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Bakalářská  práce  se  zabývá  metodickým  zpracováním  a  orientací  se  ve  vnějším

havarijním plánu stáčírny propan – butanu a  srovnáním všeobecné struktury vnějšího

havarijního plánu a vnějšího havarijního plánu stáčírny propan – butanu.

Popisuje jednotlivé součásti, prvky, kapitoly vnějšího havarijního plánu stáčírny propan

– butanu a také důvod vzniku vnějšího havarijního plánu pro potřeby zákona č. 59/2006

Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými

látkami.  
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The thesis aims at elaboration of the systematic approach for broader understanding of

external emergency plan of propan-butan filling station and at the comparative analysis

of the general structure of the external emergency plans and external emergency plan of

propan-butan filling station. It is describing the individual components, elements and

chapters of the external emergency plan of the propan-butan filling station and also the

reasons behind the formation of the external emergency plan in line with the legal norm

no.59/2006 Sb. (on the prevention of  fatal accidents caused by the selected dangerous

chemical substances).
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1. ÚVOD

Lidská  společnost  je  nezadržitelně  poznamenána  postupnou  přeměnou  člověka

z Homo habilis (člověk zručný) až po dnešního Homo sapiens sapiens (člověk moudrý)

a  tím  spojený  vývoj  životních  nároků.  Dnešní  společnost  není  schopna  žít  bez

moderních vymožeností, jako např. elektrická energie, chemické přípravky, průmyslové

výrobky, komunikační systémy atd. K ulehčení každodenního života nám pomáhá jejich

výroba, distribuce a také doprava.  Ulehčení nese také ale svá negativa a rizika v podobě

ohrožení zdraví a životů obyvatel, zvířat, majetku a v nemalé míře i životního prostředí

haváriemi, které mohou vzniknout při každodenní manipulaci s nebezpečnými látkami.

Není divu, že společnost v České republice se snaží snižovat až eliminovat riziko a

postupem doby přijímala a neustále přijímá opatření, jako jsou metodiky,  vyhlášky,  

zákony, které pomáhají teoreticky i prakticky eliminovat vznik, průběh a dopady těchto

havarijních situací. 

Jedněmi se základních nebezpečných chemických látek jsou propan a butan, kterými

se budu zabývat v bakalářské práci, protože ta pojednává o vnějším havarijním plánu

(dále jen VHP) stáčíren této látky vyskytujících se na území České republiky.

Základním pilířem je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a

o změně některých zákonů. Nemalou měrou se na prevenci závažných havárií podílí

vnější a vnitřní havarijní plány podniků, které vycházejí ze zákona č. 59/2006 Sb., o

prevenci  závažných  haváriích  způsobených  vybranými  nebezpečnými  chemickými

látkami nebo chemickými přípravky a tím pádem jsou teoretickým původcem možnosti

vzniku havárie.

Cílem  bakalářské  práce  je  teoretický  všeobecný  návod  ke  zpracování  vnějšího

havarijního plánu stáčírny propan - butanu, které se vyskytují na území České republiky

a ve kterých dochází k manipulaci s vysoce nebezpečným a vysoce hořlavým propan -

butanem a dále  orientace  se ve VHP stáčírny  propan-butanu a  srovnání  všeobecné

struktury VHP a všeobecné struktury VHP stáčírny propan – butanu.



2. REŠERŠE

Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. 

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis,

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva

a povinnosti právnických a fyzických osob při  přípravě na mimořádné události a při

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení

stavu nebezpečí,  nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (dále jen

"krizové stavy").

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví

systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná

nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost

vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata,

životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí.

Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního

plánování a o rozsahu a vypracování vnějšího havarijního plánu. 

Stanoví  pravidla  vymezení  zóny  havarijního  plánování  a  členění  vnějšího

havarijního plánu na jednotlivé části.

Vyhláška č.  256/2006 Sb.,  o  podrobnostech  systému  prevence závažných

havárií.

Vyhláška  zapracovává  příslušný předpis  Evropských  společenství  a  upravuje

způsob  zpracování  analýzy  a  hodnocení  rizik  závažné  havárie,  způsob  zpracování

bezpečnostního programu, způsob zpracování a strukturu bezpečnostní zprávy, způsob a



strukturu  zpracování  vnitřního  havarijního  plánu,  způsob  zpracování  a  strukturu

písemných  podkladů  pro  stanovení  zóny  havarijního  plánování,  způsob  provedení

aktualizace bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu

a podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob informace a

postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování.



3. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJM Ů

Z důvodu používání odborných a technických výrazů  je nutné se seznámit se

základními pojmy, které jsou z oblasti havarijního plánování. 

Provozovatel

právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude užívat objekt

nebo zařízení, v němž je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována

nebo skladována nebezpečná látka. [1]

Nebezpečná látka

vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek přítomná v objektu nebo

zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch

látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě havárie. [1]

Zóna havarijního plánování

Území  v  okolí  objektu nebo zařízení,  v  němž krajský  úřad,  v  jehož  působnosti  se

nachází  objekt  nebo  zařízení,  uplatňuje  požadavky  havarijního  plánování  formou

vnějšího havarijního plánu. [1]

Zařízení 

Technická  nebo  technologická  jednotka,  ve  které  je  nebezpečná  látka  vyráběna,

zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje také všechny

části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště,

stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory. [1]

Objekt

Celý  prostor,  popřípadě  soubor  prostorů,  v  němž  je  umístěna  jedna  nebo  více

nebezpečných  látek  v  jednom  nebo  více  zařízeních,  včetně  společných  nebo

souvisejících  infrastruktur  a  činností,  v  užívání  právnických  osob  a  podnikajících

fyzických osob. [1]



Mimořádná událost 

Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také

haváriemi,  které  ohrožují  život,  zdraví,  majetek  nebo  životní  prostředí  a  vyžaduje

provedení záchranných a likvidačních prací. [2]



4. PROPAN - BUTAN

Propan a butan patří do skupiny uhlovodíkových plynů se třemi až čtyřmi atomy

uhlíku v molekule, které se získávají při zpracování ropy a zemního plynu. Zkapalněný

propan  -  butan je  bezbarvá,  snadno  těkavá  kapalina  specifického  zápachu.  Za

normálního (atmosférického) tlaku a teploty se jedná o směs plynnou, ale již při malém

zvýšení tlaku se skupenství mění na kapalné a dochází k velkému zmenšení objemu (asi

260 x). Z tohoto důvodu je možno uskladnit obrovskou tepelnou kapacitu v poměrně

malém zásobníku.  Propan -  butan je směs v názvu uvedených  produktů  (propanu a

butanu). Propan ani butan není jedovatý a při náhodném úkapu se vypaří a nedochází

tak  ke  znečištění  podzemních  vod.  Emisní  charakteristiky  obou  produktů  jsou

srovnatelné se zemním plynem a v některých parametrech jsou lepší. [4]

PROPAN + BUTAN; směs A1, zkapalněná 

Kemlerův kód:  23 

UN číslo: 1965 

Vysoce hořlavý F

                       



FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  [4]

Propan - butan, vlastnosti jednotky propan butan

Chemický vzorec - C3H8 C4H10

Molekulová hmotnost - 44,094 58,12

Kapalný stav

Hustota při 200C Kg/m3 502 579

Bod tání při tlaku 101,08 kPa oC -189 -135

Bod varu při tlaku 101,08 kPa oC -42,6 -0,6

Kritická teplota oC 95,6 153

Kritický tlak Mpa 4,45 3,721

Spalné teplo KJ/kg 50,3 49,56

Plynný stav

Hustota při 101,08 kPa Kg/m3 2,019 2,703

Hutnota 1 1,562 2,091

Výparné teplo při bodu varu a tlaku 101,08 kPa KJ/kg 444,057 387,79

Spalné teplo při 00C, 101,08 kPa MJ/kg 100,986 133,97

Výhřevnost při 00C, 101,08 kPa MJ/m3 92,989 123,76

Dolní mez výbušnosti se vzduchem % 2,1 1,5

Horní mez výbušnosti se vzduchem % 10,1 8,4

Bod zápalnosti oC 510 490

tab. 1. Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled:

Bezbarvý plyn s velmi slabým zápachem. Jako obchodní produkt obsahuje zapáchající

příměsi.

Rozpustnost:

Látka je jen velmi málo rozpustná ve vodě, plave až do přechodu do plynného stavu na

vodní hladině. Se vzduchem se tvoří velké množství výbušných směsí, které se dále šíří.

První pomoc a zdravotní ošetření:



Obecná pravidla první pomoci.

Příznaky a zdravotní ohrožení:

Jako plyn je málo jedovatý, působí však narkoticky při větší koncentraci ve vzduchu jak

2%. Při  rychlém přechodu do plynného stavu vytěsňuje vzduch, proto v uzavřených

místnostech hrozí nebezpečí udušením.

Závrať, nevolnost, ospalost, svalová slabost, stavy podráždění, bezvědomí. Při zasažení

kůže mohou vznikat omrzliny vyznačující se bělavým zabarvením kůže.

Základní vlastnosti a způsoby hašení:

Vysoce hořlavá kapalina

Zdravotní nebezpečnost: 1

Mírně nebezpečná látka. Používejte dýchací přístroj

Hořlavost: 4

Mimořádně hořlavá látka, snadno vznětlivá při všech teplotách!

Reaktivita: 0

Látka je sama za normální teploty nereaktivní. 

Kapalina přechází rychle do plynného stavu, přitom tvorba studené mlhy a výbušných

směsí. Mlha je těžší než  vzduch, drží se při   zemi a při jejím zapálení  se oheň rychle

 šíří  do  velkých  vzdáleností.  Vznícení  působením  horkých  povrchů,  jisker  nebo

otevřeného ohně. Prudká reakce látky  při styku se silnými oxid. činidly, může vést až

ke vznícení nebo výbuchu. [3]



5. PODMÍNKY ZA ŘAZENÍ  OBJEKTU NEBO ZA ŘÍZENÍ

DO SKUPINY A NEBO B

Povinností podniků, které nakládají s nebezpečnými látkami je jejich nezařazení či

zařazení do skupin A nebo B vzhledem k množství látky nebo více látek, se kterými

nakládají.

Zařazení objektu do skupiny A nebo B vychází ze zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci

závažných havárií. [1]

Podle přílohy č.1 tohoto zákona je minimální limitní množství propan-butanu pro

zařazení  do  skupiny  A  50  tun  a  povinnost  zpracovat  bezpečnostní  program.

Bezpečnostní  program je zpracován na základě  výsledků  analýzy  a hodnocení  rizik

závažné havárie.

Pro zařazení do skupiny B je limitní množství  200 tun a tím pádem povinnosti

zpracovat  bezpečnostní  zprávu,  jejíž  náležitosti  jsou  popsány v  § 10 téhož  zákona.

Propan- butan se pokládá položkou 18. za  zkapalněný extrémně  hořlavý plyn  jak

uvádím v tabulce č. 2. 

Položka Nebezpečná látka Množství v tunách
18. zkapalněný extrémně hořlavý plyn (včetně

LPG) a zemní plyn

200

Tab. 2. Nebezpečná látka

 



6. VNĚJŠÍ  HAVARIJNÍ  PLÁN  STÁ ČÍRNY  PROPAN  –

BUTANU

VHP  stáčírny  propan  –  butanu  se  zpracovává  z důvodu  podnikatelské  či  jiné

činnosti,  při  které  dochází  k manipulaci  nebo  jakémukoliv  jinému  zacházení

s nebezpečnou látkou propanem – butanem ve výše specifikovaném množství 200 tun a

vyšším. VHP stáčírny propan – butanu vychází z dané všeobecné struktury VHP, ale

v určitých  bodech  se  odlišuje.  V této  kapitole  předkládám  porovnání  všeobecné

struktury VHP a struktury VHP stáčírny propan – butanu a vyznačuji jeho odlišnosti a

dále se zabývám vlastní metodikou zpracování VHP stáčírny propan – butanu.

6.1.  SROVNÁNÍ  VŠEOBECNÉ  STRUKTURY  VNĚJŠÍHO

HAVARIJNÍHO  PLÁNU  A  STRUKTURY  VN ĚJŠÍHO

HAVARIJNÍHO PLÁNU STÁ ČÍRNY PROPAN – BUTANU

Jedním z cílů  bakalářské práce je srovnání VHP všeobecné struktury VHP a

struktury VHP stáčírny propan – butanu.

Srovnáním jsem dospěl ke zjištění, že VHP stáčírny se odlišuje od všeobecné

struktury VHP v operativní části a plánech konkrétních činností jak je zřejmé z tabulky

č. 4. a 5. Srovnání operativní části a plánů konkrétních činností VHP.

Vzhledem  k fyzikálně  chemickým  vlastnostem  propan  –  butanu  nemusí  být

zpracovány některé z uvedených položek a tyto položky jsou označeny x.

     

                                                              



VHP – všeobecná struktura

 

stáčírna 

propan - butanu 

Zpracovatel

Identifikace provozovatele, popis objektů

nebo zařízení, určení zdroje rizika

Hasičský záchranný

sbor, Provozovatel
Charakteristika území zóny havarijního

plánování, zejména geografickou,

demografickou, klimatickou,

hydrogeologickou a popis infrastruktury

Hasičský záchranný

sbor, Krajský úřad

Vymezení zóny havarijního plánování Krajský úřad
Sídelní celky v zóně havarijního plánování

včetně přehledu počtu obyvatel

Obec, Magistrát,

Krajský úřad
Popis struktury organizace havarijní

připravenosti v zóně havarijního

plánování včetně uvedení kompetencí

jejich složek

Hasičský záchranný

sbor

Podklady předané krajskému úřadu

provozovatelem zpracované stanoveným

způsobem

Provozovatel

Výčet a charakteristiky uvažovaných

účinků závažné havárie podle zpracované

analýzy rizik včetně popisu jejich

očekávaných dopadů

Provozovatel,

Krajský úřad

Základní informace o působení

nebezpečné látky na lidský organismus a

prvotní jednoduchou diagnostickou

metodu k zjištění zasažení

Hasičský záchranný

sbor

Seznam všech vnitřních havarijních plánů

provozovatelů zdrojů rizik

Provozovatel

Tab. 3.  Srovnání informativní části VHP

VHP – všeobecná struktura stáčírna 

propan - butanu 

Zpracovatel



Úkoly příslušných správních úřadů, složek

integrovaného záchranného systému,

případně i dotčených správních úřadů,

včetně úkolů, sil a prostředků jiných

fyzických a právnických osob při havárii

Hasičský záchranný

sbor

Způsob koordinace řešení závažných

havárií

Hasičský záchranný

sbor
Kritéria pro možné vyhlášení

odpovídajících krizových stavů, jestliže

vnější havarijní plán k řešení mimořádné

události zjevně nepostačuje

x
Hasičský záchranný

sbor

Způsob zabezpečení informačních toků při

řízení záchranných a likvidačních pracích

Hasičský záchranný

sbor
Zásady činnosti při rozšíření nebo

možnosti rozšíření dopadů havárie mimo

zónu havarijního plánování a systém

napojení a spolupráce dotčených

správních úřadů

x
Hasičský záchranný

sbor

Tab. 4. Operativní část VHP 

VHP – všeobecná struktura

(plány konkrétních činností)

stáčírna 

propan - butanu

(plány konkrétních

činností)

Zpracovatel

(plány konkrétních

činností)

Vyrozumění Hasičský záchranný



sbor
Varování  obyvatelstva Hasičský záchranný

sbor
Ukrytí obyvatelstva
Záchranné a likvidační práce Základní složky IZS
Evakuace osob Hasičský záchranný

sbor, obec,

magistrát, krajský

úřad
Individuální ochrana obyvatelstva Hasičský záchranný

sbor 
Dekontaminace x -
Monitorování Provozovatel
Regulace pohybu osob a vozidel
Traumatologický plán Zdravotnická

záchranná služba
Veterinární opatření Krajská veterinární

stanice
Zamezení distribuce a požívání potravin,

krmiv a vody kontaminovaných

nebezpečnou látkou

x
-

Preventivní opatření k zabránění nebo

domino efektu havárie

Hasičský záchranný

sbor
Opatření při hromadném úmrtí osob Hasičský záchranný

sbor
Opatření k minimalizaci dopadů na

kvalitu životního prostředí

Hasičský záchranný

sbor
Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti Policie ČR
Komunikace s veřejností a hromadnými

informačními prostředky

Hasičský záchranný

sbor
Nakládání s odpady vzniklými při

závažné havárii
x -

Tab. 5. Plány konkrétních činností VHP



6.2.  METODIKA A NÁVRH NA ZPRACOVÁNÍ  VHP STÁ ČÍRNY

PROPAN – BUTANU

Dalším z cílů bakalářské práce je metodické vedení při zpracovávání VHP stáčírny

propan – butanu s orientací v jednotlivých kapitolách.

Vnější  havarijní  plán  je  účelový  dokument,  který  představuje  souhrn  opatření

k provádění  záchranných  a  likvidačních  prací,  odvrácení  a omezení  bezprostředních

účinků  mimořádné  události  a  také  odstranění  následků  způsobených  mimořádnou

událostí v zóně havarijního plánování. [7] 

VHP je zpracováván na základě  zákona č.  59/2006 Sb.,  z důvodu podnikatelské

činnosti  organizací  či  podniků,  které  manipulují  či  jinak  nakládají  s nebezpečnými

látkami a jsou zařazeny do skupiny B. 

Na základě vyhlášky č. 103/2006 Sb. je VHP rozčleněn na dvě základní části, jak

znázorňuje diagram č. 1. Toto členění je závazné pro každý VHP.

VHP zpracovává Hasičský záchranný sbor kraje na základě z. č. 239/2000 Sb., o

integrovaném záchranném systému kde plní úkoly orgánů kraje a je oprávněn vyžadovat

podklady od jednotlivých zainteresovaných a dotčených subjektů vzhledem k možnosti

vzniku mimořádné události při nakládáním s nebezpečnými látkami.



Diagram č. 1.: Skladba vnějšího havarijního plánu

Textová část - informativní

Jako prvním bodem při vytváření VHP propan – butanu je potřeba se zabývat jeho

informativní částí, která se uvede titulní stranou. Titulní stranu navrhuji v příloze č. 1.

Na dalších stranách informativní části VHP následují údaje, které jsou rozděleny pro

přehlednost do jednotlivých podbodů dle struktury vnějšího havarijního plánu stáčírny.

Doporučuji  pokračovat  po  jednotlivých  krocích  a  z důvodu  neopomenutí  některého

z podbodů  si  vytvořit  kontrolní  seznam.  Návrh  kontrolního  seznamu  přikládám

v příloze č. 2.

1. Identifikace provozovatele, popis objektů nebo zařízení, určení zdroje rizika

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN
Textová část Grafická část

Mapy

Schémata

Grafy

Informativní část

Operativní část

Plány konkrétních činností

Jiné



Informativní část se zabývá identifikací subjektu či objektu, provozovatele, kontaktů

na zodpovědné a kontaktní osoby, určení nebezpečných látek s dislokací a zdrojů

synergického ohrožení. 

Důkladnější  popis  jednotlivých  součástí  a  návrh  zpracování  tabulky  uvádím

v příloze č. 3. 

2. Charakteristika území zóny havarijního plánování

Geografická, demografická, klimatická, hydrogeologická část a popis infrastruktury

charakterizuje položku č. 2. informativní části VHP.

Důkladnější  popis  jednotlivých  součástí  a  návrh  tabulky  zpracování  uvádím

v příloze č. 4. 

3. Vymezení zóny havarijního plánování

Slouží k určení důvodů stanovení zóny havarijního plánování, stanovení parametrů

R, hranic zóny a rizika ohrožení.

Důkladnější popis jednotlivých součástí uvádím v příloze č. 5.

4. Sídelní celky v zóně havarijního plánování včetně přehledu počtu obyvatel

Sídelní celky se zabývají celkovým přehledem o dotčených obcích, obyvatelstvu a

zaměstnancích v zóně havarijního plánování. 

Důkladnější  popis  jednotlivých  součástí  a  návrh  zpracování  tabulky  zpracování

uvádím v příloze č. 6. 

5. Popis  struktury  organizace  havarijní  připravenosti  v zóně  havarijního

plánování včetně uvedení kompetencí jejich složek

Struktura  organizace  havarijní  připravenosti  popisuje  připravenost  a  kompetence

dotčených subjektů k havarijním situacím.

Důkladnější popis jednotlivých součástí uvádím v příloze č. 7. 



6. Podklady předané krajskému úřadu provozovatelem zpracované stanoveným

způsobem

Bezpečnostní  zpráva, analýza a hodnocení rizik závažné havárie a podklady pro

stanovení zóny havarijního plánování jsou zákonem č. 59/2006 Sb. vymezeny jako

potřebné podklady, které je povinen zpracovat provozovatel a předat k posouzení

krajskému úřadu.

7. Výčet a charakteristiky uvažovaných účinků závažné havárie podle zpracované

analýzy rizik včetně popisu jejich očekávaných dopadů

Položka č. 7 informativní části VHP stáčírny propan – butanu se zabývá popisem

následků  závažných  havárií,  zasaženou  oblastí,  průběhem  události,  lidským

faktorem a majetkem z hlediska účinků závažné havárie.

Důkladnější  popis  jednotlivých  součástí  a  návrh  tabulky  zpracování  uvádím

v příloze č. 8. 

8. Základní  informace  o  působení  nebezpečné  látky  na  lidský  organismus  a

prvotní jednoduchou diagnostickou metodu k zjištění zasažení

Základní informace o nebezpečné látce z hlediska působení na lidský organismus.

Důkladnější popis jednotlivých součástí uvádím v příloze č. 9. 

9. Seznam všech vnitřních havarijních plánů provozovatelů zdrojů rizik

Seznam všech vnitřních havarijních plánů v zóně havarijního plánování.

Textová část - operativní

Operativní část udává přehled připravených opatření, která jsou prováděna po

vyrozumění o podezření na vznik nebo o vzniku havárie provozovatelem. Rozpracovává



řešení  jednotlivých  opatření  v závislosti  na  předpokládané  situaci  a  její  očekávané

časové posloupnosti, včetně dohodami zabezpečení úkolů jednotlivých správních úřadů

při realizaci neodkladných opatření. Provedení jednotlivých opatření se zajišťuje podle

plánů konkrétních činností v závislosti na charakteru havárie. [5]

Operativní část je druhou textovou částí VHP. Titulní stranu navrhuji v příloze č. 1.

Na dalších stranách operativní části VHP následují údaje, které jsou rozděleny pro

přehlednost do jednotlivých podbodů dle struktury vnějšího havarijního plánu stáčírny.

Doporučuji pokračovat formou kontrolního seznamu viz. příloha č. 2.

1. Úkoly  příslušných  správních  úřadů,  složek  integrovaného  záchranného

systému, případně i dotčených správních úřadů, včetně úkolů, sil a prostředků

jiných fyzických a právnických osob při havárii

diagram č. 2.: Orgány řešící mimořádnou událost

Důkladnější popis jednotlivých součástí diagramu uvádím v příloze č. 10.

2. Způsob koordinace řešení závažných havárií

Způsob  koordinace  je  společným  postupem všech  zúčastněných  složek  IZS  při

záchranných  a  likvidačních  pracích,  fyzických  a  právnických  osob  a  správních

úřadů.

Důkladnější popis jednotlivých součástí uvádím v příloze č. 11.

ÚKOLY

Obec ORP KÚ Složky IZS
Dotčené 

správní úřady

Jiné fyzické 
a právnické 

osoby



3. Způsob zabezpečení informačních toků při řízení záchranných a likvidačních

prací

Základním místem pro příjem a předávání základních informací je příslušný KOPIS

HZS kraje.

Důkladnější popis jednotlivých součástí informačních toků uvádím v příloze č. 12.

 Textová část - plány konkrétních činností

Za účelem konkrétních činností pro provádění záchranných likvidačních prací se

vypracovávají plány konkrétních činností.

Plány konkrétních činností jsou třetí částí VHP. Titulní stranu navrhuji v příloze

č. 1. Pro neopomenutí a přehlednost již zpracovaných částí doporučuji opět pokračování

v systému kontrolního seznamu viz. příloha č. 2.

Dále  následují  údaje,  které  je  možno  pro  přehlednost  rozdělit  do  jednotlivých

podbodů dle struktury vnějšího havarijního plánu stáčírny:

1. Vyrozumění

Pojednává o způsobech, postupech, podmínkách, činnostech jednotlivých

zúčastněných subjektů při a po příjmu informace o vzniku mimořádné události.

Důkladnější  popis  jednotlivých  součástí  a  návrh  tabulky  zpracování  uvádím

v příloze č. 13. 

2. Varování 

Zabývá se způsobem a prostředky varování obyvatelstva a zaměstnanců a vychází

z podkladů o varování zabezpečené provozovatelem.[5] 

Důkladnější popis jednotlivých součástí uvádím v příloze č. 14.



3. Ukrytí obyvatelstva

Zpracovávají  se  zásady  pro  ukrytí  v zóně  havarijního  plánování  s využitím

ochranných  vlastností staveb a zásady chování obyvatelstva při ukrytí. 

Důkladnější popis jednotlivých součástí uvádím v příloze č. 15.

4. Záchranné a likvidační práce

Využívá se poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje.

Důkladnější popis jednotlivých součástí uvádím v příloze č. 16.

5. Evakuace osob

Zpracovává se evakuační plán obsahující síly a prostředky zabezpečení evakuace,

způsob vyrozumění  dotčených  osob  a  organizací,  vybavením,  přípravou  osob a

dotčených  organizací,  systémem  evakuace,  evidencí  zraněných,  evakuačními

trasami,  nouzovým  ubytováním,  popisem  evakuačního  zavazadla  a  dalšími

součástmi potřebných pro evakuaci.

Důkladnější popis jednotlivých součástí uvádím v příloze č. 17.

6. Individuální ochrana obyvatelstva

Pro  potřebu  individuální  ochrany  obyvatelstva  se  zpracovávají  zásady,  které

obsahují  zásady ochrany očí,  povrchu těla  a dýchacích  cest  a věcné prostředky,

kterými je možné této ochrany dosáhnout.

Důkladnější popis jednotlivých součástí uvádím v příloze č. 18.

7. Monitorování

Zpracovává  se  plán  monitorování,  který  obsahuje  technické  prostředky  určené

k monitorování, způsob předávání údajů a sledované veličiny.

Důkladnější popis jednotlivých součástí uvádím v příloze č. 19.



8. Regulace pohybu osob a vozidel

Plán regulace pohybu vozidel a osob obsahuje hranice uzavřeného prostoru, vstupní a

výstupní místa s regulačními principy způsobů regulace pohybu osob a vozidel a síly a

prostředky k regulaci potřebné.

Důkladnější popis jednotlivých součástí uvádím v příloze č. 20.

9. Traumatologický plán

Traumatologický plán vychází z traumatologického plánu ZZS kraje a je pro potřeby

neodkladné  zdravotnické  péče.  Skládá  se  z traumatologického  plánu  mimořádné

události a traumatologického plánu kraje včetně nasazení sil  a prostředků  a způsobu

jejich vyrozumění.

Důkladnější popis jednotlivých součástí uvádím v příloze č. 21.

10. Veterinární opatření

Veterinární opatření slouží na ochranu hospodářských zvířat a obsahují počty, umístění

a opatření při havárii včetně likvidace uhynulých zvířat.

Důkladnější popis jednotlivých součástí uvádím v příloze č. 22.

11. Preventivní opatření k zabránění nebo domino efektu havárie

Zpracovává se plán preventivních opatření, který obsahuje seznam a dislokaci objektů

ohrožených  domino  efektem,  seznam  rizik,  organizační,  technická  a  jiná  opatření

k zabránění nebo domino efektu havárie.

Důkladnější popis jednotlivých součástí uvádím v příloze č. 23.

12. Opatření při hromadném úmrtí osob

Plán  opatření  při  hromadném  úmrtí  osob,  obsahuje  zacházení  se  zemřelými,

vyhledávání  zemřelých,  identifikaci  zemřelých,  způsob  pohřbívání  a  kompetence

v pohřebnictví.

Důkladnější popis jednotlivých součástí uvádím v příloze č. 24.



13. Opatření k minimalizaci dopadů na kvalitu životního prostředí

Opatření k zabránění nebo omezení dopadů na životní prostředí. 

Důkladnější popis jednotlivých součástí uvádím v příloze č. 25.

14. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti

Pro potřebu veřejného pořádku a bezpečnosti se zpracovává plán, který obsahuje

seznam sil  a prostředků,  jejich vyrozumění,  využívání,  odpovědnost jednotlivých

složek a činnost pořádkových sil včetně schématického zakreslení. 

Důkladnější popis jednotlivých součástí uvádím v příloze č. 26.

15. Komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky

Zpracovává  se  plán  komunikace  s veřejností  a  hromadnými  informačními

prostředky.

Důkladnější popis jednotlivých součástí uvádím v příloze č.27.

Grafická část

Grafická část je druhou základní částí VHP a doporučuji do ní uvést stěžejní obrázky,

mapy, schémata, grafy a jiné podklady, které se týkají VHP stáčírny propan – butanu.

Velikost a obsah grafické části je na posouzení zpracovatele VHP.

7. ZÁVĚR

Cílem bakalářské práce byl teoretický a praktický všeobecný návod ke zpracování

vnějšího  havarijního  plánu  stáčírny  propan  -  butanu,  následná  orientace  a  srovnání



všeobecné struktury vnějšího havarijního plánu a vnějšího havarijního plánu stáčírny

propan – butanu čehož bylo dosaženo.

Ze  srovnání  všeobecné  struktury  a  struktury  VHP stáčírny  propan  –  butanu  je

zřejmé, že vzhledem k fyzikálním a chemickým vlastnostem propan – butanu je možné

určité položky operativní části a plánů konkrétních činností nezpracovávat.

Všeobecný návod slouží pro potřebu orientace se a metodickému vedení při tvorbě

nově vznikajícího VHP stáčírny propan – butanu.

V úvodních řádcích  bakalářské práce je popisována legislativa,  ze které  vychází

vnější havarijní plánování a základní pojmy se kterými je nutné se seznámit.

Další  částí  je  seznámení  s nebezpečnou  látkou  propanem  –  butanem,  jejími

fyzikálně  -  technickými  a chemickými  vlastnostmi,  způsoby hašení a první pomoci.

Následuje vymezení zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B. Stěžejní část

ukazuje srovnání všeobecné struktury vnějšího havarijního plánu a struktury vnějšího

havarijního  plánu  stáčírny  propan  –  butanu  s jejími  odlišnostmi  a  seznamuje  se

skladbou,  jednotlivým obsahem a metodikou na zpracování  VHP stáčírny propan  -

butanu. 
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[4] Internetový server firmy Tomegas s.r.o, http://www.tomegas.cz/pb.php

[5]  Vyhláška  č.  103/2006  Sb.,  o  stanovení  zásad  pro  vymezení  zóny havarijního

plánování  rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu.

[6] Zákon č. 240/2006 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový

zákon), znění zákona  č. 320/2002 Sb.

[7] Vnější havarijní plán Vitogas ČR

9. POUŽITÉ ZKRATKY

HZS – Hasičský záchranný sbor

PČR – Policie České republiky

ZZS – Zdravotnická záchranná služba



IZS – Integrovaný záchranný systém

KOPIS – Krajské operační a informační středisko

VHP – Vnější havarijní plán

EPS – Elektronická požární signalizace

JPO – Jednotky požární ochrany

KÚ – Krajský úřad

UVCE – (Unconfined Vapour Cloud Explosion) – exploze uvolněného neohraničeného

oblaku par

BLEVE (Boiling Liqiud Expanding Vapour Explosion) – výbuch  expandujících par

hořící kapaliny

ORP – Obec s rozšířenou působností



PŘÍLOHY

Příloha č. 1



Vnější havarijní plán

Název provozovatele atd.

1. INFORMATIVNÍ ČÁST

Hasičský záchranný sbor

 ……………………….

                                                               

Vnější havarijní plán

Název provozovatele atd.

2. OPERATIVNÍ ČÁST

Hasičský záchranný sbor

………………………



Vnější havarijní plán

Název provozovatele atd.

3.  PLÁNY KONKRÉTNÍCH

ČINNOSTÍ

Hasičský záchranný sbor

… ……………………..

Příloha č.2

Kontrolní seznam
Informativní část

Mám potřebné  podklady Zpracováno 
ANO NE ANO NE

Operativní část

Plány konkrétních činností





Příloha č.3

IDENTIFIKA ČNÍ KARTA
Název subjektu:

Kontaktní osoby

Jméno a příjmení Zařazení Spojení Pracovní, mimopracovní doba

    

Nebezpečná látka

Typ, druh Množství Dislokace Poznámka

    

Zaměstnanci Pracovní doba Počet Dislokace

Jiné údaje



Obsah jednotlivých součástí identifikace provozovatele, popis objektů nebo zařízení,

určení zdroje rizika

• Název Subjektu

• Zařazení podnikajících osob 

- právnická

- podnikající fyzická 

- jiné zařazení

• Kontaktní osoby

- jméno, příjmení

- funkce (majitel, zástupce, vedoucí, technik atd.) 

• Spojení 

- na pracoviště (telefon, mobilní telefon, fax, el. adresa - mail)

- na kontaktní osoby 

� v pracovní době (telefon, mobilní telefon, fax, email)

� v mimopracovní době (telefon, mobilní telefon, fax, email)

• Zdroje rizika  

- nebezpečná látka či zařízení (hořlavá, toxická, radiační, jedovatá atd.)

- druh

- typ

- dislokace

- množství (litry, kila atd.)

• Zaměstnanci

- počet 

- pracovní doba (směnnost, cykly atd.)

• Jiné důležité údaje – např. jaké

• Poznámk



Příloha č.4

Zkoumaná oblast Popis zkoumané oblasti
Geografická část

Katastr
ORP
Město 
atd. viz jednotlivé údaje níže

Demografická část
Územní členění
atd. viz jednotlivé údaje níže

Klimatická část
Teploty
atd. viz jednotlivé údaje níže

Hydrogeologická část
Vodstvo
atd. viz jednotlivé údaje níže

Popis infrastruktury
Komunikace
atd. viz jednotlivé údaje níže

Obsah jednotlivých součástí charakteristik území zóny havarijního plánování

Charakteristika území zóny havarijního plánování

•     Geografická

 - místní určení

- katastr (popis, poloha)

- ORP (popis, poloha)

-  Město (popis, poloha)

- Obec (popis. poloha)

- Ulice 

- vymezení rozměrů (metry, metry čtverečné, kilometry atd.)

- rizika vzniku (nehody, havárie, požáry atd.)



• Demografická

 - územní členění (popis, poloha)

- domy (počet, přehled)

- byty (počet, přehled)

- pozemky (přehled, druh – zastavěné, nezastavěné, atd.)

- obyvatelstvo (počet)

- osoby (žena, muž, dět, starci atd.) 

- zaměstnanci (počet)

• Klimatická 

- teploty (průměrné)

� denní

� měsíční 

� roční

- srážky (průměrné)

� denní

� měsíční

� roční

- vítr

� směr větru (S, SV, V, VJ, J, JZ, Z, SZ)

� síla větru

� procentní výskyt

- další meteorologické údaje

� maximální teplota vzduchu

� minimální teplota vzduchu

� maximální dešťové srážky

� maximální sněhová pokrývka

� relativní vlhkost vzduchu

� maximální rychlost větru



� průměrná rychlost větru

� počet dní s bouřkou 

• Hydrogeologická 

-  vodstvo  (řeky,  rybníky,  jezera,  podzemní  vody,  studny,  významné

prameny,  - popis, počet atd.)

- podloží (složení)

• Popis infrastruktury - komunikace

- silniční síť(přehled komunikací, popis, nebezpečí)

- železniční síť(přehled, popis, nebezpečí)

- letecká doprava (přehled, popis, nebezpečí)

- vodní doprava (přehled, popis, nebezpečí)

- plyn (přehled, popis, nebezpečí)

- elektrické vedení (přehled, popis, nebezpečí)

- jiné zdroje ohrožení

Příloha č.5

Podrobnější popis jednotlivých součástí položky 3. informační části VHP stáčírny propan –

butanu.

• určení důvodů stanovení

- stanovení parametrů R 



- hranice zóny havarijního plánování

- ohrožení

� obytná zástavba

� podnikatelská zástavba

� infrastruktura 

� směr 

Příloha č. 6

Návrh  tabulky  pro  sídelní  celky  a  podrobnější  popis  jednotlivých  součástí  položky  4.

informační části VHP stáčírny propan – butanu.

Zkoumaná oblast Popis zkoumané oblasti
Sídelní celky

Katastr
ORP
Město 
atd. viz jednotlivé údaje níže 

Obsah  jednotlivých  součástí  sídelních  celků  v zóně  havarijního  plánování  včetně

přehledu počtu obyvatel

• Obce

- poloha 

- popis

- kontakty

• Obyvatelstvo

 - trvalé



- celkové počty

- počet ohrožených

- věkové rozdělení

- muži, ženy

• Zaměstnání

- počet zaměstnaných 

- směnnost

- ohrožení

Příloha č. 7

Popis  struktury  organizace  havarijní  připravenosti  v zóně  havarijního  plánování

včetně uvedení kompetencí jejich složek

Připravenost k havarijním situacím.

• Provozovatel

- činnost

- zdroje rizika

• Obce (obecní úřady)

• Správní úřady

• Občané

• Právnické a podnikající fyzické osoby

• Složky IZS 

- základní (HZS, PČR, ZZS, JPO dle plošné pokrytí)

� kompetence



- ostatní 

� kompetence

příloha č.8

Výčet  a  charakteristiky  uvažovaných  účinků  závažné  havárie  podle  zpracované

analýzy rizik včetně popisu jejich očekávaných dopadů

Návrh  tabulky pro  popis  následků  závažných  havárií  a  podrobnější  popis  jednotlivých

součástí výčtu a charakteristik uvažovaných účinků závažné havárie informační části VHP

stáčírny propan – butanu.

Popis následků závažných havárií
Následky

Havarijní projev

(UVCE, BLEVE)

Zasažená oblast Průběh události

(popis, směr)

Obyvatelstvo Zaměstnanci Majetek

• Následky závažných havárií

- projev události (výbuch, únik, živelní pohroma atd.)

� UVCE 

� BLEVE 

- zasažená oblast 

� zařízení

� objekt

� obec

� životní prostředí

- průběh události

� popis události

- následky

� obyvatelstvo



- předpokládaná zranění

- předpokládaná úmrtí 

� zaměstnanci

� předpokládaná zranění

- předpokládaná úmrtí

� majetek

Příloha č. 9

Základní  informace  o  působení  nebezpečné  látky  na  lidský  organismus  a  prvotní

jednoduchou diagnostickou metodu k zjištění zasažení

• Obecná pravidla první pomoci

• Příznaky a objektivní zdravotní potíže

• Zdravotní ohrožení

• Diagnostika

- laická

- profesionální

Příloha č. 10

Úkoly  příslušných  správních  úřadů,  složek  integrovaného  záchranného  systému,

případně i dotčených správních úřadů, včetně úkolů, sil a prostředků jiných fyzických

a právnických osob při havárii

• Obec

• Obec s rozšířenou působností

• Krajský úřad

  - obecní úřady



� monitoring

� koordinace záchranných 

Obec

- varování 

- vyrozumění

- předběžná opatření

- evakuace

- nouzové ubytování

- záchranné a likvidační práce

- krizové řízení

ORP

- krizové řízení

- předběžné opatření

- záchranné a likvidační práce

Krajský úřad

- krizové řízení 

- záchranné a likvidační práce

- předběžná opatření

• Složky IZS 

- Základní

� Hasičský záchranný sbor ČR

- záchranné a likvidační práce

- varování obyvatelstva

- vyrozumění



- monitoring

- evakuace

� Jednotky PO zařazené do plošného pokrytí

- záchranné a likvidační práce

- evakuace

� Policie ČR

- zajištění bezpečnosti a pořádku

- informační podpora

- varování (mobilní prostředky)

- identifikace zemřelých

� Zdravotnická záchranná služba

- přednemocniční péče

- transport raněných

- všeobecné  zdravotnické  zabezpečení  obyvatelstva  a

zasahujících  složek

- Ostatní

� Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil

� Městská policie

� Obecní policie

� Civilní ochrana

� Energetika

� Plynárny

� Vodovody a kanalizace

• Dotčené správní úřady 

- Veterinární správa

�  monitoring a ochrana zvířat

- Hygienické stanice



�  monitoring a vyhodnocování situace kvality ovzduší

�  odběr vzorků 

�  analýzy

- Magistráty měst

�  monitoring

�  koordinace záchranných a likvidačních prací

- Krajský úřad

�  monitoring

� koordinace záchranných a likvidačních prací

• Úkoly, síly a prostředky jiných fyzických a právnických osob při havárii

- Energetika

�  zabezpečení náhradních dodávek energie

�  vypnutí dodávek energie

- Plynárny

�  vypnutí přívodu plynu 

- Dopravní společnosti

�  přeprava a odvoz raněných

- Ostatní  všeobecné  úkoly,  síly  a  prostředky  dle  situování  stáčírny  vzhledem

k místnímu umístění 

Příloha č. 11

Způsob koordinace řešení závažných havárií

- vyhodnocení druhu a rozsahu mimořádné události

- informace občanům

- uzavření oblasti zóny havarijního plánu

- záchrana osob, zvířat, majetku



- likvidační práce

- zdravotnická péče

- zabezpečení pořádku a majetku 

Příloha č.12

Způsob zabezpečení informačních toků při řízení záchranných a likvidačních prací

• Informa ční toky

- mobilní sítě

- telefonní sítě – pevná linka

- elektronická pošta

- internetová síť

- radiová síť

- verbální komunikace

- pult centrální ochrany

- EPS

Příloha č. 13

Vyrozumění

Návrh  tabulky  vyrozumění  a  podrobnější  popis  jednotlivých  součástí  vyrozumění

operativní části VHP stáčírny propan – butanu.

Vyrozumění
Vyrozumívaný Vyrozumívající Podmínky Jiné (poznámky atd.)
Operační střediska
Složky IZS 
atd. viz. jednotlivé údaje níže

• Předání informace o vzniku mimořádné události



- postup

� operační střediska

� zaměstnanci

� složky IZS

� krajské úřady v zóně havarijního plánování

� územní správní úřady

� ostatní

- způsob

� siréna

� telefon

� osobně

� detektory

- podmínky

- činnost po vyrozumění

� složky IZS

- základní

- ostatní

� orgány státní správy a samosprávy

- obce

-  magistráty

-  krajské úřady

� ostatní organizace, právnické či podnikající fyzické osoby 

Příloha č.14

Varování 

- obyvatelů 

- zaměstnanců



• Způsob

- KOPIS 

- pověřená osoba

- zodpovědná osoba

• Prostředky

- umístění

- sirény

� elektronické

� rotační

- verbální prostředky

• Náhradní způsob varování

- telefonní spojení

- mobilní přenosné či pojízdné prostředky

- hromadné sdělovací prostředky

Příloha č.15

Ukrytí obyvatelstva

- počty

- umístění

- zásady chování obyvatelstva při ukrytí

• Improvizované úkryty

• Stálé úkryty

Příloha č.16

Záchranné a likvidační práce

Využívá se poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje.



• Složky IZS

- vyrozumění

- svolávání

- prostředky

- předurčenost

- nasazení

- mapy

• Způsob řízení zásahu

Příloha č.17

Evakuace osob

Zpracovává se evakuační plán.

• Síly a prostředky zabezpečení evakuace

- obec 

- magistrát

- kraj

- zaměstnanci

- HZS 

- PČR

- ZZS

- obecní policie

- ostatní dotčené či nasmlouvané osoby nebo organizace

• Způsob vyrozumění dotčených osob, organizací a složek 

• Vybavení osob, organizací a složek

• Příprava osob, organizací a složek

• Povolání osob, organizací a složek

• Místo, počty evakuace



• Systém řízení evakuace

- samovolná

- hromadná

• Evidence evakuovaných

• Evakuační trasy

• Nouzové ubytování

- název

- adresa

- tel. spojení

- kapacita

Příloha č.18

Individuální ochrana obyvatelstva

• Ochrana

- očí

- dýchacích cest

- povrchu těla

• Prostředky

- ochranné masky pro dospělé obyvatelstvo a děti

- dětské ochranné vaky a kazajky

- ochranné roušky

- zdravotnické prostředky jednotlivce 

Příloha č.19

Monitorování

• Detektory úniku plynu

• EPS



• Pohyb osob

• Meteorologické údaje

Příloha č.20

Regulace pohybu osob a vozidel

• Stanovení hranic uzavřeného prostoru

• Vstupní a výstupní místa

- občané, zaměstnanci

- složky IZS

- další dotčené orgány, organizace, právnické či podnikající fyzické osoby

• Regulační principy

• Síly a prostředky regulace

- vyrozumění

- úkoly

- řízení

- zodpovědnost

Příloha č.21

Traumatologický plán

• Traumatologický plán mimořádné události

• Traumatologický plán kraje

- výklad pojmů

- legislativa

- třídící skupiny

- identifikace raněných

- síly a prostředky

- vyrozumění



- telefonní spojení

� osoby

� organizace

� nemocnice

� státní správa

Příloha č.22

Veterinární opatření

• Počty zvířat

• Umístění

• Opatření při havárii

- evakuace

- trasy

- způsob

• Likvidace uhynulých zvířat

Příloha č.23

Preventivní opatření k zabránění nebo domino efektu havárie

• Seznam objektů ohrožených řetězovým účinkem

• Seznam rizik

• Organizační opatření

• Technická opatření

- vypnutí

- zapnutí

- přerušení 

- omezení



• Jiná opatření

- přerušení činností

- dle situace a podmínek

Příloha č.24

Opatření při hromadném úmrtí osob

• Zacházení se zemřelými

- síly a prostředky

- odvoz

• Vyhledávání zemřelých

- složky určené k vyhledávání

• Identifikace zemřelých

- složky určené k identifikaci

• Způsob pohřbívání 

• Kompetence

Příloha č.25

Opatření k minimalizaci dopadů na kvalitu životního prostředí

• Opatření provozovatele

- preventivní opatření

- technické opatření

- organizační opatření

- likvidační opatření

• Vlivy a následky nebezpečné látky na životní prostředí

- vzduch 

- půda

- voda



• Seznam orgánů, organizací, právnických a podnikajících fyzických osob podílejících se

na opatřeních k minimalizaci dopadů na kvalitu ŽP

Příloha č.26

Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti

• Vyrozumění součinnostních složek

• Síly a prostředky

- personální

- materiální 

• Využívání sil a prostředků

- kompetence povolání sil a prostředků

- rozmístění

• Činnost pořádkových sil

• Odpovědnost k zajištění pořádku a bezpečnosti

• Schématické zakreslení

Příloha č.27

Komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky

• Telefonní spojení na hromadné sdělovací prostředky

• Seznam hromadných sdělovacích prostředků

• Texty a nahrávky

• Frekvenční rozsah jednotlivých rozhlasových stanic

• Náhradní způsob informování veřejnosti

• Zodpovědné osoby za komunikaci a obsah sdílených informací

• Materiální zabezpečení

• Organizační zabezpečení




