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Další informace preventivního 
charakteru může poskytnout

Výše uvedená tísňová čísla lze volat z kterékoliv telefonní 
stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu)
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156

112

155    

Hasičský záchranný sbor

Zdravotnická záchranná služba

Policie ČR

Městská policie

Evropské číslo tísňového volání

l Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 
odbor životního prostředí a zemědělství ,
tel.: 595 622 222, www.kr-moravskoslezsky.cz, 
e-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz

l Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 
kraje, oddělení ochrany obyvatelstva a krizového 
řízení, tel.: 950 739 200, www.hzsmsk.cz, 
e-mail: podatelna@hzsmsk.cz

l Česká inspekce životního prostředí, 
oblastní inspektorát Ostrava, tel.: 731 405 301, 
www.cizp.cz, e-mail: public_ov@cizp.cz

l Městský úřad Třinec
tel. 558 306 111, www.trinecko.cz,
e-mail: sekretariat@trinecko.cz

l TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
tel. 558 532 200, www.trz.cz, 
e-mail: podatelna@trz.cz 

l ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
tel. 558 532 207, www.etas.trz.cz, 
e-mail: dispecink@et.trz..cz 

Důležitá telefonní čísla

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Průmyslová 1000 
Staré Město, 739 61 Třinec
IČ: 18050646

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. jsou hutním kombinátem                 
s uzavřeným hutním cyklem výroby, s výrobou koksu, 
aglomerátu, surového železa, oceli a válcovaných 
ocelových výrobků.

Nebezpečnými látkami, které mohou způsobit závažnou 
havárii s dopadem za hranice průmyslového areálu a ohro-
zit tak lidské zdraví a životy, jsou hutní plyny (vysokopecní 
plyn, koksárenský plyn, konvertorový plyn a směsný plyn).
Hutní plyny jsou bezbarvé směsi plynů s obsahem oxidu 
uhelnatého jako toxické složky a vodíku anebo metanu jako 
složky hořlavé. 

Identifikace objektu 

Nebezpečné látky

Jednoduchý popis výrobní činnosti provozovatele

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. 
Průmyslová 1024
739 65 Třinec – Staré Město
IČ: 47675896

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je společnost zabezpečující 
komplexní služby v celém spektru energetických komodit. 
Zásobuje energiemi nejen mateřský podnik TŘINECKÉ 
ŽELEZÁRNY, a.s., ale i další firmy a komunální sféru třinec-
kého regionu.

Toxický únik hutních plynů z plynojemů nebo potrubních 
rozvodů může jedovatými účinky plynu ohrozit neukryté 
obyvatelstvo. 

V případě ukrytí obyvatelstva v budovách a dodržení 
zásad uvedených v části „Jak se chovat v případě havárie“ 
dojde k výraznému snížení pravděpodobnosti ohrožení 
zdraví a života.

Možné havárie a jejich následky

Dosah uvažovaných následků závažné havárie je vymezen 
hranicí zóny havarijního plánování (viz mapa na druhé straně).

Požár hutních plynů ohrozí blízké okolí plynojemů a po-
trubních rozvodů. Obyvatelstvo může být ohroženo toxickými 
zplodinami hoření. 

Výbuch hutních plynů bude provázen tlakovou vlnou, která 
ohrozí obyvatelstvo v okolí plynojemů nebo potrubních 
rozvodů. Obyvatelstvo může utrpět mechanická poranění. 
Doprovodným účinkem výbuchu může být šíření nebez-
pečných látek v ovzduší.  

Jak se chovat v případě havárie

Varování obyvatelstva při havárii 

Elektronické a rotační sirény - kolísavý tón po dobu 140 sekund   
s možností mluveného slova (Pozor: Každou první středu v měsíci 
vždy od 12:00 hod. probíhá funkční zkouška sirén trvalým tónem)

Mobilní vyhlašovací prostředky 
- mobilní sirény na vozidlech zasahujících složek integrovaného 

záchranného systému a Městského úřadu Třinec.
Přímé varování občanů 

- příslušníky složek integrovaného záchranného systému, případ-
ně dalšími pověřenými osobami

Rozhlasové a televizní vysílání

l Nepřibližujte se k místu havárie.
l Zachovejte klid. 
l Co nejrychleji se ukryjte v budově.
l Upřednostněte místnost ve vyšších patrech, na odvrácené 

straně od místa havárie.
l Nezdržujte se ve sklepních prostorech. 
l Uzavřete okna a dveře, vypněte klimatizaci, ventilaci a utěs-

něte prostory, kterými mohou nebezpečné látky vniknout 
do vašeho obydlí (prostory pode dveřmi a okny, ústí ven-
tilace, větrací šachty apod.). 

l Nezdržujte se v blízkosti oken.
l Po nahlášení havárie zbytečně nezatěžujte telefonní linky! 
l Připravte si prostředky improvizované ochrany dýchacích 

cest, tj. navlhčenou roušku, kapesník, plenu; v případě 
potřeby je přiložte na nos a ústa. 

l Dbejte pokynů příslušníků zasahujících složek. 
l Bez pokynu zasahujících složek neopouštějte uzavřený 

prostor. 

Informování o ukončení havárie

l O ukončení ohrožení a odvolání opatření budete infor-
mováni stejným způsobem jako při vyhlášení. 

Zpozorujete-li havárii, ohlaste tuto skutečnost na něk-
terou z tísňových linek (150, 155, 158, 156, 112). 
Do telefonu popište událost, která se stala, řekněte 
adresu včetně města, Vaše jméno a další informace dle 
pokynů dispečera.
 

   558 532 200
558 532 208

Centrální dispečink ENERGETIKA TŘINEC, a.s.   558 532 207

T

Toxický

F+

extrémně hořlavý

Hlavní dispečink TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Provozovatel, sídlo a adresa provozovatele, identifikační číslo :

Upozornění: Doporučujeme všem občanům v zóně havarij-
ního plánování, aby si uschovali tuto informaci a v případě 
havárie se chovali podle uvedených návodů. Správným chová-
ním při mimořádné situaci můžete přispět ke snížení možných 
následků a přispět ke zvýšení ochrany a bezpečnosti nejen 
vlastní, ale i dalších spoluobčanů.


