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Informace o havarijním plánu 

 

a) Identifikační údaje pracoviště  
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta; odd. mikrobiologie Ústavu experimentální 
biologie  

 

b) Popis havárie, která může vzniknout v prostorách nebo na místě, kde probíhá nakládání 
s geneticky modifikovanými organismy. 

Práce se všemi GMO jsou prováděny podle zásad platných pro mikrobiologický provoz. Samotná 
práce (transformace, inokulace apod.) probíhá v bezpečnostních boxech třídy Biohazard II. 
Kultivace je prováděna v uzavřených nádobách na třepačkách nebo staticky v mikrobiologických 
inkubátorech. Geneticky modifikované bakterie v odpadech z těchto experimentů jsou 
inaktivovány autoklávováním nebo savem, chloraminem. V prostorách PřF MU pro uzavření 
nakládání s GMO mohou vzniknout tyto typy havárií: 

Únik mimo uzavřený prostor (laboratoř). Možnost úniku mimo uzavřený prostor je zvýšena 
zejména při manipulaci a přepravě materiálu uvnitř objektu. Proto je třeba, aby materiál byl 
neprodyšně uzavřen v plastových nebo plechových obalech s víkem zajištěním proti otevření. 
Obaly musí mít značku Biohazard. Únik GMO bakterií z kultivačních nebo skladovacích nádob: 
Rozlití většího objemu mikrobiální kultury, obsahující např. plasmidovou DNA: Zasažené místo 
je třeba s použitím ochranných rukavic vysušit, odpad zlikvidovat autoklávováním a místo ošetřit 
v dostatečném rozsahu dvěma  typy desinfekčních roztoků: např. Ajatinem a následně 
chloraminem.  

Rozbití skleněné či jiné kultivační nádoby s kulturami obsahujícími bakterie: Postup je stejný, 
jako v předchozím případě.  

Únik GM rostlin. Rostliny Arabidopsis thaliana jsou samosprašné. Z hlediska rizika to znamená, 
že se jejich pyl nemůže v přírodě volně šířit. Při rozšíření semen je třeba především zabránit 
možnosti odplavení nebo odnesení částí rostlin na obuvi, oděvu nebo nástrojích. Zemina, u níž je 
podezření, že by mohla obsahovat semena GM rostlin, musí být sterilována autoklávováním. 
Celý prostor musí být vyluxován a omyt desinfekčním roztokem. Květináče a ostatní potřeby pro 
kultivaci rostlin je třeba mýt v roztoku chlornanu  v plastové vaně.  

Možnost úniku mimo uzavřený prostor je zvýšena zejména při přepravě materiálu při jeho 
převážení autem. Je třeba, aby materiál byl neprodyšně uzavřen v plastových nebo plechových 
obalech s víkem zajištěním proti otevření. Obaly musí mít značku Biohazard. Velikost značky je 
(jak v černobílém, tak barevném provedení) nejméně 5 cm. Každý předmět musí být opatřen 
nejméně dvěma značkami, na protilehlých stranách. Pokud je materiál přepravován mimo 
budovu, musí být v neprodyšně uzavřených přepravkách, v autě. Auto musí mít označení 
s nápisem Biohazard a v autě musí být umístěn popis přepravovaného transgenního materiálu a 
obecné instrukce, a na kontejneru instrukce, jak postupovat s uzavřeným kontejnerem 
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s transgenním materiálem (neotvírat, místo určení). Mimo budovu není dovoleno přepravovat 
rostliny obsahující květy nebo plody se semeny. V případě, že při dopravní nehodě došlo 
k otevření kontejneru, musí být o tom uvědoměni pracovníci policie, kteří dopravní nehodu 
vyšetřují. Pro případ, že při havárii došlo k otevření kontejneru, musí být v autě k dispozici 
igelitové pytle, do kterých se obsah kontejneru v případě nutnosti přemístí, a desinfekční 
prostředky k jeho inaktivaci. 

 

c) Přehled možných následků havárie na zdraví lidí, zvířata, životní prostředí a biologickou 
rozmanitost, včetně způsobů zjišťování těchto následků a účinné ochrany před nimi 

Výuková činnost a vědecká práce na ÚEB PřF MU se provádí s GMO, které spadají do I. 
kategorie rizika a tudíž jejich negativní vliv na zdraví člověka, zvířat a lidí je minimální. 
Všechny GMO obsahují signální geny, u nichž je prokázáno, že nemají nepříznivé následky na 
zdraví lidí či zvířat ani na biologickou diverzitu. Dále se používají selekční geny pro rezistenci 
k antibiotikům, u nichž nebyly prokázány škodlivé účinky na zdraví lidí, zvířat ani na 
biologickou diverzitu či přírodní prostředí. Gen nptII je schválen zdůvodněním European Food 
Safety Authority pro použití v GMO uvolňovaných na trh. O jeho škodlivosti nejsou žádné údaje.  

Rostliny Arabidopsis thaliana obsahující selekční gen pro fosfinotricin jsou pěstovány 
v laboratorních podmínkách a způsob nakládání riziko úniku do životního prostředí 
minimalizuje.  

Případné nebezpečí představuje teoretická možnost úniku transgenních rostlin do přírody a jejich 
šíření, které by vedlo k obohacování přírodního prostředí transgeny. Šíření transgenních rostlin 
Arabidopsis je nepravděpodobné, protože GM materiál je odvozen od laboratorních linií, jejichž 
růst v přírodním prostředí je obtížný, tvoří neklíčivá semena, mateřské rostliny ani semena 
nepřežívají zimu. Pracovníci PřF MU mají k dispozici fyzikální mapy a genové sekvence insertů, 
s nimiž pracují, stejně jako přístrojové vybavení a dovednosti k analýze rostlin, která umožňuje 
mapovat a následně eliminovat jejich rozšíření a následně tuto eliminaci zkontrolovat. V případě 
úniku transgenních rostlin nebo vektorů mimo hranice pro uzavřené nakládání je třeba 
uvedených možností využít k monitorování případného úniku transgenu a následné likvidaci 
transgenních rostlin, podle pokynů vedení fakulty a odborného poradce a přistoupit k asanaci 
kontaminovaného místa, uvedené níže. 

 

f) Metody izolace prostor a zařízení zasažených havárií, včetně metod kontroly účinnosti 
izolace 

V době po havárii bude omezen vstup nepovolaných osob do laboratoří. V případě úniku 
geneticky modifikovaných mikroorganismů bude zasažený prostor ošetřen desinfekčními 
prostředky (např. Ajatinem). Jednotlivé drobné předměty, které byly unikem zasaženy, budou 
autoklávovány. Přítomnost geneticky modifikovaných mikroorganismů bude zjišťována 
odebráním vzorků bakterií z původně zasaženého místa, jejich kultivací za selektivních 
podmínek a průkazem (např. pomocí PCR nebo hybridizací) přítomnosti některého z transgenů 
geneticky modifikovaného mikroorganismu. Kontrola kontaminace bude prováděna opakovaně 
do té doby, než bude prokázána nepřítomnost GMO mimo prostory určené k nakládání. 
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g) Postupy na ochranu zdraví lidí, zvířat, životního prostředí a biologické rozmanitosti v 
případě nežádoucího ovlivnění vzniklou havárií 

Podle charakteru GMO budou organizmy, které unikly mimo vymezené bariery, likvidovány buď 
chemickými prostředky, případně v kombinaci s detergenty. Při přímé kontaminaci osob (kůže, 
sliznice atp) nebo osobních ochranných prostředků bude taktéž provedena desinfekce zasažených 
míst pomocí výše uvedených prostředků.  

V případě, že dojde k  úniku GMO mimo určený laboratorní prostor, bude povinností 
proškolených pracovníků: 

• Označit viditelně místo kontaminace tak, aby nedošlo k šíření GMO mimo laboratorní 
prostory. 

• Při rozlití bakteriální kultury neprodleně dekontaminovat prostor prostředky uvedenými 
v bodě „Chemická inaktivace“. 

• Provést dekontaminaci oděvu a obuvi. 
• Monitorovat přítomnost GMO mimo určené prostory pomocí biologických (otěry) 

a genetických (PCR) metod. 
• Nenadálou událost nebo havárii ohlásit poradci pro GMO a vedení Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity. 
• Pokud došlo k vnitřní kontaminaci osob, poskytnout první pomoc (provést výplach úst, nosu 

a očí, popř. poraněného místa). Zajistit pomocí výtěrů vzorky z kontaminovaných úst, popř. 
nosu, k analýze. Zabezpečit lékařskou pomoc. 

 
Seznam základních prostředků první pomoci: 
 Základní prostředky první pomoci jsou umístěny ve dvou lékárničkách, jednak na chodbě 
oddělení Molekulární biologie a na oddělení Genetiky, a dále ve všech větších laboratořích. Pro 
poskytnutí první pomoci jsou v lékárničkách k dispozici následující prostředky: 
- desinfekční prostředky na bázi ajatinu 
- jodové tinktury 
- borová voda/ ophtal 
- antihistaminikum 
- náplast, nůžky 
- běžný obvazový materiál 
 
Vzhledem k charakteru způsobu nakládání v laboratořích není pravděpodobná kontaminace 
domácích zvířat ani životního prostředí. 
 

h) Popis postupu zajištění následného monitoringu prostor a pozemků po ukončení asanace 

Přítomnost geneticky modifikovaných mikroorganismů bude zjišťována odebráním vzorků 
bakterií z původně zasaženého místa, jejich kultivací za selektivních podmínek a průkazem 
(např. pomocí PCR nebo hybridizací) přítomnosti některého z transgenů geneticky 
modifikovaného mikroorganismu. Kontrola kontaminace bude prováděna opakovaně do té doby, 
než bude prokázána nepřítomnost GMO mimo prostory určené k nakládání. 

 



   

 

4

i) Úřady nebo osoby, kterým se havarijní plán předkládá 

Kopie havarijního plánu bude předána odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, 
Dominikánské nám. 1, Brno,  a Městského úřadu Brno – Střed, Dominikánská 2, Brno, a dále 
územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, Lidická 61, Brno. 

j) Způsob vyrozumění správních orgánů uvedených v § 27 zákona v případě havárie a 
způsob varování občanů  

V případě havárie budou uvědoměny tyto instituce státní správy: 

1. Ministerstvo životního prostředí,  

2. Ministerstvo zdravotnictví  

3. Ministerstvo zemědělství, 

4. Česká inspekce životního prostředí  

Vyrozumění bude provedeno elektronickou poštou s následným písemným potvrzením. 
Vzhledem k tomu, že se na PřF MU pracuje s transgenními organismy určenými k vědeckým 
účelům, jejichž případné rozšíření nemá škodlivý vliv na lidskou populaci, varování občanů 
nebude prováděno. 
 


