Nepřibližujte se
k místu havárie
Schovejte se, budova
vás ochrání

Kde můžete získat
další informace?
Tento leták vytvořil Krajský úřad Moravskoslezského
kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným
sborem Moravskoslezského kraje a společnostmi
BorsodChem MCHZ, s.r.o. a DUKOL Ostrava, s.r.o. Více
informací lze získat na internetových adresách:

www.msk.cz

(sekce „životní prostředí – prevence závažných havárií“)

Zavřete okna a vypněte
klimatizaci
Nezdržujte se
v blízkosti oken

chemon.hzsmsk.cz
www.bc-mchz.cz
www.ostrava.cz
Pokud máte dotazy, můžete se
obrátit na následující kontakty:

Vypněte všechny zdroje
iniciace a nekuřte

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Nos a ústa chraňte
navlhčenou rouškou

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje

Omezte telefonování
V autě vypněte ventilaci
a odjeďte
Zapněte si rozhlas
a televizi
Při evakuaci dbejte pokynů
zasahujících složek

odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 222, e-mail: posta@msk.cz

tel.: 950 739 242, e-mail:

podatelna@hzsmsk.cz

Magistrát města Ostravy

oddělení krizového řízení
tel.: 599 442 442, e-mail: posta@ostrava.cz

BorsodChem MCHZ, s.r.o.
tel.: 596 641 111, e-mail: posta@bc-mchz.cz

DUKOL Ostrava, s.r.o.

tel.: 596 643 501, e-mail: office@dukol.cz

Tento leták vytvořil Krajský úřad Moravskoslezského kraje
ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a společnostmi BorsodChem MCHZ, s.r.o. a DUKOL Ostrava, s.r.o.

Co dělat při havárii?

Informace
o nebezpečí
v okolí areálu společností

BorsodChem MCHZ, s.r.o.
a DUKOL Ostrava, s.r.o.

Zóna havarijního plánování

Tento leták obsahuje informace o nebezpečí
a doporučuje, jak se chovat v případě havárie
v okolí areálu BorsodChem MCHZ, s.r.o. a DUKOL
Ostrava, s.r.o. Informace v něm obsažené
mohou být důležité pro ochranu Vašeho zdraví
i zdraví Vašich blízkých.

Co vás
ohrožuje?

Areál provozovatelů

Doprava nebezpečných látek

Zásobníky methanolu a formaldehydu

Informace o společnostech
BorsodChem MCHZ, s.r.o. vyrábí technické chemikálie
organické chemie a technické plyny. Hlavním produktem
je anilin a produkty této výrobě předcházející. Surovinou,
která je do BorsodChem MCHZ dopravována v železničních
cisternách, je amoniak. Ten je skladován v zásobnících jako
zkapalněný plyn a do navazujících výroben je přepravován
potrubními rozvody.
DUKOL Ostrava, s.r.o. vyrábí formaldehyd a lepidla,
jejichž výrobě předchází methanol. Formaldehyd
a methanol je skladován v zásobnících. Methanol je
dopravován v železničních cisternách.
Sídlo a adresa provozovatelů

Chemická 2039/1
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Identifikační čísla

BorsodChem MCHZ, s.r.o. 26019388
DUKOL Ostrava, s.r.o. 26792893
Společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. a DUKOL Ostrava,
s.r.o. využívají nebezpečné látky, které mohou způsobit
závažnou havárii. Seznamy nebezpečných látek jsou
uloženy u krajského úřadu, kde lze do nich nahlížet. Další
informace o rizicích havárií, opatřeních k jejich zvládání
a o provedených kontrolách jsou uloženy na krajském
úřadě. Některé informace jsou rovněž přístupné na
internetových adresách uvedených dále.
Vydáno: prosinec 2021

Zásobníky a stáčiště amoniaku

Zkapalněný amoniak (čpavek)
– kapalina s charakteristickým zápachem, klasifikována jako žíravá,
toxická a nebezpečná pro životní
prostředí.
Formaldehyd - pronikavě štiplavá
kapalina klasifikována jako toxická.
Plyn (výpary) toxického amoniaku
a formaldehydu se při havarijním
úniku bude šířit vzduchem ve směru
větru. Při vdechování může ohrozit
vaše dýchací cesty a může dojít
k poškození plic. V uzavřených budovách je jeho množství vždy nižší.
Methanol – alkoholicky páchnoucí
kapalina, klasifikována jako hořlavá
a toxická. Při havárii může dojít k požáru nebo výbuchu.
Požár methanolu ohrožuje okolí
sálavým teplem a kouřem. Kouř
může obsahovat škodlivé látky, které se šíří ve směru větru i na velkou

vzdálenost a může ohrozit vaše dýchací cesty.
V případě výbuchu methanolu se tlaková vlna bude šířit velmi
rychle všemi směry. Přetlak způsobený výbuchem a letící
úlomky mohou poškodit vaše zdraví a majetek, zejména rozbitím oken.
Obyvatelstvo ukryté v budovách nebude ohroženo za předpokladu, že dodrží zásady uvedené v části „Co dělat při havárii?“.

Jak budete varováni?
Kolísavým tónem sirény
Další informace budou sděleny:
• mobilními vyhlašovacími prostředky
na vozidlech hasičů a policistů,
• příslušníky složek integrovaného
záchranného systému,
• regionálním vysíláním rozhlasu a
televize.

O ukončení ohrožení budete informování stejným
způsobem.

