UPOZORNĚNí
Doporučujeme všem občanům žijícím v zóně havarijního plánování, aby si uschovali tuto informaci a v případě
havárie se chovali podle uvedených návodů. Správným chováním při mimořádné situaci můžete přispět
ke snížení možných následků a zvýšení ochrany a bezpečnosti nejen vlastní, ale i dalších spoluobčanů.

DŮlEŽiTÁ TELEFONNíČíSLA
Identifikace krajského úřadu, včetně spolupracujících subjektů

Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 48,40002 Ústí nad Labem
Tel:475 657 535
fax.: 475 200 245
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.a
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - Krajské ředitelství, oddělení krizového řízení
Masarykova 342/380, 400 10 Ústí nad Labem
Tel: 950 431210,950431212
fax: 950 431005
www.hzsulk.cz

HZS Ústeckého kraje - územní odbor Teplice
Riegrova 1898,41501 Teplice
Tel: 950 441203, 950 441205
www.hasici-teplice.cz

fax: 950441102

E-mail: spisovna.tp@ulk.izscr.cz

Magistrát města Teplice - oddělení pro styk s veřejností
nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
tel: 417 510 229
fax: 417 570 629
www.teplice.cz:

E-mail: posta@teplice.cz

Obec Rtyně nad Bílinou
Rtyně nad Bílinou, č.p. 34, PSČ417 62
tel: 417 872132
fax: 417 872132
www.rtynenadbilinou.cz

E-mail: rtyne@volny.cz

Czech Aerosol, a.s.
Velvěty 33, 415 01 Teplice
tel: 417 813 111
www.aechaerosol.eu

fax: 417 813 511

E-mail: info@czechaerosol.eu

fax: 417 813140

E-mail: enaspeleenaspol.cz

Enaspol, a.s.
Velvěty 79, 415 01 Teplice
tel:417813111
www.enaspol.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje informuje veřejnost v zóně havarijního plánování podle zákona
o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů

Č.

59/2006 Sb.,

.2. Informace o zařazení objektlta údaje o schválení bezpečnostní dokumentace

Tísňová telefonní čísla
obecné ohrožení
zdravotní záchranná služba
hasiči
policie
městská policie

112
155
150
158
156

1. Identifikace objektu
Obchodní název:

Czech Aerosol, a.s.

Adresa sídla:

Velvěty 33, 415 01 Teplice 1

IČ:

49901 869

Kontakt:

tel.: 417 813 500
fax: 417 813 511
www.aechaerosol.eu

Hlavní provozované činnosti:
- výzkum, vývoj, výroba a zpracování chemických a biochemických výrobků,
- výroba kosmetických přípravků.

Obchodní název:

Enaspol, a.s.

Adresa sídla:

Velvěty 79, 415 01 Teplice 1

IČ:

25006339

Kontakt:

tel.: 417 813105
fax: 417 813140
www.enaspol.a

Hlavní provozované činnosti:
- výroba povrchově aktivních látek a tenzidů,
- výroba průmyslových pomocných prostředků pro stavebnictví, textilní, kožedělní plastikářský a papírenský
průmysl.
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Společnost Czech Aerosol, a.s. je podle zákona Č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (dále jen zákon o haváriích), zařazena
do skupiny B a je tedy objektem, který zpracoval bezpečnostní zprávu. V těsném sousedství areálu společnosti
CzechAerosol, a.s. působí samostatná společnost Enaspol, a.s., jejíž objekt byl zařazen do skupiny A, pro který
byl zpracován bezpečnostní program prevence závažné havárie.
Bezpečnostní zpráva společnosti Czech Aerosol, a.s. byla schválena rozhodnutím Krajského úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.: 2721/08/ZPZ/H-09.2/Be ze dne 31.10.2008.
Tato zpráva byla doplněna DODATKEM Č. 1, který byl schválen rozhodnutím výše zmíněného úřadu
č.j.1202/ZPZ/2011/H-09.4ze dne 15.6.2011.
Bezpečnostní program prevence závažné havárie společnosti Enaspol, a.s. byl schválen rozhodnutím
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j.: 3377/ZPZ/04/H-08.1 ze dne
24.8.2004.
V objektu CzechAerosol, a.s. je každoročně prováděna v souladu s § 32 zákona o haváriích kontrola, kterou
provádí společně Ceskáinspekce životního prostředí, Krajský úřad Ústeckého kraje, HZSÚsteckého kraje, KHS
Ústeckého kraje a OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj. Předmětem kontrol jsou především opatření přijatá
k prevenci závažné havárie, vhodnost a dostatečnost prostředků minimalizujících možné následky havárie
a dodržování preventivních bezpečnostních opatření. V objektu Enaspol, a.s. je uvedená kontrola stejným
způsobem prováděna jednou za 3 roky.

3. Popis výrobní činnosti a částí objektu provozovatele
Mezi hlavní činnosti společnosti Czech Aerosol, a.s., patří zejména výzkum, vývoj, výroba a zpracování
kosmetických přípravků a chemických a biochemických výrobků. Společnost CzechAerosol, a.s.je zpracovatelem
rozličných druhů hořlavých kapalin, z nichž jsou některé, spolu s hnacím plynem na bázi propan-butanu nebo
dimethyletheru, plněny do tlakových lahviček (aerosolových sprejů), Z hlediska havarijní bezpečnosti je
nejdůležitější oblast výroby, do které spadá i skladování a přečerpávání zkapalněných plynů a dále skladování
a přečerpávání hořlavých kapalin.
Enaspol, a.s. je společnost s hlavním předmětem podnikání v chemické výrobě. V ní jde zejména o dva
základní typy výrob:
• výroba povrchově aktivních látek (PAL), tenzidů, tj. látek, které jsou dodávány a slouží odběratelům jako
základní suroviny pro výrobu pracích, mycích a čistících prostředků a prostředků osobní hygieny,
• výroba takzvaných průmyslových pomocných prostředků (PPP), tj. přípravků, které lze definovat jako
prostředky, které se přidávají v malém množství k hlavním zpracovatelským proudům v průmyslu. Zde se
jedná zejména o dodávky pro stavebnictví, textilní, kožedělný, plastikářský a papírenský průmysl.
Areály obou společností na sebe navazují a jsou propojeny jednotnou infrastrukturou.
Z hlediska prevence závažné havárie jsou významné následující činnosti:
- stáčení železničních cisteren propan-butanu a dimethyletheru,
- skladování propan-butanu a dimethyletheru,
- skladování hotových výrobků - skladování tlakových nádobek (kosmetika, insekticidy, autokosmetika)
s obsahem lihových roztoků a hnacího plynu, kterým je směs zkapalněných uhlovodíků,
- skladování formaldehydu 36%, isopropylalkoholu a butanolu.
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4. Seznam hlavních nebezpečných látek
Propan-butan

Formaldehyd 36%

Dimethylether

Isopropylalkohol

zkapalněný plyn

I kapalina
zkapalněný plyn

I kapalina

extrémně hořlavá,
nebezpečí výbuchu

Páry působí slabě narkoticky; při kontaktu s kapalinou vznikají omrzliny;
při úniku v uzavřených místnostech
hrozí udušení (vytěsňování kyslíku).

toxická

Páry dráždí oči a dýchací cesty. Látka
má žíravé účinky na kůži a sliznici,
silné leptavé účinky.

extrémně hořlavá,
nebezpečí výbuchu

Je relativně netoxický, je však velmi
hořlavý. Oproti propan-butanu má z
hlediska hořlavosti tu výhodu, že ač
je sám hořlavý, jeho směs s vodou již
hořlavá není.

vysoce hořlavá

Páry mají slabé narkotické účinky.

S.lnformace označující zdroje rizik závažné havárie
Mezi nejrizikovější nebezpečné látky, se kterými je ve výrobním areálu Velvěty nakládáno, patří zkapalněné
plyny na bázi propan-butanu, dimethylether a formaldehyd (36% roztok ve vodě). Analýzou a hodnocením
rizik byly vybrány závažné zdroje rizika, k nimž byly přiřazeny iniciační události vzniku závažných havárií,
určeny scénáře havárií a jejich četnosti. Jako nejrizikovější byla identifikována manipulace při přečerpávání
a skladování zkapalněných uhlovodíků a havárie zásobníku formaldehydu (36% roztok ve vodě). Na základě
analýzy rizika byla Krajským úřadem Ústeckého kraje stanovena zóna havarijního plánování (viz obr.).
Propan-butan
Směsi na bázi propan-butanu jsou extrémně hořlavé bezbarvé nejedovaté plyny tvořící se vzduchem
výbušnou směs. Při úniku zkapalněných uhlovodíků se část okamžitě odpaří (tvorba chladných mlh těžších
než vzduch). Pro páry je charakteristické chování jako tzv. .plazlvé mlhy"- jsou 2x těžší než vzduch, tečou
po svahu a po větru, vyplňují prohlubně, zatékají do kanálů a sklepení. Nebezpečné koncentrace mohou být
zaneseny do značných vzdáleností (např. po toku řeky). Ve spojení sezdrojem statické elektřiny nebo jiskry hrozí
nebezpečí následného zapálení nebo exploze.
Dimethylether (DME)
Dimetyleter se požívá jako rozpouštědlo v chemickém a petrochemickém průmyslu. Zkapalněné plyny
typu n-butan, isobutan, propan a DME jsou hořlavé plyny, tvořící se vzduchem výbušnou směs. Při úniku
zkapalněných plynů se snížením tlaku část ihned odpaří, zbylé se spotřebovaným výparným teplem ochladí
na teplotu nižší než -10 C.Tyto pak odebírají teplo okolí a rychle se odpařují. Uvedené zkapalněné plyny jsou
plynném stavu cca 2x těžší než vzduch tzv. "tečou" po svahu, po větru, vyplňují prohlubně, zatékají do kanálů.
Nebezpečné koncentrace mohou být zaneseny do značných vzdáleností od zdroje úniku (po toku řeky Bíliny).
Jsou-Ii pod tlakem, pak při jejich úniku může vlivem expanze vznikat statická elektřina. Je nebezpečí přeskočení
jiskry a následného zapálení či exploze.
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Formaldehyd (36% roztok ve vodě)
Formaldehyd je bezbarvá kapalina se štiplavým silně dráždivým zápachem. Je rozpustný ve vodě, proto
ulpívá zejména na spojivkách, sliznici nosu a nosohltanu. Páry silně dráždí oči (silné slzení) a dýchací cesty
s možným rozvojem otoku hrtanu a otoku plic (kašel, dušnost až respirační selhánl). Požití vede k těžkému
poleptání sliznice zažívacího ústrojí. Po styku s tekutinou dochází k poleptání kůže a poleptání očí.
První pomoc při zasažení:
První pomoc při potřísnění nebo nadýchání se:
- postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do klidové polohy,
- sundat potřísněné části oděvu,
- uvolnit těsné části oděvu (kravata, knoflík u krku),
- postižená místa kůže důkladně opláchnout vodou,
- při zasažení očí okamžitě 10-15 minut promývat vodou, přitom rozevřít palcem a ukazovákem oční víčka,
- po té vyhledáme lékařskou pomoc.
Postup při ztrátě vědomí:
- postiženého uložit do polohy na zádech a zaklonit mu hlavu (jednou rukou podložíme
postiženému šíji, druhou ruku mu položíme na čelo a hlavu stlačíme mírně dozadu),
- vyčistit postiženému ústní dutinu (pomocí kolena otočíme ramena, krk a hlavu postiženého na stranu,
tlakem palce a ukazováku na horní a dolní zuby mu otevřeme ústa a ústní dutinu kapesníkem vyčistíme),
- pokud nedojde k obnově dýchání, zahájíme okamžitě masáž srdce, voláme 155 a dále pokračujeme dle
instrukcí operátora.

6. Způsob varování obyvatelstva při vzniku závažné havárie a poskytování informací

7. Informace

v okolí výrobního areálu Velvěty (Czech Aerosol, a.s. a Enaspol, a.s.) bude zachován celostátní systém
varování a informování obyvatelstva a souběžně s ním bude v zóně havarijního plánování varování zajištěno
i sirénami, kterými disponuje provozovatel.

O žádoucím

chování obyvatelstva

Onik nebezpečné látky (propan-butan, dimethylether, formaldehyd)
Zachovejte klid a jednejte bez paniky či hysterie!

Nejdůležitější koncové prvky pro varování obyvatelstva:
- rotační sirény,
- regionální rozhlasové a televizní vysílání - umožňuje plošnou informovanost a varování obyvatelstva
na ohroženém území při vzniku mimořádné události,
- internetové stránky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územního odboru Ieplke a města
Teplice,
- mobilní vyhlašovací prostředky na vozidlech Hasičskéhozáchranného sboru, Policie LRa Městské policie,
- přímé varování občanů příslušníky složek Integrovaného záchranného systému, případně dalšími
pověřenými osobami,
- regionální tisk.

Pokud se nacházíte:

VENKU- vyhledejte vhodný ochranný prostor, kterým je uzavíratelná místnost budovy.
v AUT~- vypněte motor a zapalování.
v UZAvIEN~MPROSTORU(v bytě, na pracovišti, ve školách) - neopouštějte tyto budovy a postupujte
podle následujícího návodu:

Nikdy se neukrývejte ve sklepí(h či podzemních prostorech! Ochranný prostor je nutno vyhledat
pokud možno v místnostech odvrácených od místa havárie.

(o nastane. pokud hrozí bezprostřední ohrožení životů a zdraví obyvatelstva:
Využijte ochranných vlastností objektu, uzavřete okna a dveře, nevětrejte, vypněte ventilaci a klimatizaci.
Případné netěsnosti oken utěsněte např. mokrými prostěradly, ručníky nebo hadry (namočená látka zabraňuje
prostupu plynu), oblepte izolepou nebo leukoplastí. Zapněte si rádio a televizi a zbytečně netelefonujte.
Nekuřte, nemanipulujte s otevřeným ohněm a omezte pohyb. Nezapomeňte si připravit improvizované roušky.

Budou spuštěny sirény. Poakustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu "Všeobe(ná výstraha"
(kolísavý tón v délce 140 vteřin), budou obyvatelstvu předány informace a pokyny mobilními prostředky
ve vozidlech HZS,Policie LRa Městské policie Ieplíce.

V případě průniku škodlivin do prostoru, ve kterém se ukrýváte, použijte prostředky improvizované
individuální ochrany.

Podrobnou informaci o nastalé situaci s doporučením žádoucího chování osob obdrží i provozovatelé
regionálního rozhlasového a televizního vysílání. Spuštění sirén zabezpečuje HZS Ústeckého kraje. V zóně
havarijního plánování zajistí spuštění sirén provozovatelé.

Ochrana dýchacích (est a očí:
Ukončení nebezpečí ohrožení:
Stejnými prostředky jako při vzniku události, vyjma spuštění sirén.

..,

Pro ochranu dýchacích cest použijte vodou navlhčené "roušky" přiložené k nosu a ústům (např. ze složeného
kapesníku, ručníku nebo utěrky apod). Stačit bude i navlhčená buničitá vata, několikrát přeložený toaletní
papír, ubrousky a podobně.
Oči chraňte jakýmikoli brýlemi uzavřeného typu (Iyžařské, plavecké, potápěčské, motoristické), u kterých
je nutno přelepit větrací průduchy páskou. V případě, že nejsou takové brýle k dispozici, lze oči jednoduchým
způsobem chránit přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou
v úrovni lícních kostí.

~

Skladováni propan-butanu a dimethyletheru
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8. Popis opatření provozovatele k omezení následků závažné havárie

9. Vnější havarijní plán

V CzechAerosol, a.s.. a v Enaspol, a.s. je ustanovena jednotka dobrovolných hasičů podniku (JDHP)vedená
veliteli jednotek, kteří tuto funkci vykonávají jako hlavní zaměstnání. Jednotka společnosti CzechAerosol, a.s.
má celkem 35 členů, k zásahu je trvale připraveno družstvo ve složení velitel + 5 hasičů, v době sníženého
provozu (výrobní odstávka) je k dispozici družstvo ve složení velitel + 3 hasiči. Jednotka společnosti Enaspol,
a.s. má 13 členů a k zásahu je trvale připraveno družstvo ve složení velitel + 3 hasiči. Obě jednotky v případě
vzniku mimořádné události vzájemně spolupracují.
V požárně nebezpečných provozech a skladech obou společností jsou ustanoveny požární hlídky, jejichž
úkolem je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku havárie provést nutná opatření
k záchraně osob, přivolat jednotku hasičů podniku a účastnit se likvidace požáru.
JDHP společnosti Czech Aerosol, a.s. má k dispozici zásahové vozidlo CAS25 K L 101, ve vozidle je 400 I
pěnidla a přenosná stříkačka. V zásobě je 3 500 I pěnidla PYRONIL. Dalším vybavením je přívěs s požární
stříkačkou a 400 I pěnidla. Jednotka společnosti Enaspol, a.s. je vybavena speciální proudnicí pro tvorbu hasící
pěny. Pro zásah jsou jednotky vybavena ochrannými protichemickými obleky a obleky proti žáru. K dispozici
mají celkem dýchací a oživovací přístroje.
V celém areálů společností je rozmístěno dostatečné množství hasících přístrojů pro místní zásah. Celý areál
má samostatný rozvod požární vody s podzemními, nadzemními a nástěnnými výdejovými místy.
Veškeré požárně nebezpečné prostory (výrobní prostory, elektrické rozvodny, sklad zkapalněných
uhlovodíků, prostor stáčení a čerpání propan-butanu a DME.) jsou osazeny elektrickou požární signalizací,
detektory a analyzátory, které automaticky monitorují okolí a v případě úniku zvukově a světelně signalizují
poruchu na centrálním pracovišti s trvalou obsluhou (ohlašovna požárů). Ve společnosti Czech Aerosol, a.s.
systém zároveň automaticky uzavírá výpustné a trasové armatury propan-butanových a dimethyletherových
rozvodů pro minimalizaci následků případného úniku. Všechny tyto prostory mají instalována STOPtlačítka pro
rychlé odpojení elektrického proudu v případě vzniku nebezpečné situace.
K zabránění možného vzniku a šíření požáru a tím i havarijní situace slouží v požárně nebezpečných
prostorách další požárně-bezpečnostní zařízení, zejména:
- systém výměny vzduchu (přirozené, nucené a havarijní větránO k zabránění tvorby nebezpečné
koncentrace,
- protivýbuchové pojistky na odvzdušnění zásobníků a výrobních reaktorů,
- požární dveře a vrata oddělují prostory a zabraňují šíření požárů,
- protipožární nátěry, obklady a stropy zvyšují odolnost stavebních konstrukcí,
- požární klapky v trasách vzduchotechniky,
- výfukové stěny a stropy pro usměrnění energie výbuchu žádoucím směrem.
Tyto a další systémy jsou pravidelně kontrolovány a přezkušovány ve stanovených revizních lhůtách.
Nebezpečné chemické látky, které jsou skladovány v zásobnících společnosti Enaspol, a.s.jsou vždy umístěny
v nepropustných vanách, jejichž objem pojme s rezervou objem největšího zásobníku. Vana pro zásobník
s formaldehydem a zásobníky hořlavin jsou vybaveny detekčním zařízením, které v případě úniku látky
do záchytné vany zvukově a světelně signalizují poruchu na pracovišti s nepřetržitou obsluhou.
Areál společností je odkanalizován na společnou čistírnu odpadních vod. V areálu je vybudován systém
záchytné chemické kanalizace s dalšími havarijními zásobníky, ve kterých lze v případě úniku zachytit
nebezpečné chemické látky a zabránit tak úniku do okolního prostředí.

Vnější havarijní plán stanoví postup základních a ostatních složek Integrovaného záchranného systému
v součinnosti s orgány správních úřadů a samosprávy v Ústeckém kraji při realizaci záchranných a likvidačních
prací a opatření na ochranu obyvatelstva.
Vnější havarijní plán byl schválen primátorem města Teplice a je součástí Krizového plánu. Vnější havarijní
plán je k nahlédnutí na Krajském úřadě Ústeckého kraje, odboru kancelář hejtmana a HZS ÚK, územního
odboru Teplice.
Další důležité informace z oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení lze nalézt na webových stránkách
portálu krizového řízení Ústeckého kraje http://pkr.kr-ustecky.cz a webových stránkách.
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Obsah:
Str.
Důležitá telefonní čísla
1. Identifikace objektu
2. Informace o zařazení objektu a údaje o schválení bezpečnostní dokumentace
3. Popis výrobní činnosti a částí objektu provozovatele
4. Seznam hlavních nebezpečných látek
5. Informace označující zdroje rizik závažné havárie
6. Způsob varování obyvatelstva při vzniku závažné havárie a poskytování informací
7. Informace o žádoucím chování obyvatelstva
8. Popis opatření provozovatele k omezení následků závažné havárie
9. Vnější havarijní plán
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