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Informace pro veřejnost
o nebezpečí v okolí
areálu společnosti

Synthomer a.s., Sokolov
Tento leták obsahuje informace o nebezpečí 
a doporučuje, jak se chovat v případě havárie 
v okolí areálu Synthomer a.s.

Informace zde uvedené mohou být důležité 
pro ochranu Vašeho zdraví i zdraví Vašich
blízkých.

Tento leták vytvořil Krajský úřad Karlovarského kraje
ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Karlo-
varského kraje a společností Synthomer, a.s.

Více informací lze získat na internetových adresách:

www.kr-karlovarsky.cz
> sekce Životní prostředí 
   > Prevence závažných havárií
      > Informace pro veřejnost

QR kód pro načtení internetové adresy:

bezpecne.sokolov.cz
> sekce Krizové řízení  
   > SMS infoKanál

QR kód pro načtení internetové adresy:

www.bezport.cz
www.synthomer.com/locations/SOK

PŘEČTI ZAPAMATUJ USCHOVEJ VYUŽIJ

KDE MŮŽETE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE?

Společnost Synthomer a.s. se zabývá výrobou chemic-
kých látek. Vyrábí a exportuje produkty z kyseliny akry-
lové, jejích esterů a akrylátových polymerů. Hlavní 
surovinou při výrobě je propylen, chemická látka, která 
může způsobit závažnou havárii.

PROVOZOVATEL

Synthomer a.s. 
Tovární 2093, 356 01 Sokolov, IČO: 00011771

Společnost Synthomer a.s. využívá při výrobě nebez-
pečné 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 
Karlovarského kraje. Některé informace jsou dostupné 
na internetových adresách uvedených na zadní straně 
tohoto letáku.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Propylen 
bezbarvý hořlavý plyn 
s charakteristickým 
zápachem (jako plyn 
v zapalovači), který je 
těžší než vzduch (drží 
se při zemi). Se vzdu-
chem tvoří výbušné 
směsi a po iniciaci 
může způsobit požár 
nebo výbuch.
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CO VÁS OHROŽUJE?

Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 354 222 295, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
tel.: 950 370 011, e-mail: podatelna@hzs-kvk.cz
 
Městský úřad Sokolov
tel.: 354 228 200, e-mail: epodatelna@mu-sokolov.cz

Synthomer a.s. 
tel.: 352 614 222, e-mail: info-cz@synthomer.com

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ SE MŮŽETE OBRÁTIT
NA NÁSLEDUJÍCÍ KONTAKTY:



OBCHOD GOOGLE PLAY OBCHOD APP STORE

VAROVNÉ A DALŠÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT 
TAKÉ PROSTŘEDNICTVÍM:

SMS InfoKanálu města Sokolov
> Registrované osoby obdrží varovnou SMS o úniku 

nebezpečné látky a další informace o přijatých 
opatřeních v průběhu havárie.

> Při registraci k odběru SMS zpráv na internetové 
adrese bezpecne.sokolov.cz je nutné si vyžádat 
zasílání SMS zpráv v kategorii T2.

Aplikace Záchranka
(Tato služba bude pro město Sokolov dostupná v průběhu roku 2023).
> Osobám s nainstalovanou aplikaci Záchranka, které 

se nachází v době havárie v ohroženém prostoru, 
přijde varovná notifikace o úniku nebezpečné látky 
a další informace o přijatých opatřeních v průběhu 
havárie. 

> Aplikaci je nutné udělit souhlas s přijímáním varov-
ných upozornění a povolit polohové služby.

JAK BUDETE VAROVÁNI?CO DĚLAT PŘI HAVÁRII?

Kolísavým tónem sirény
znějícím po dobu 140 sNepřibližujte se k místu havárie

Schovejte se, budova vás ochrání

Zavřete okna a vypněte klimatizaci

Nezdržujte se v blízkosti oken

Omezte telefonování

V autě vypněte ventilaci a odjeďte

Zapněte si rozhlas a televizi

Při evakuaci dbejte pokynů
zasahujících složek

Nos a ústa chraňte
navlhčenou rouškou

Vypněte všechny zdroje iniciace
a nekuřte

Při nařízené evakuaci opusťte zónu nejkratší
a nejrychlejší cestou do náhradního ubytování
nebo na nejbližší místo shromaždiště

O ukončení ohrožení a odvolání stanovených 
opatření budete informováni stejným způsobem.

Zóna na webu:


