
Informace veřejnosti o vzniku a dopadech závažné havárie ze dne 25. 10. 2017  

v objektu chemických závodů v Sokolově – Synthomer a. s. 

dle § 38 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 

 

 

Zpracovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 

360 06 Karlovy Vary 

Telefon: 354 222 295  

Provozovatel: Synthomer a. s., Sokolov, Tovární 2093, PSČ 35601, IČO: 00011771 

Objekt:  chemické závody Synthomer a. s. v Sokolově, v Tovární ulici, zařazené do skupiny B  

dle zákona o prevenci závažných havárií 

Datum a čas vzniku a likvidace závažné havárie: 

25.10.2017 v 8:45 hod. - 26.10.2017 v 11:59 hod. 

Vznik a následky závažné havárie: 

K výbuchu 0,725 t par methylakrylátu v zásobníku došlo v průběhu výměny netěsné armatury 

na potrubí, resp. při zahájení odřezávání zarezlých šroubů autegenem. 

V době výbuchu zásobník neobsahoval methylakrylát v kapalné fázi. Zásobník  

o kapacitě cca 700 t kapalného methylakrylátu byl v době nehody vyprázdněn, obsahoval 

pouze zbytkové páry. Tyto byly před zahájením odřezávání zarezlých šroubů nedostatečně 

propláchnuty, proto došlo k iniciaci havárie. 

Havárie se v širším okolí projevila zvukovými a tlakovými efekty výbuchu. Na místě došlo  

k odtržení horního víka zásobníku a deformaci válcové části zásobníku. 

Všechny zúčastněné osoby se dostaly z místa nehody do bezpečí bez jakéhokoliv zranění nebo 

jiného zdravotního postižení. 

K zásahu na místo nehody byl povolán Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje,  

resp. jeho místní stanice sídlící přímo v areálu chemických závodů. 

O havárii informoval provozovatel dotčené orgány a dotčené obce v rozmezí dvou hodin  

od vzniku havárie. 

Přijatá opatření: 

Provozovatel analyzoval příčiny havárie, řádně je identifikoval a přijal opatření tak, aby se 

obdobné situace v objektu neopakovaly. 

Mezi nejzásadnější přijatá nápravná opatření patří: 

- detailní vymezení povinností pracovníků při manipulaci se zdroji zapálení 

- aktualizace interních standardů pro zajištění bezpečnosti práce v areálu 

- zpracování obsahu krátké informace o vzniklé situaci podávané v rámci vyrozumění  

o havárii dotčeným obcím, resp. občanům 

Plnění legislativních povinností: 

1. dne 25. 10. 2017 telefonická informace provozovatele krajskému úřadu o mimořádné události  

2. dne 26. 10. 2017 zaslání „Hlášení o vzniku závažné havárie, ev. č. 1“ (Synthomer a. s.,  

26. 10. 2017) provozovatelem na krajský úřad 

3. dne 26. 10. 2017 dle § 38 odst. 2 zákona č. 224/2015 Sb. zaslání hlášení o vzniku závažné 

havárie krajským úřadem Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu vnitra 

4. dne 22. 1. 2018 provozovatelem předložen návrh „Konečné zprávy o vzniku a dopadech 

závažné havárie“ (Synthomer a. s., leden 2018) krajskému úřadu ke schválení 

Závěr: 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství po projednání s dotčenými úřady  

a zejména s dotčeným městem Sokolov vydal rozhodnutí o schválení návrhu „Konečné zprávy o vzniku  

a dopadech závažné havárie“ (Synthomer a. s., leden 2018), ve kterém uložil provozovateli plnění navržených 

opatření; toto bude krajským úřadem každoročně kontrolováno v rámci pravidelné kontroly provozovatele 

v objektu chemických závodů v Sokolově. 

 


