
JAK BUDETE PŘED HROZÍCÍM NEBEZPEČÍM VAROVÁNÍ? 

Kolísavým tónem sirén „Všeobecná výstraha“ 

Prostřednictvím Českého rozhlasu a České televize. 

Na internetových stránkách – bezpečnostní portál  

hl. m. Prahy – bezpečnost.praha.eu 

 

 

INFORMACE PRO VEŘEJNOST O NEBEZPEČÍ 
v zóně havarijního plánování společnosti Flaga s.r.o. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační leták poskytuje informace o nebezpečí, kterému můžete být vystaveni, jestliže dojde 

k havárii v areálu společnosti Flaga s.r.o. Současně vám poskytne rady, jak se zachovat 

v případě havárie.  

Pozorně si přečtěte tyto informace, které jsou důležité pro ochranu Vašeho zdraví i zdraví 

Vašich blízkých!!! 

 

CO VÁS OHROŽUJE? 

 

UNIKAJÍCÍ PLYN 

  

   
POŽÁR 

 

   
VÝBUCH 

INFORMACE O OBJEKTU 

Umístění areálu 

Budovatelská 155/11, 190 15 Praha 9 – Satalice. 

Nebezpečné látky  

Propan, propan-butan, propylen. 

Druh vykonávaných činností 

Stáčení výše uvedených plynů z železničních cisteren  

a autocisteren, přečerpávání, skladování v zásobnících,  

plnění do tlakových lahví a autocisteren. 

 

CO DĚLAT PŘI HAVÁRII? 

Nepřibližujte se k místu havárie. 

 

Schovejte se do blízké budovy s pevnou 

konstrukcí, která Vás ochrání. 

Zavřete okna a dveře a vypněte klimatizaci. 

 

Nezdržujte se v blízkosti oken a dveří, 

přemístěte se na odvrácenou stranu od místa 

havárie. 

Vypněte všechny zdroje plamene a nekuřte. 

Omezte telefonování na nejnutnější minimum, 

neblokujte zbytečně tísňové linky. 

 

Bude-li nařízena evakuace, dbejte pokynů 

zasahujících složek.   

VŽDY DBEJTE POKYNŮ ZASAHUJÍCÍCH SLOŽEK 

INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU!!! 

       KDE MŮŽETE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE  

      

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

150 Hasiči 

155 Zdravotnická záchranná služba 

158 Policie ČR 

156 Městská policie 

112 Jednotné evropské číslo 

tísňového volání 

Unikající plyn se bude šířit ovzduším ve 

směru větru a lze jej zaznamenat podle 

charakteristického zápachu, drážděním 

očí a dýchacích cest. 

Požár ohrožuje své okolí tepelným 

zářením a jedovatým kouřem, který se šíří 

ve směru větru. 

Při iniciaci výbušné koncentrace uniklého 

plynu představuje výrazné ohrožení 

tlaková vlna a rozlet letících fragmentů do 

všech směrů. 

PŘEČTI   USCHOVEJ   VYUŽIJ   ZAPAMATUJ 

VAROVÁNÍ

  

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA – JEDINÝ VAROVNÝ SIGNÁL 

Mapa zóny havarijního plánování 

VYDAL: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2019 

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 
Sokolská 62 
121 24 Praha 2 
telefon: 950 850 011 
e-mail: epodatelna@aak.izscr.cz 

 

Flaga s.r.o. 
Nádražní 564/47 
693 01 Hustopeče 
telefon: 844 111 155 
e-mail: info@flaga.cz 

 
Magistrát hlavního města Prahy 
Mariánské náměstí 2 
110 01 Praha 1 – Staré Město  
telefon: 236 002 910, 236 002 952 
e-mail: info@praha.eu  

 
Další informace naleznete:  

bezpečnost.praha.eu 
www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy.aspx 
www.flaga.cz 

 


