
Informace  
o nebezpečí

OKK Koksovny, a.s.  
– Koksovna Svoboda

v okolí areálu společnosti

www.msk.cz 
(sekce „životní prostředí – prevence závažných havárií“)

chemon.hzsmsk.cz
www.koksovny.cz

Pokud máte dotazy, můžete se 
obrátit na následující kontakty:

Nezdržujte se 
v blízkosti oken

V autě vypněte ventilaci 
a odjeďte

Omezte telefonování

Vypněte všechny zdroje 
iniciace a nekuřte

Při evakuaci dbejte pokynů 
zasahujících složek
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Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje 
odbor životního prostředí a zemědělství 
tel.:  595 622 222 
e-mail:  posta@msk.cz

Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje 
tel.:  950 739 242 
e-mail:  podatelna@hzsmsk.cz

Magistrát města Ostravy 
oddělení krizového řízení 
tel.:  599 442 442 
e-mail:  posta@ostrava.cz

Centrální dispečink OKK Koksovny, a.s. 
– Koksovna Svoboda 
tel.:  596 292 244  
e-mail:  okk@koksovny.cz

Co dělat při havárii? Kde můžete získat 
další informace?

Zavřete okna a vypněte 
klimatizaci

Schovejte se, budova 
vás ochrání

Nepřibližujte se  
k místu havárie

Nos a ústa chraňte 
navlhčenou rouškou



Sídlo a adresa provozovatele

Identifikační číslo 

Tento leták obsahuje informace 
o nebezpečí a doporučuje, jak se 
chovat v případě havárie v okolí areálu 
společnosti OKK Koksovny, a.s. – 
Koksovna Svoboda. Informace v něm 
obsažené mohou být důležité pro 
ochranu Vašeho zdraví i zdraví Vašich 
blízkých.

Vydáno: říjen 2021

V areálu Koksovny Svoboda se vyrábí koks. Produkty 
koksování jsou především koks, dále nebezpečný 
koksárenský plyn a benzol. Koksárenský plyn je 
skladován v plynojemu a distribuován potrubím.
Benzol je skladován v nádržích a dopravován 
železničními cisternami.

Koksární 1112, Přívoz 
702 24 Ostrava
 
47675829

Koksovna Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s. 
využívá nebezpečné látky, které mohou způsobit 
závažnou havárii. Seznam nebezpečných látek je 
uložený u krajského úřadu, kde do něj lze nahlížet. 
Další informace o rizicích havárie, opatřeních 
k jejich zvládání a o provedených kontrolách jsou 
rovněž uloženy na krajském úřadě a dále přístupné 
na internetových adresách uvedených dále.

Informace o společnosti 

Co vás 
ohrožuje?

Koksárenský plyn při havárii a jeho 
úniku může způsobit požár nebo 
výbuch.

Benzol může způsobit požár a ohro-
žení životního prostředí (zejména po-
vrchových a podzemních vod).

Toxický koksárenský plyn se při ha-
varijním úniku bude šířit vzduchem 
ve směru větru. Vdechováním může 
ohrozit Vaše dýchací cesty a může 
dojít k poškození plic. V budovách 
bude jeho množství vždy nižší.

Požár koksárenského plynu nebo 
benzolu ohrožuje okolí sálavým tep-
lem 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 koksárenského plynu 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 předpokla-
du, že dodrží zásady uvedené v části „Co dělat při havárii?“.

O ukončení ohrožení budete informování stejným 
způsobem.

Jak budete varováni?

Q mobilními 
vyhlašovacími 
prostředky na 
vozidlech hasičů 
a policistů

Q příslušníky 
složek 
integrovaného 
záchranného 
systému

Zásobníky benzolu

Areál provozovatele

Zóna havarijního 
plánování

Plynojem koksárenského plynu


