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Informace o havarijním plánu Ústavu biochemie a mikrologie VŠCHT Praha  
 

a) Adresa pracoviště: Praha 8, V Holešovičkách 41/94  18209 
 Zkušební laboratoř ústavu biochemie a mikrobiologie(ZLÚBM), FPBT, VŠCHT,  
 
b) Popis havárie, která může vzniknout v prostorách nebo místě, kde probíhá 
nakládání.   
Havárie, které se mohou vyskytnout v uzavřených prostorách, kde probíhá nakládání 
s GMO mohou mít charakter obecný (např. požár, poškození vodovodního řádu) nebo 
související přímo s nakládáním s GMO (neplánovaný únik GMO v uzavřeném 
prostoru a mimo uzavřený prostor k práci s GMO vymezený). 
Dle závažnosti havárie budou okamžitě učiněna adekvátní opatření k její likvidaci.  
V případě požáru bude vypnut hlavní přívod elektriky a plynu (vyznačeno na plánku 
rozmístění laboratoří) a dle rozsahu požáru bude zvolen způsob hašení (pěnové hasící 
přístroje, voda). Pracovníci jsou povinni se řídit interním požárním řádem. Při 
likvidaci požáru bude zohledněna práce s GMO a dle potřeby a situace bude 
pracoviště následně ošetřeno desinfekčním prostředkem (chlornan sodný 0,5-1%, 
Ajatin 0,5-2%) 
V případě poškození vodovodního řádu a vytopení laboratoře bude nejdříve uzavřen 
hlavní přívod vod (viz plánek), kultury GMO budou přeneseny do jiného uzavřeného 
prostoru a prostor bude přiměřeně asanován a vysušen. Při současném úniku GMO do 
prostředí budou použity desinfekční chemické prostředky a po ukončení asanace bude 
sledována přítomnost transgenů nebo jejich produktů metodami uvedenými v bodě j) 
havarijního plánu. 
Při neplánovaném úniku  GMO je nutné brát do úvahy kategorii rizika. Pro celé 
pracoviště je navržena kategorie rizika I. Při úniku GMO zařazených do těchto 
kategorií v uzavřeném prostoru i mimo něj nehrozí bezprostřední ohrožení zdraví lidí 
ani ohrožení životního prostředí a GMO je možno likvidovat postupem v laboratoři 
běžným (autoklávování 121oC, 15 MPa, 50 min.. Za havárie ve vlastním slova smyslu 
se nepovažují malé úniky GMO (několik mililitr ů), při nichž uniklé GMO mohou být 
rychle a spolehlivě zlikvidovány. Za havárii je nutno považovat rozšíření GMO mimo 
laboratoře (chodby), určené k uzavřenému nakládání s GMO. Mohou nastat havárie 
následujících typů: 
Při přenosu nádob s transgenním materiálem např. z kultivační místnosti do laboratoře 
může dojít k  rozlití většího objemu této kultury (např.1litr). Zasažená místa je nutné 
s použitím ochranných rukavic vysušit, odpad zlikvidovat autoklávováním a místo 
ošetřit v dostatečném rozsahu dvěma typy desinfekčních roztoků: např. Ajatinem (0,5-
2%) a následně chlornanem sodným (0,5-1%).  
Při rozšíření semen (desítky kusů) nebo vegetativních částí, schopných samostatného 
rozmnožování, je nutné asepticky odklidit pevné části do plastového pytle a sterilovat 
autoklávováním. Zasažené místo pak ošetřit desinfekčním prostředkem tak jak je 
uvedeno výše. 
 
c) Přehled možných následků havárie na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí a 
biologické rozmanitosti, včetně způsobů zjišťování těchto následků a účinné 
ochrany před nimi. 

Pedagogická a vědecká práce na ÚBM VŠCHT Praha se provádí s geny u nichž 
nejsou známy nepříznivé následky na zdraví lidí či zvířat ani na biologickou diverzitu. 
K selekci transgenních organismů se používají geny s rezistencí k antibiotikům 
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(ampicilin, kanamycin, tetracyklin, hygromycin, rifampicin), které jsou lokalizovány 
na extrachromosomálních vektorových plastidech nebo v případě rostlin 
inkorporovány v rostlinné DNA. Z toho vyplývá, že bez selekčního tlaku nejsou 
transgenní organismy zvýhodněny oproti netransgenním organismům. Naopak lze 
konstatovat, že přítomnost rezistence znevýhodňuje transgenní organismus v těchto 
podmínkách. K zamezení úniku transgenních organismů (mikroorganismy, rostliny) 
mimo uzavřený prostor a jejich šíření zejména při přepravě materiálu uvnitř objektu a 
při jeho převážení autem (jedná se jednak o přenos GMO kultur z kultivační místnosti 
do jednotlivých laboratoří a dále o transgenní rostlinné buňky a jejich převoz mezi 
laboratořemi v budově VŠCHT v Dejvicích a dislokovanou laboratoří 
v Holešovičkách). Při přenosu kultur GMO z kultivačních místností bude situace 
řešena v závislosti na objemu kultury. Malé objemy budou přenášeny v plastikových 
uzavřených obalech, velké objemy v přepravkách překrytých alobalem. Přenášený a 
převážený rostlinný materiál bude neprodyšně uzavřen v plastových nebo plechových 
nádobách (obalech) a označen značkou Biohazard nejméně 5 cm velkou na 
protilehlých stranách. Pokud bude materiál přepravován auto bude označeno nápisem 
Biohazard a v autě bude k disposici popis přepravovaného materiálu a obecné 
instrukce jak postupovat s uzavřeným kontejnerem obsahujícím transgenní materiál. 

d) Metody pro izolaci prostor a zařízení zasažených havarií, včetně metod 
kontroly ú činnosti izolace. 
V případě úniku geneticky modifikovaných mikroorganismů bude vymezen zasažený 
prostor, výrazně označen a ohraničen (křídou, fixem, výstražné nápisy) a bude 
zamezen přístup osob. Prostor bude ošetřen 0,5-1% chlornanem sodných nebo 0,5-2% 
Ajatinem. Po chemické asanaci se kontaminovaná plocha ozáří germicidní lampou. 
Jednotlivé drobné předměty, které byly unikem zasaženy, budou autoklávovány. 
Nepřítomnost geneticky modifikovaných mikroorganismů bude dokumentována 
odebráním vzorků z původně zasaženého místa a průkazem nepřítomnosti GMO nebo 
jejích produktů. 
 
e) Postupy na ochranu zdraví člověka a zvířat a ochranu životního prostředí 
v případě nežádoucího ovlivnění vzniklou havárií, případně metod na 
zneškodnění nebo sanaci rostlin a zvířat, které se nacházely v oblasti v době 
havárie, v souladu se zvláštními právními předpisy. 

Při charakteru práce na ÚBM se nepředpokládá, že by používané GMO nežádoucím 
způsobem ovlivnily živé organismy nebo životní prostředí. K zneškodnění uniklého 
GMO budou použity metody uvedené v bodě j) tohoto havarijního plánu. 
 
f) popis postupu následného monitoringu prostor a pozemků po ukončení 
asanace 
 Nepřítomnost geneticky modifikovaných mikroorganismů bude monitorována 
odebráním vzorků z původně zasaženého místa a průkazem (pomocí PCR) 
nepřítomnosti některého z transgenů. 
 
g) Obce, případně osoby, kterým je havarijní plán předkládán podle § 5 odst. 3 
zákona ,  
Kopie havarijního plánu bude předána odboru životního prostředí Městského úřadu v 
Praze 8 a hasičskému záchranému sboru 
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h) Způsob vyrozumění správních orgánů uvedených v § 27 zákona v  případě 
havárie, jakož i způsob varování občanů, v závislosti na místě havárie, a jejich 
možných následcích. 
Vzhledem k charakteru práce na dislokovaném pracovišti ÚBM a celkovému 
množství používaných GMO kultur v jednotlivých pokusech připadají v úvahu pouze 
havárie menšího rozsahu (kontaminovaná plocha 1-4 m2). GMO používané na 
dislokovaném pracovišti ÚBM jsou určeny k vědeckým a pedagogickým účelům a 
tudíž jejich případné rozšíření nebude mít škodlivý vliv na lidskou populaci a životní 
prostředí. V případě havárie bude ihned vyrozuměn telefonicky event. e-mailem 
vedoucí pracoviště, osoby zodpovědné za likvidaci havárie uvedené v bodě a) tohoto 
havarijního plánu a odborný poradce a bude zajištěna okamžitá dekontaminace. 
S ohledem na práci s GMO na dislokovaném pracovišti ÚBM v kategorii rizika I a na 
předpokládané havárie pouze menšího rozsahu, nebude nutné při takovéto havárii 
vyrozumět instituce státní správy: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo 
zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství, Česká inspekce životního prostředí a 
nebude také provedeno varování občanů. 
 
 


