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Havarijní plán 
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  Adresa pracoviště: 

Biofyzikální ústav AV ČR, Královopolská 135, 612 65  Brno 
 
 Popis havárie, která může vzniknout při nakládání s GMO: 

Havárie je závažný neplánovaný únik GMO mimo určený laboratorní prostor. V takovém 
případě je třeba neprodleně učinit opatření k likvidaci havárie. Za havárie ve vlastním slova 
smyslu se nepovažují malé úniky GMO, při nichž uniklé GMO jsou  spolehlivě zlikvidovány 
v rámci uzavřeného prostoru. Za havárii však je nutno považovat rozšíření GMO mimo 
prostory Biofyzikálního ústavu AVČR, určené k uzavřenému nakládání s GMO. K havárii 
může dojít také při přepravě materiálu v rámci budovy Biofyzikálního ústavu AVČR z 
 jednoho uzavřeného prostoru pro nakládání s GMO do jiného, případně při nehodě 
dopravního prostředku, v němž se GMO přepravují na jiné pracoviště. 
Z hlediska možných havarií dále připadá v úvahu únik GM zvířat z transportního obalu do 
vnějšího prostředí při havarii automobilu při přepravě zvířat. Je poměrně nepravděpodobné, 
že by při havarii byl poškozen skříňový prostor v němž jsou zvířata transportována za 
současného poškození přepravního obalu. Řidič automobilu postupuje v takovéto situaci 
následovně: V případě havarie neotvírat nákladový prostor na místě havarie. V případě 
požáru nezachraňovat naložená zvířata. Pokud dojde k poškození karoserie, opatrně 
zkontrolovat zda došlo i k poškození přepravního obalu. Pokud došlo k poškození 
přepravního obalu pokusit se zvířata odchytit, obzvláště když setrvávají na ložné ploše 
automobilu a opět transportní obal uzavřít. V případě úniku zvířete do volného prostoru 
přesně evidovat kolik a která zvířata unikla. Zajistit provedení deratizace prostřednictvím 
služby DDD v postižené oblasti. 
Typy havárií: 
- Únik mikroorganismů (geneticky modifikovaných organismů) mimo uzavřenou 

kultivační nádobu 
- Únik DNA nebo genového produktu mimo uzavřený kontrolovaný prostor.  
- Únik transgenních rostlin, které by mohly mít selekční výhodu ve volné přírodě 
- Únik geneticky modifikovaných myší, které by mohly mít selekční výhodu ve volné 

přírodě 
 

 Přehled možných následků havárie na zdraví lidí, zvířata, životní prostředí a 
biologickou rozmanitost, včetně způsobu zjišťování těchto následků a účinné ochrany 
před nimi: 
- Požití GMO lidmi nebo zvířaty může způsobit různé zdravotní problémy. Po požití je 

nutné neprodleně vyhledat lékaře. Tomuto se dá účinně předcházet dodržováním zásad 
práce, uvedených v provozním řádu. 

- Únik GMO mimo uzavřené prostory může způsobit introdukování GMO do životního 
prostředí. K detekci se používají postupy popsané níže v části f). Tomuto nebezpečí se 
dá účinně předcházet správným postupem při práci s GMO. 

 
  Metody izolace prostor a zařízení zasažených havárií, včetně metody kontroly účinnosti 

izolace: 
Zamezení šíření GMO všemi dostupným prostředky. Použití mechanických (dveře) a 
fyzikálních (UV světlo) bariér. Účinnost izolace ověřována monitorováním okolního prostoru 
na přítomnost GMO pomocí uvedených metod. 
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Prostory zasažené havárií je možno dle aktuální situace uzavřít na třech úrovních. V případě 
drobné havárie lze izolovat laboratoř. Při středně velkých haváriích lze izolovat a uzavřít 
budovu, ve které se laboratoř nachází. Při haváriích velkého rozsahu je možno uzavřít a 
kontrolovat celý ústav. Místa izolace budou vyznačena páskou a cedulemi s informacemi. 
Účinnost izolace bude kontrolována osobami odpovědnými za provoz zařízení. 

 

 Postupy na ochranu zdraví lidí, zvířat, životního prostředí a biologické rozmanitosti 
v případě nežádoucího ovlivnění vzniklou havárií; popřípadě metody na zneškodňování 
nebo sanaci rostlin a zvířat, které se nacházeli v oblasti v době havárie: 
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: desinfekční prostředky na bázi ajatinu, jodové 
tinktury, antihistaminikum, náplast, nůžky, běžný obvazový materiál. Lékárnička je umístěna 
na viditelném místě v každém laboratorním celku. 

 
 Popis postupu zajištění následného monitoringu prostor a pozemků po ukončení 

asanace: 
Po ukončení asanace je nutné monitorovat výskyt druhů, u kterých došlo k úniku a jejich 
následné testování na přítomnost genetických modifikovaných organismů za pomoci 
dostupných postupů jako: Biologické metody: testy na rezistenci vůči antibiotikům. Testy na 
bázi DNA: PCR, sekvenování PCR produktu, Southernova hybridizace (Platí pro všechny 
druhy geneticky modifikovaných organismů. Na pracovišti jsou zavedeny metody izolace 
DNA ze všech používaných geneticky modifikovaných organismů.). 

 
  Obce, případně osoby, kterým je havarijní plán předkládán: 

- Odbor životního prostředí Úřadu městské části Brno – Žabovřesky 
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Lidická 712/61 602 00 Brno 
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

 
  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: 
V případě havárie budou správní úřady uvedené v § 27 zákona vyrozuměny písemně poštou, 
v případě potřeby telefonicky. 
 
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
www.mzp.cz 
Vršovická 65 
Praha 10, 100 10 
Ústředna: +420-2-6712-1111 
Fax: +420-2-6731-0308 
E-mail: info@mzp.cz 
 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
www.mzcr.cz 
Palackého náměstí 4 
128 01, Praha 2 
Telefon:  2 2497 1111 
Fax:  2 2497 2111 
E-mail:  mzcr@mzcr.cz (podatelna MZ) 
tis@mzcr.cz (oddělení pro styk s veřejností) 
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MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 
www.mze.cz 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
Telefon:  221 811 111 
Fax:  224 810 478 
posta@mze.cz 
 
ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
www.cizp.cz 
Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 
IČ 41693205 
www.cizp.cz 
 
CELNÍ ÚŘAD BRNO  
Řipská 1125/9, 627 00  Brno-Slatina 
Telefon: +420 548 139 111 
Fax: +420 545 321 632 
E-mail: posta0162@cs.mfcr.cz 
http://www.cs.mfcr.cz 
 
ÚKZÚZ 
www.ukzuz.cz 
Hroznová 2, 656 06 Brno, tel. ústředna 543 548 111 
sekretariát: Mgr. Lenka Hýblová, vedoucí oddělení 
tel. 543 548 271, fax 543 211 148, mobil 737 267 602 
e-mail: lenka.hyblova@ukzuz.cz 
 
STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 
www.sukl.cz 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 
Recepce/tel.ústředna 
272 185 111 
255 726 111 
sukl@sukl.cz 
 
ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV  
www.uskvbl.cz 
Hudcova 56a, 621 00 Brno-Medlánky 
+420 541 518 211 
uskvbl@uskvbl.cz 
 
STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA 
www.srs.cz 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
tel. + 420 221 813 004 
fax + 420 221 812 804 , email sekretariat@srs.cz 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
 
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE 
www.szpi.gov.cz 
Květná 15, 603 00 Brno 
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telefon (spojovatelka): +420-543 540 111 
fax: +420-543 540 202 
elektronická podatelna:  epodatelna@szpi.gov.cz 
 
Hasiči: tísňová linka 150 
Záchranná služba: tísnňová linka 155 
Policie ČR: tísňové volání 158 
  Žabovřesky, Veveří, tel. 974 625 620 
Městská policie: tísňové volání 156 
  Revír Tábor, Žabovřesky, Mozolky 52, tel. 541 238 339  

 


