
 

 

 

Informace o nebezpečí 
v okolí objektu TAMEH Czech s.r.o.  

 
 

 
TAMEH Czech s.r.o. je společnost zajišťující energetická media pro společnost Liberty Ostrava a.s.  

 
Sídlo a adresa provozovatele:  TAMEH Czech s.r.o.  

Vratimovská 689/117, Kunčice 

719 00 Ostrava  
 

Identifikační číslo:                  286 15 425 
 

 
Společnost TAMEH Czech s.r.o. využívá ve své výrobě nebezpečné látky, které mohou způsobit 
závažnou havárii. Seznam nebezpečných látek je uložen na krajském úřadě, kde do něj lze nahlížet. 

Další informace o rizicích havárie, opatřeních k jejich zvládání, a o provedených kontrolách jsou rovněž 

uloženy na krajském úřadě. Některé informace jsou rovněž přístupné na internetových adresách 
uvedených dále. 

 
Pokud máte dotazy, můžete se obrátit na následující kontakty 
 

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  

tel.: 595 622 222, e-mail: posta@msk.cz 

 
 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje  

tel.: 950 739 200, e-mail: podatelna@hzsmsk.cz 

 

 Magistrát města Ostravy, odbor krizového řízení 

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

 TAMEH Czech s.r.o. 

tel.: 595 684 337, e-mail: Sarka.Cochranova@arcelormittal.com 
 

 

 

Co vás ohrožuje? 
  
 
Čpavková voda – bezbarvá kapalina se štiplavým zápachem, která je klasifikována jako žíravá a 

nebezpečná pro životní prostředí. Čpavková voda je do areálu dovážena železničními cisternami a 
skladována v zásobnících. Do výroby je dopravována v potrubních rozvodech. Při havárii může dojít k 

úniku dráždivého a toxického amoniaku v plynné fázi, který čpavková voda obsahuje.  
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Nebezpečný amoniak, který se uvolní z čpavkové vody při havárii, se šíří 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.  

 

Obyvatelstvo ukryté v budovách nebude ohroženo za předpokladu, že dodrží zásady uvedené v části 
„Co dělat při havárii?“. 

 
Jak budete varováni? 
 

 Mobilními vyhlašovacími prostředky na vozidlech hasičů a policistů 

 

 Další informace budou sděleny: 

- příslušníky složek integrovaného záchranného systému, 
- vysíláním regionálního rozhlasu a televize. 

 

 
O ukončení ohrožení budete informování stejným způsobem. 

 
 



 

 

 

Co dělat při havárii?  

 
SCHOVEJTE SE, 

BUDOVA VÁS OCHRÁNÍ 

 
ZAVŘETE OKNA 

A DVEŘE A VYPNĚTE 
KLIMATIZACI 

 
ZAPNĚTE SI  

ROZHLAS A TELEVIZI 

 
V AUTĚ VYPNĚTE VENTILACI A 

DOJEĎTE 

 
OMEZTE TELEFONOVÁNÍ 

 
NOS A ÚSTA CHRAŇTE 

NAVHLČENOU 
ROUŠKOU 

 

 


