí, pokroky v technologii 

a schopnosti zásahů, poznatky získané při provedených cvičeních a zkouškách a při aplikaci 

plánů během havárií a skoro nehod, jakož i změny ve složení personálu. 

 V procesu havarijního plánování je třeba realisticky zhodnotit stávající schopnosti, zařízení 

a další zdroje osob, které se zásahu účastní, jakož i schopnosti, zařízení a další zdroje, kterých 

je zapotřebí podle všech možných scénářů havárií, včetně scénáře nejhoršího případu. Toto 

hodnocení naznačí, jaké další schopnosti a zdroje jsou ještě zapotřebí 

 Všechny odpovědné subjekty by měly zajistit, aby v případě havárie nebo bezprostřední 

hrozby havárie byly pohotově k dispozici lidské zdroje, finanční a ostatní zdroje nezbytné 

k realizaci havarijních plánů. V případě nutnosti je třeba zajistit nákladná nebo speciální 

zařízení spoluprací s dalšími obcemi nebo se správními úřady na jiných úrovních anebo 

spoluprací se soukromými podniky. 

 V havarijních plánech je třeba pamatovat na záložní systémy. Např. by měly být 

k dispozici alternativní komunikační linky, mělo by se počítat s vystřídáním klíčových 

pracovníků a mělo by být určeno záložní řídicí centrum pro případ, že by hlavní centrum 

nemohlo řádně fungovat. 

 Obsah vnější a vnitřního havarijního plánu podle vyhlášky256/2006 Sb. [22] 

  

5. 3. Historie chemických havárií 

 

 V nedávné minulosti je možno najít několik závažných chemických  havárií. Mezi tyto 

nejzávažnější chemické havárie patří bezesporu únik dioxinu v italském Sevesu a únik 

metylizokyanátu v indickém Bhópálu.  

 

5. 3. 1. Seveso 

 V sobotu 10. července 1976 došlo v Itálii k chemické havárii s únikem vysoce jedovatého 

dioxinu TCDD (2,3,6,7-tetrachlordibenzoparadioxin). Tento dioxin vzniká při výrobě 

pesticidů jako nežádoucí vedlejší produkt alkalické hydrolýzy tetrabenzenu a je nejtoxičtější 

představitel skupiny chlorovaných dibenzo-para-dioxinů. [22] 

 

Popis události 

 V 12:40 hodin v italském závodě ICMESA došlo k uvolnění pojistného ventilu, protože 

došlo k přehřátí reaktoru. Díky tomu se přes odvzdušňovací potrubí uvolnil obsah do volného 

ovzduší. Toto potrubí bylo mimo areál závodu. Plyny vytvořily veliký mrak, který se šířil 

směrem na jih od reaktoru. Následoval silný déšť, který tento mrak spláchl do země, a tím jí 

silně kontaminoval. 

 Díky mýlce, že se uvolnil pouze trichlorfenol, bylo vydáno varování týkající se zákazu 

požívání ovoce, zeleniny a jiných plodin. 

 Za tři dny se u dětí projevily příznaky postižení kůže, tzv. chlorakné, což je projev zasažení 

dioxinem. Dále zaznamenám úhyn domácího zvířectva a poškození vegetace. 
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 Až po dvou týdnech se obyvatelé z nejvíce poškozené oblasti dočkali evakuace, protože 

v uhynulých zvířatech a půdě byl stanoven dioxin. Bylo evakuováno 179 lidí z území zhruba 

15 ha. [13] 

Následky 

 Díky havárii uniklo do ovzduší 500 kg trichlorfenol s 2 kg dioxinu, což je množství, které 

by stačilo k usmrcení milionů lidí. [13] 

 Při havárii nikdo nezemřel, datováno 193 zranění a celkový počet evakuovaných obyvatel 

se vyšplhal na 730. [20] 

 

5. 3. 2. Bhópál    

 Tato havárie je díky počtu obětí nejzávažnější. Došlo k ní v noci z 2. na 3. prosince 

1984 v indickém chemickém závodě Union Carbide na výrobu insekticidu. Hlavní surovina je 

metylizokyanát, což je látka mající velmi výrazný dráždivý účinek a především je vysoce 

jedovatá. K jeho stabilizaci byl použit fosgen. [13] 

 

Popis události 

 Do zásobníku obsahujícího asi 40 m
3 

metylizokyanátu vniklo malé množství vody, což 

zavinil lidský faktor. Tímto byla iniciována silná exotermní reakce, která způsobila zvýšení 

tepla a tlaku, vedoucí k prasknutí bezpečnostního ventilu a následně betonového opouzdření 

zásobníku. Během hodiny uniklo 20 až 30 tun metylizokyanátu.  

 Vypařovaná látka vytvořila těžkou mlhu, která rychle klesala k zemi. Přes noc se 

nebezpečné látky rozptýlily do okolí. Vítr zanesl veškeré nebezpečné látky do obydlené části 

města. Smrtelné účinky zaznamenány do vzdálenosti 2,5 km (pro koncentraci 100 ppm) 

a závažné následky do hloubky 4 km od zdroje zamoření. [18] 

 

Následky 

 Při této havárii zemřelo 2 500 osob, vážně zraněných bylo 50 000 a evakuováno bylo 

200 000 osob. Z 800 000 obyvatel, kteří byli v době události v Bhópálu, byla 1/3 zasažena. 

Dále způsobila úhyn 1000 hospodářských zvířat ze 7000 zasažených. [18], [20]  

 

5. 4. Současnost 

 

 V současné době se můžeme setkat s haváriemi menšího rozsahu. Přispěl k tomu určitě 

fakt, že lidé se poučili z předchozích velkých katastrofálních nehod. Prevence havárií je na 

dobré úrovni, ale stejně se tu a tam vloudí nějaká chyba způsobena lidským faktorem. Zde si 

ukážeme několik vybraných úniků v ČR a zahraničí za posledních 10 let. 

 

5. 4. 1. Česká republika 

Rok 2001 – Cheb – únik čpavku z chladírenského zařízení – 2 zranění, 165 osob evakuováno 

  2002 – Neratovice – úniky chlóru při povodních – znečištění životního prostředí 

  2004 – Brno – únik plynu spojený s výbuchem – 4 mrtví a 7 zraněných 

  2005 – Želátovice – únik kyseliny dusičné z cisterny – 19 osob hospitalizováno 

  2006 – Kolín – únik kyanidů do Labe – uhynulo 10 tun ryb 

  2006 – Pardubice – únik oxidu uhelnatého v domě – 3 mrtví 

  2007 – Přerov – výbuch vodíku – 2 zranění 
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  2007 – Karviná – únik chlóru a oxidů síry – 1 zraněný a evakuace 100 osob 

  2009 – Všehrdy – únik 10 kg čpavku – evakuace 131 lidí  

 

 

5. 4. 2. Zahraničí 

Rok 2001 – Toulose (Francie) – exploze 400 tun dusičnanu amonného – 30 mrtvých,  

 2200 zraněných 

 2003 – Bonanza (Nikaragua) – únik kyanidů do řeky – 12 mrtvých dětí 

 2004 – Huairou (Čína) – únik kyanidů z chemické továrny – 3 mrtví 

 2005 – Ji-lin (Čína) – exploze a únik 100 tun benzenu do vody – 5 mrtvých,  

   10 tis. osob evakuace,  

   3,5 mil. osob bez vody 

 2005 – Texas (USA) – exploze v ropné rafinerii – 15 mrtvých, 170 zraněných 

 2008 – JZ (Čína) – exploze v chemické továrně – 16 mrtvých 

  

 

 

6. DOPADY CHEMICKÝCH HAVÁRIÍ 
 

 Chemické látky se v prostředí šíří různorodě. Záleží na jejich fyzikálních a chemických 

vlastnostech, na povětrnostních podmínkách, na terénu a na řadě dalších faktorů. Tyto látky 

mohou mít neblahé účinky na lidské zdraví, zvířata a životní prostředí. Následky mohou být 

nepatrné, ale setkáváme se i se smrtí nebo úhynem zvířat.  

 K modelování dopadů se využívá spousta komerčních programů, z nichž nejznámější jsou: 

ALOHA, TEREX, ROZEX Alarm atd.  

 

6. 1. Dopady na životní prostředí 

 

 Chemická havárie vždy způsobí zhoršení životního prostředí v zasaženém prostoru. U 

každé chemické havárie je však těžké předvídat rozsah jejího dopadu. I v případech, kdy 

známe unikající látku a vlivy, kterými negativně působí na okolní životní prostředí, lze jen 

těžko určit velikost ekologických důsledků této havárie. 

 Působení nebezpečných látek na životní prostředí při haváriích je obecně jiné než při 

dlouhodobé kontaminaci, protože koncentrace látek, které se dostávají do životního prostředí 

v případech havárií, jsou mnohonásobně vyšší a současně čas jejich působení nebezpečných 

látek je výrazně kratší.  

 Velkým přínosem pro minimalizaci následků chemické havárie je rychlost a pohotovost 

zasahujících jednotek při zajištění nebezpečné látky v co nejmenším prostoru a rychlost a 

způsob její likvidace. [36] 
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7. „CO DĚLAT KDYŽ “… dojde k chemické havárii s  únikem 

 nebezpečné chemické látky? 
 

  V dnešní době si spousta lidí vůbec neuvědomuje, jaké riziko mu může hrozit, pokud se 

nachází v zóně havarijního plánování nějakého chemického výrobního zařízení, či skladu, 

nebo jakéhokoliv místa, kde se nachází nebezpečné chemické látky. 

 Cílem této kapitoly, je seznámit obyvatelstvo s možným scénářem, který může potkat 

právě je. Nachází se zde, stručná a poučná příručka vhodná pro každého, kdo by se o tuto 

problematiku měl zajímat – tedy ten kdo je nejvíce ohrožen. Na škodu nebude, pokud by si ji 

prostudoval každý, protože nikdy neví, co se kde může stát. Chemická látka může uniknout 

kdekoliv na silnici nebo železnici. Tato příručka je zaměřena na únik z chemického zařízení, 

ale určitě bude poučná i pro případ úniku NCHL odkudkoliv.  

 

7. 1. Příručka 

 

„CO DĚLAT KDYŽ“ 

   … dojde k chemické havárii s únikem nebezpečné chemické látky? 

 

Pokud dojde k úniku NCHL (nebezpečné chemické látky): 

→ uslyšíte VAROVNÝ SIGNÁL – kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund, následuje 

 informace 

 
Obrázek č. 5: Informace varovného signálu [24] 

 

→ vyhledáte ukrytí nejlépe ve vyšších patrech budovy (většina NCHL je těžší jak vzduch) 

→ utěsníte všechny otvory ventilace, okna, dveře tak, že je přelepíte isolační páskou 

→ zapněte televizi nebo rozhlasový vysílač a dbejte instrukcí 

→ zbytečně netelefonujte 

→ připravte si EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO (v případě, že bude nutná evakuace) 

 Obsah: 

- osobní doklady, cennosti a peníze, důležité dokumenty (jako např. pojistné smlouvy) 

- osobní léky a základní zdravotnické prostředky 

- trvanlivé potraviny na 3 dny, např. dobře zabalený chléb, trvanlivé salámy, konzervy, 

 které se dají konzumovat i za studena, sušenky, čokoláda atd. 

- nádoby s tekutinami – voda, čaj, šťávy apod. 

- hygienické a toaletní potřeby, např. toaletní papír, mýdlo, zubní pasta a kartáček,  

 ručník atd. 

- předměty denní potřeby – jídelní misky, příbor, otvírač na konzervy, nůž, souprava na 

 šití, zavírací špendlíky, provázek atd. 
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- bateriová svítilna (svíčky), zapalovač nebo sirky 

- malý bateriový rozhlasový přijímač s náhradními zdroji 

- přikrývka, spací pytel, deka, karimatka 

- náhradní oblečení a prádlo podle ročního období, pláštěnka, pokrývka hlavy 

- oblíbená hračka pro děti, společenské hry (např. karty), knížka nebo další prostředky 

 pro ukrácení dlouhé chvíle [26] 

 
Obrázek č. 6: Evakuační zavazadlo [25] 

 

→ připravte si PROSTŘEDKY INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY pro případ, že budete muset do 

 zamořeného prostoru 

  Jednoduché prostředky: 

Hlava - čepice, klobouky, šátky a šály tak, aby byly zakryty vlasy, uši, čelo a krk  

Oči - brýle uzavřeného typu (potápěčské, plavecké, lyžařské a motocyklové, u kterých se 

 přelepí větrací průduchy lepicí páskou).  

Ruce - pryžové rukavice, rukávy podvázat provázkem.  

Nohy - pryžové holínky, kozačky, kožené vysoké boty. Dolní okraj nohavice převážeme 

 provázkem.  

Tělo - větší počet vrstev oděvů - igelitové pláštěnky, dlouhé zimní kabáty, bundy, kalhoty, 

 kombinézy, šusťákové sportovní soupravy 

 Použité oděvy je nutné utěsnit u krku, rukávů a nohavic. Bundu je nutné utěsnit v pase, 

nejlépe pomocí opasku. Netěsné zapínání a různé nežádoucí trhliny v oděvu je nutné přelepit 

lepicí páskou. Ke všem ochranným oděvům je vhodné použít pláštěnku nebo plášť do deště, 

které se utěsňují pouze u krku. Pokud jsou z pogumované nebo vrstvené tkaniny musí být 

pogumovaná strana zvenčí. [27] 
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Pokud bude nutná evakuace: 

- vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, které máte v provozu, vypněte i hlavní 

 uzávěr plynu a vody  

- elektrické spotřebiče odpojte ze zásuvky (mimo ledničky a mrazničky), 

- uhaste otevřený oheň (krb, kamna, svíčky), 

- vypněte topení (plynový kotel), 

- zhasněte před odchodem všechna světla, 

- vezměte s sebou i svá domácí zvířata, 

- uzamkněte byt, 

- ověřte, zda i ostatní v budově vědí o evakuaci, 

- opusťte budovu podle únikového značení nebo podle pokynů toho, kdo evakuaci řídí. 

- na vchodové dveře bytu umístěte zprávu o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt, 

 na kterém budete k zastižení. [28] 

 

 Důležitá telefonní čísla: 

150 – Hasičský záchranný sbor 

155 – Zdravotnická záchranná služba 

158 – Policie   

156 – Městská Policie 

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání 

 

BÝT PŘIPRAVEN = NEBÝT ZASKOČEN! 
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8. ZÁVĚR 
 

 S rozvojem civilizace a s tím, jak se zvyšují nároky na naši životní úroveň, se neustále 

vyvíjejí nové technologické procesy a zařízení, a to zejména v oblasti chemického průmyslu. 

Chemické látky a přípravky nám však nepřinášejí jen pozitiva v podobě nových materiálů, 

pokroků, zvyšování produktivity zemědělství i průmyslu, ale také celou řadu negativních 

faktorů, například v důsledku možného úniku chemických látek z technologických zařízení. 

Následky závažných havárií mohou mít rozsáhlé nežádoucí účinky nejen na zdraví a naše 

životy, ale i na životní prostředí.  

 Cílem této práce je seznámit obyvatelstvo s následky chemických havárií. Pro tento účel 

byla vytvořena příručka pro obyvatelstvo žijící v zóně havarijního plánování. Tato příručka 

zahrnuje základní pravidla, která nesmíme v průběhu havárie opomenout, a mohla by být 

tudíž přínosem pro každého, kdo se o tuto problematiku stará.  

 V dnešním vyspělém světě plném informačních technologií není problém s informováním 

obyvatelstva formou webových stránek, různých příruček, kurzů atd. Problematiku ochrany 

obyvatelstva by mělo mít zpracováno každé město, obec či obec s rozšířenou působností 

a jejich obyvatelé by měli být informováni, jaké rizika jim hrozí, na základě čehož mohou být 

dostatečně připraveni na skutečnosti, které je mohou ohrožovat. Jakákoliv mimořádná událost 

je nápor na psychiku lidí, ale pokud budeme dobře připraveni, máme mnohem lepší 

předpoklady pro zvládnutí těchto nečekaných situací. V České republice je prevenci 

závažných chemických havárií věnována značná pozornost. Jediný problém je částečný 

nezájem ze strany obyvatelstva.  

 V této bakalářské práci se nacházejí dvě světové velice závažné chemické havárie 

ze Sevesa a Bhópalu, které by nám měly být inspirací pro neustálé vylepšování, jak ze strany 

provozovatelů – kvalitnější zacházení s NCHL, dodržování všech pravidel pro zacházení 

s těmito nebezpečnými látkami a zpracovávání havarijních plánů, tak ze strany obyvatel – 

především zamyšlení se nad tím, že něco takového se může stát i u nás a být na to připraven 

a vzniklou situaci nepodcenit. Nebezpečí může číhat všude, ale je jen na nás, jak se mu 

postavíme. Všeobecně platí, že připravený nebývá zaskočený. 
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10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

CAS   Chemical Abstracs Service  

ČR  Česká republika 

EINECS  European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS European List of Notifed Chemical Substances 

ES  Evropské společenství 

IČO  Identifikační číslo organizace 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

JSVV  Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva 

KS  Krizová situace 

MSDS  Material safety data sheet 

MU  Mimořádná událost 

NCHL  Nebezpečná chemická látka 

TCDD  2,3,6,7-tetrachlordibenzoparadioxin 
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11. 1. Jednoduché R-věty 

 

R1: Výbušný v suchém stavu 

R2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení 

R3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení 

R4: Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny 

R5: Zahřívání může způsobit výbuch 

R6: Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu 

R7: Může způsobit požár 

R8: Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár 

R9: Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem 

R10: Hořlavý 

R11: Vysoce hořlavý 

R12: Extrémně hořlavý 

R14: Prudce reaguje s vodou 

R15: Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny 

R16: Výbušný při smíchání s oxidačními látkami 

R17: Samovznětlivý na vzduchu 

R18: Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem 

R19: Může vytvářet výbušné peroxidy 

R20: Zdraví škodlivý při vdechování 

R21: Zdraví škodlivý při styku s kůží 

R22: Zdraví škodlivý při požití 

R23: Toxický při vdechování 

R24: Toxický při styku s kůží 

R25: Toxický při požití 

R26: Vysoce toxický při vdechování 

R27: Vysoce toxický při styku s kůží 

R28: Vysoce toxický při požití 

R29: Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou 

R30: Při používání se může stát vysoce hořlavým 

R31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami 

R32: Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami 

R33: Nebezpečí kumulativních účinků 

R34: Způsobuje poleptání 

R35: Způsobuje těžké poleptání 

R36: Dráždí oči 

R37: Dráždí dýchací orgány 

R38: Dráždí kůži 

R39: Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků 

R40: Podezření na karcinogenní účinky 

R41: Nebezpečí vážného poškození očí 

R42: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování 

R43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 

R44: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu 

R45: Může vyvolat rakovinu 
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R46: Může vyvolat poškození dědičných vlastností 

R48: Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví 

R49: Může vyvolat rakovinu při vdechování 

R50: Vysoce toxický pro vodní organismy 

R51: Toxický pro vodní organismy 

R52: Škodlivý pro vodní organismy 

R53: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

R54: Toxický pro rostliny 

R55: Toxický pro živočichy 

R56: Toxický pro půdní organismy 

R57: Toxický pro včely 

R58: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí 

R59: Nebezpečný pro ozonovou vrstvu 

R60: Může poškodit reprodukční schopnost 

R61: Může poškodit plod v těle matky 

R62: Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti 

R63: Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky 

R64: Může poškodit kojené dítě 

R65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 

R66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 

R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě 

R68: Možné nebezpečí nevratných účinků 
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11. 2. Kombinované R-věty 

 

R14/15: Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů 

R15/29: Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn 

R20/21: Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží 

R20/22: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití 

R20/21/22: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití 

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

R23/24: Toxický při vdechování a při styku s kůží 

R23/25: Toxický při vdechování a při požití 

R23/24/25: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití 

R24/25: Toxický při styku s kůží a při požití 

R26/27: Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží 

R26/28: Vysoce toxický při vdechování a při požití 

R26/27/28: Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití 

R27/28: Vysoce toxický při styku s kůží a při požití 

R36/37: Dráždí oči a dýchací orgány 

R36/38: Dráždí oči a kůži 

R36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži 

R37/38: Dráždí dýchací orgány a kůži 

R39/23: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování 

R39/24: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží 

R39/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití 

R39/23/24: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při 

 styku s kůží 

R39/23/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při 

 požití 

R39/24/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při 

 požití 

R39/23/24/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s 

 kůží a při požití 

R39/26: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování 

R39/27: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží 

R39/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití 

R39/26/27: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a 

 při styku s kůží 

R39/26/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a 

 při požití 

R39/27/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a 

 při požití 

R39/26/27/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, 

 styku s kůží a při požití 

R42/43: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží 

R48/20: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

 vdechováním 
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R48/21: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

 stykem s kůží 

R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

 požíváním 

R48/20/21: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

 vdechováním a stykem s kůží 

R48/20/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

 vdechováním a požíváním 

R48/21/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

 stykem s kůží a požíváním 

R48/20/21/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

 vdechováním, stykem s kůží a požíváním 

R48/23: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

 vdechováním 

R48/24: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem 

 s kůží 

R48/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

 požíváním 

R48/23/24: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

 vdechováním a stykem s kůží 

R48/23/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

 vdechováním a požíváním 

R48/24/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem 

 s kůží a požíváním 

R48/23/24/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

 vdechováním, stykem s kůží a požíváním 

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

 účinky ve vodním prostředí 

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

 vodním prostředí 

R52/53: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 

 vodním prostředí 

R68/20: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování 

R68/21: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží 

R68/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při požití 

R68/20/21: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při 

 styku s kůží 

R68/20/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při 

 požití 

R68/21/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při 

 požití 

R68/20/21/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s 

 kůží a při požití 
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11. 3. Jednoduché S-věty 

 

S1: Uchovávejte uzamčené 

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí 

S3: Uchovávejte na chladném místě 

S4: Uchovávejte mimo obytné objekty 

S5: Uchovávejte pod …. (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce) 

S6: Uchovávejte pod …. (inertní plyn specifikuje výrobce) 

S7: Uchovávejte obal těsně uzavřený 

S8: Uchovávejte obal suchý 

S9: Uchovávejte obal na dobře větraném místě 

S12: Neuchovávejte obal těsně uzavřený 

S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 

S14: Uchovávejte odděleně od …. (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce) 

S15: Chraňte před teplem 

S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření 

S17: Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů 

S18: Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte 

S20: Nejezte a nepijte při používání 

S21: Nekuřte při používání 

S22: Nevdechujte prach 

S23: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce) 

S24: Zamezte styku s kůží 

S25: Zamezte styku s očima 

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

S27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení 

S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím …. (vhodnou kapalinu 

  specifikuje výrobce) 

S29: Nevylévejte do kanalizace 

S30: K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu 

S33: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny 

S35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem 

S36: Používejte vhodný ochranný oděv 

S37: Používejte vhodné ochranné rukavice 

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

 orgánů 

S39: Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej 

S40: Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte …. (specifikuje výrobce) 

S41: V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy 

S42: Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně 

 dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce) 

S43: V případě požáru použijte …. (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud 

 zvyšuje riziko voda, připojte „Nikdy nepoužívat vodu“) 

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

 možno, ukažte toto označení) 

S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 
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S47: Uchovávejte při teplotě nepřesahující …. °C (specifikuje výrobce) 

S48: Uchovávejte ve zvlhčeném stavu …. (vhodnou látku specifikuje výrobce) 

S49: Uchovávejte pouze v původním obalu 

S50: Nesměšujte s …. (specifikuje výrobce) 

S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách 

S52: Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy 

S53: Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce 

S56: Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo 

 nebezpečné odpady 

S57: Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí 

S59: Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci 

S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad 

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

 listy 

S62: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento 

 obal nebo označení 

S63: V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej 

 v klidu 

S64: Při požití vypláchněte ústa velký množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí) 
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11. 4. Kombinované S-věty 

 

S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

S3/7: Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě 

S3/9/14: Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od …. (vzájemně se 

 vylučující látky uvede výrobce) 

S3/9/14/49: Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větraném místě, 

 odděleně od …. (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce) 

S3/9/49: Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě 

S3/14: Uchovávejte na chladném místě, odděleně od (vzájemně se vylučující látky 

 uvede výrobce) 

S7/8: Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý 

S7/9: Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě 

S7/47: Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující …. °C (specifikuje 

 výrobce) 

S20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání 

S24/25: Zamezte styku s kůží a očima 

S27/28: Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži 

 okamžitě omyjte velkým množstvím …. (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce) 

S29/35: Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny 

 bezpečným způsobem 

S29/56: Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě 

 pro zvláštní nebo nebezpečné odpady 

S36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice 

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

 obličejový štít 

S36/39: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít 

S37/39: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít 

S47/49: Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující …. °C (specifikuje 

 výrobce) 
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11. 5. H-věty 

  

H200: Nestabilní výbušnina. 

H201: Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. 

H202: Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi. 

H203: Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. 

H204: Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. 

H205: Při požáru může způsobit masivní výbuch. 

H220: Extrémně hořlavý plyn. 

H221: Hořlavý plyn. 

H222: Extrémně hořlavý aerosol. 

H223: Hořlavý aerosol. 

H224: Extrémně hořlavá kapalina a páry. 

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

H226: Hořlavá kapalina a páry. 

H228: Hořlavá tuhá látka. 

H240: Zahřívání může způsobit výbuch. 

H241: Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch. 

H242: Zahřívání může způsobit požár. 

H250: Při styku se vzduchem se samovolně vznítí. 

H251: Samovolně se zahřívá: může se vznítit. 

H252: Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit. 

H260: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit. 

H261: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny. 

H270: Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant. 

H271: Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. 

H272: Může zesílit požár; oxidant. 

H280: Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. 

H281: Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem. 

H290: Může být korozivní pro kovy. 

H300: Při požití může způsobit smrt. 

H301: Toxický při požití. 

H302: Zdraví škodlivý při požití. 

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 

H310: Při styku s kůží může způsobit smrt. 

H311: Toxický při styku s kůží. 

H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží. 

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

H315: Dráždí kůži. 

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H318: Způsobuje vážné poškození očí. 

H319: Způsobuje vážné podráždění očí. 

H330: Při vdechování může způsobit smrt. 

H331: Toxický při vdechování. 

H332: Zdraví škodlivý při vdechování. 

H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 
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H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. 

H340: Může vyvolat genetické poškození. 

H341: Podezření na genetické poškození. 

H350: Může vyvolat rakovinu. 

H351: Podezření na vyvolání rakoviny. 

H360: Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. 

H361: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. 

H362: Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. 

H370: Způsobuje poškození orgánů. 

H371: Může způsobit poškození orgánů. 

H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.  

H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované. 

H400: Vysoce toxický pro vodní organismy. 

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H413: Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. 
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11. 6. P-věty 

 

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 

P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce. 

P202: Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli 

 jim. 

P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz 

 kouření. 

P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. 

P220: Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů. 

P221: Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály… 

P222: Zabraňte styku se vzduchem. 

P223: Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému 

 vzplanutí. 

P230: Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … 

P231: Manipulace pod inertním plynem. 

P232: Chraňte před vlhkem. 

P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

P234: Uchovávejte pouze v původním obalu. 

P235: Uchovávejte v chladu. 

P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení. 

P241: Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí. 

P242: Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. 

P243: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. 

P244: Udržujte redukční ventily bez maziva a oleje. 

P250: Nevystavujte obrušování/nárazům/…/tření. 

P251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 

P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 

P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 

P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 

P263: Zabraňte styku během těhotenství/kojení. 

P264: Po manipulaci důkladně omyjte …. 

P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 

P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 

P272: Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. 

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P281: Používejte požadované osobní ochranné prostředky. 

P282: Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle. 

P283: Používejte ohnivzdorný/nehořlavý oděv. 

P284: Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. 

P285: V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. 

P231 + P232: Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem. 

P235 + P410: Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. 
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P301: PŘI POŽITÍ: 

P302: PŘI STYKU S KŮŽÍ: 

P303: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): 

P304: PŘI VDECHNUTÍ: 

P305: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: 

P306: PŘI STYKU S ODĚVEM: 

P307: PŘI expozici: 

P308: PŘI expozici nebo podezření na ni: 

P309: PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: 

P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

P311: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

P312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo 

 lékaře. 

P313: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P314: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P315: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P320: Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku). 

P321: Odborné ošetření (viz … na tomto štítku). 

P322: Specifické opatření (viz … na tomto štítku). 

P330: Vypláchněte ústa. 

P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

P332: Při podráždění kůže: 

P333: Při podráždění kůže nebo vyrážce: 

P334: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu. 

P335: Volné částice odstraňte z kůže. 

P336: Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete. 

P337: Přetrvává-li podráždění očí: 

P338: Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte 

 ve vyplachování. 

P340: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující 

 dýchání. 

P341: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v 

 poloze usnadňující dýchání. 

P342: Při dýchacích potížích: 

P350: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 

P351: Několik minut opatrně oplachujte vodou. 

P352: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 

P353: Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 

P360: Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv 

 odložte. 

P361: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. 

P362: Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. 

P363: Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. 

P370: V případě požáru: 

P371: V případě velkého požáru a velkého množství: 

P372: Nebezpečí výbuchu v případě požáru. 
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P373: Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. 

P374: Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření. 

P375: Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. 

P376: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. 

P377: Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit. 

P378: K hašení použijte …. 

P380: Vykliďte prostor. 

P381: Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika. 

P390: Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. 

P391: Uniklý produkt seberte. 

P301 + P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

 STŘEDISKO nebo lékaře. 

P301 + P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

  STŘEDISKO nebo lékaře. 

P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

P302 + P334: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu. 

P302 + P350: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 

P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 

P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části 

 oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 

P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v 

 klidu v poloze usnadňující dýchání. 

P304 + P341: PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý 

 vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. 

P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 

 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout 

 snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P306 + P360: PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte 

 velkým množstvím vody a potom oděv odložte. 

P307 + P311:  PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo 

 lékaře. 

P308 + P313: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P309 + P311: PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ 

 INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

P332 + P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P335 + P334: Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého 

 obvazu. 

P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P342 + P311: Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

 STŘEDISKO nebo lékaře. 

P370 + P376: V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. 

P370 + P378: V případě požáru: K hašení použijte …. 

P370 + P380: V případě požáru: Vykliďte prostor. 

P370 + P380 + P375: V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z 

 dostatečné vzdálenosti. 
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P371 + P380 + P375: V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli 

 nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. 

P401: Skladujte … 

P402: Skladujte na suchém místě. 

P403: Skladujte na dobře větraném místě. 

P404: Skladujte v uzavřeném obalu. 

P405: Skladujte uzamčené. 

P406: Skladujte v obalu odolném proti korozi/… obalu s odolnou vnitřní vrstvou. 

P407: Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru. 

P410: Chraňte před slunečním zářením. 

P411: Skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F. 

P412: Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. 

P413: Množství větší než … kg/… liber skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F. 

P420: Skladujte odděleně od ostatních materiálů. 

P422: Skladujte pod … 

P402 + P404: Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. 

P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. 

P410 + P403: Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě. 

P410 + P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C 

P411 + P235: Skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F. Uchovávejte v chladu. 

P501: Odstraňte obsah/obal … 


