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Havarijní plán pracoviště pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
 
Ústav histologie a embryologie LF UK v Hradci Králové 

 
Název organizace 
název (obchodní jméno) Univerzita Karlova  

Lékařská v Hradci Králové 
sídlo Šimkova 870,  500 03 Hradec Králové 
 
 
Pracoviště, na kterém bude nakládání probíhat 
 

Jedná se o 2 přilehlé místnosti na Ústavu histologie a embryologie.  
1) Laboratoř GMO – je umístěna v nejvyšším patře budovy LF HK, v severním křídle, (LF má tři křídla: 
východní, západní a severní – kolmou k oběma předchozím) zhruba na úpatí křídla, na jeho západní části.  
V plánech budovy je severní křídlo označeno jako budova „D“. Laboratoř GMO je umístěna na konci v levé 
části (při příchodu z hlavního schodiště/od výtahu) na konci přístupové chodby. V plánech budovy D je tato 
místnost označena jako č. D-513. 

Místnost je vybavena CO2 inkubátory,  laminárními boxy s UV germicidní lampou, lednicí, vodní lázní, 
vývěvou, centrifugou a mikroskopy. Přístup je možný pouze přes Přípravnu –viz dále. 

 
2) Přípravna  je situována ve stejném traktu a slouží současně jako bezprostřední (druhý) filtr do Laboratoře 
GMO. V plánech budovy D (viz bod c) je tato místnost označena jako č. D-514. 

V místnosti se nachází Dewarovy nádoby pro kryokonzervaci buněk. Podlahy všech laboratoří jsou kryty 
PVC, pracovní povrchy stolů a přístrojů jsou omyvatelné, čímž prostory a umístění pracoviště splňují 
požadavky na práci s GMO v první kategorii rizika. Vchod do přípravny je možný pouze z prvního filtru 
vytvořeného přepažením chodby na úpatí severního křídla.  

 LFUK-HK je vybavena tlakovým parním sterilizátorem. Přístup do místností, kde probíhá nakládání s GMO, je 
omezen jen na proškolené osoby, které používají pracovní oděv a rukavice, okna jsou otevírána jen při sanitaci, 
vniknutí hmyzu brání sítě v oknech, povrchy jsou pravidelně dezinfikovány tekutou dezinfekcí eventuelně 
ozařováním UV (Laboratoř buněčných kultur), tekuté odpady jsou shromažďovány odděleně a likvidovány 
chemickou sterilizací, tuhé odpady jsou chemicky sterilizovány a likvidovány spalováním. Mimo pracovní prostor 
je pracovníkům k dispozici odpočinková místnost.  

 

Popis havárie 
 
Požár 
V případě požáru v době, kdy neprobíhá nakládání s GMO, mohou být tyto uvolněny pouze v případě destrukce 
Dewarovy nádoby. V případě požáru v době, kdy probíhá nakládání s GMO, mohou být uvolněny po destrukci 
nádob nebo kultivačních misek. Lze předpokládat, že v případě požáru, který by svým rozsahem přesáhl 
ohraničení laboratoře (tj. šířil se i mimo místnosti laboratoře), by v průběhu tohoto požáru došlo k úplnému 
usmrcení GMO, se kterými je v laboratoři nakládáno. V případě, že by přesto došlo např. výplachem vodou 
k rozšíření GMO mimo uzavřený prostor, nehrozí vzhledem k charakteru GMO bezprostřední ani vzdálené 
následky na zdraví, jelikož používané linie nejsou pro zdraví člověka nebezpečné a nemohou přežívat mimo 
kultivační médium a kontrolovanou atmosféru. 
 
Rozbití nádobky obsahující GMO 
Kontaminované povrchy budou asanovány chemickou desinfekcí, eventuelně germicidním UV-zářením. 
Kontaminovaný ochranný oděv/rukavice bude spálen. Používané linie nejsou pro zdraví člověka nebezpečné a 
nemohou přežívat mimo kultivační médium a kontrolovanou atmosféru. 
 
Přehled možných následků havárie na zdraví lidí, zvířat a životního prostředí a biologickou rozmanitost, 
včetně způsobů zjišťování těchto následků a účinné ochrany před nimi  
Neexistuje mimořádné, či specifické riziko přímého, nepřímého, ať okamžitého či opožděného působení geneticky 
modifikovaných savčích buněčných linií na zdraví člověka a zvířat a na životní prostředí či biologickou 
rozmanitost. Používané linie nejsou pro zdraví člověka nebezpečné a nemohou přežívat mimo kultivační médium 
a kontrolovanou atmosféru. 
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Metody pro izolaci prostor a zařízení zasažených havárií, včetně metod kontroly účinnosti izolace 
Prostory, ve kterých by mohlo dojít k úniku organismů geneticky modifikovaných, jsou oddělené od ostatních 
prostor dveřmi a zábranami. Případný únik geneticky modifikovaných organismů je při dodržování pravidel 
provozního řádu nemožný.  
 
Postupy na ochranu zdraví člověka a zvířat a ochranu životního prostředí v případě nežádoucího ovlivnění 
vzniklou havárií 
Zaměstnanci při manipulaci vždy používají ochranné pomůcky (rukavice, zástěra) a jsou pravidelně proškolováni, 
jak zajistit co nejmenší riziko možného úrazu. Případné zranění je ihned lékařsky ošetřeno a nahlášeno 
vedoucímu. Používané linie nejsou pro zdraví člověka nebezpečné a nemohou přežívat mimo kultivační médium a 
kontrolovanou atmosféru. 
 
Popis postupu monitoringu a asanace  
Vzhledem k charakteru předmětného GMO a jeho neschopnosti přežit mimo definované kultivační podmínky se 
monitoring prostor a pozemků s ohledem na GM buněčné kultury nepředpokládá 
 
Obce, případně osoby, kterým je havarijní plán předkládán 
Kopie havarijního plánu bude předána Odboru životního prostředí Městského úřadu Hradec Králové, na děkanát 
Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje a krajskému 
úřadu 
 
Správní úřady a způsob jejich vyrozumění v případě havárie, popřípadě způsob varování občanů 
v závislosti na místě havárie a jejích možných následcích. 
V případě havárie budou informováni: 
o zaměstnanci lékařské fakulty telefonicky prostřednictvím sekretářek jednotlivých ústavů  
V případě havárie budou telefonicky ihned informováni: 

o Vedení Lékařské fakulty UK v Hradci Králové  
o Vedoucí ústavu histologie a embryologie  
o Odborné asistentky Ústavu histologie a embryologie  
o Odborný poradce  
Elektronickou a  běžnou poštou budou v den havárie informovány i následující instituce: 
o Ministerstvo životního prostředí ČR 
o Ministerstvo zdravotnictví ČR 
o Česká inspekce životního prostředí 
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