
 

 

 

Informace o nebezpečí 
v okolí objektu Teva Czech Industries s.r.o. 

 

 
Objekt Teva Czech Industries s.r.o. je situován v Opavě - Komárově na pravém břehu řeky Opavy, 

která objekt obtéká ze severu. Od jihu je závod ohraničen železniční tratí Opava-východ – Ostrava-
Svinov a státní silnicí č. 11 Opava – Ostrava-Poruba.  

 
Hlavním předmětem podnikání společnosti Teva Czech Industries s.r.o. je výroba léčivých látek a 

léčivých přípravků v pevných i kapalných lékových formách. 

 
Sídlo a adresa provozovatele: Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305 
    Opava, Komárov, 747 70 
 

Identifikační číslo:                   267 85 323 

 

 
Společnost Teva Czech Industries 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 uloženy na krajském úřadě.  

 
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.: 950 739 242, e-mail: podatelna@hzsmsk.cz 
 

• Statutární město Opava 

Oddělení havarijního a krizového řízení 
tel.: 553 756 635, e-mail: posta@opava-city.cz  

 

• Teva Czech Industries s.r.o. 

tel.: 553 641 111, e-mail: Opava.Podatelna@tevapharm.cz 
 

 
 

Co vás ohrožuje? 
 
Vysoce hořlavé kapaliny - běžná organická rozpouštědla, těkavé látky s charakteristickým 

zápachem podle druhu uniklé látky. 
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Požár vysoce hořlavých kapalin ohrožuje okolí především sálavým teplem a kouřem. Kouř může 

obsahovat zplodiny hoření a dusivé plyny, které se šíří ve směru větru i na velkou vzdálenost a můžou 
ohrozit Vaše dýchací cesty. Ohrožení zdraví a majetku sálavým teplem není, vzhledem k odstupovým 

vzdálenostem, pravděpodobné. V případě lokálního výbuchu par hořlavých kapalin se může tlaková 
vlna šířit všemi směry a způsobený přetlak může poškodit váš majetek, zejména rozbitím oken. 

 

Amoniak (čpavek) – čirá bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem, klasifikována jako žíravá, 
toxická a nebezpečná pro životní prostředí. Při havárii může dojít k úniku této dráždivé a toxické látky. 

Nebezpečný amoniak se při havarijním úniku 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? 

 

Kolísavým tónem sirény, doplněným 
verbální informací. 
 

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. 
 

Co dělat při havárii? 

 

 
 



 

 

 

 


