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Vážené kolegyně a kolegové,
rizikový management v průmyslu a při zajištění chodu municipalit vč. IZS je ústředním mottem kon-

ference TVIP 2018 APROCHEM. Rizikoví manažeři dnes musí počítat se změnou klimatu včetně dopadů 
na vodní zdroje. Odborníci z praxe se vyjádří k aplikaci zákona o prevenci závažných havárií. V této sou-
vislosti nebude pominuta role územního plánování, jeho vztahu k prevenci závažných havárií a k ochra-
ně obyvatelstva. Novinkou je oblast typových plánů, které posilují připravenost zvládat krizové situace. 
Inspirativní jsou přednášky z průběhu a řešení skutečných havárií v chemickém průmyslu. Konference se 
dotkne potenciálních rizik z využívání nanomateriálů, případně výskytu trihalogenmetanů v pitné vodě. 
Zhoršená bezpečnostní situace v Evropě nás nabádá se věnovat rizikům zneužití chemických zbraní.
Konference je příležitostí pro pravidelné setkávání odborníků – rizikových manažerů. Děkuji všem, kteří 
nám v tomto úsilí svými radami, příspěvky a účastí pomáhají.

	 Ing. Jiří	Študent,	st.
	 programový	garant

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY TVIP 2018
Srdečně Vás vítáme na dalším ročníku Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí – TVIP 2018, 
který probíhá ve dnech 6. – 8. března 2018 opět v Hustopečích u Brna. Letošní TVIP zastřešuje opět tři 
tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM, symposium ODPADOVÉ FÓRUM a kon-
ferenci Průmyslová ekologie. 

Registrace a místo konání
Registrace a konání veškerého odborného programu probíhá v hotelu Centro. Konference PRŮMYSLOVÁ 
EKOLOGIE a APROCHEM probíhají v konferenčním sále Pálava (přední část hotelu, 1. patro), symposium 
ODPADOVÉ FÓRUM v Konferenčním sále II (zadní část hotelu, příchod přes atrium).

Ubytování a stravování
Ubytování je zajištěno v hotelu Centro a také v sousedním hotelu Rustikal. V obou hotelích je check-in 
od 14:00 hod. a check-out do 10:00 hod. Oba hotely disponují bezplatnými parkovišti, avšak parkování 
u chodníku před hotelem Centro je zpoplatněné. V ceně ubytování je zahrnuta snídaně, wi-fi, parkování, 
místní poplatky, vstup na hodinu do Wine Wellness (pro ubytované v hotelu Centro).
Stravování během konference pro ty, kteří je mají objednáno, je zajištěno v Amande Restaurant a Pivnici 
hotelu CENTRO. Výjimkou jsou snídaně, ty má každý účastník v tom hotelu, kde je ubytován. Podávání 
stravy: obědy: 12:00 – 14:00 hod., večeře: 18:00 – 20:00 hod. V ceně je zahrnut jeden nápoj.

Exkurze
Exkurze proběhnou ve středu 7. března mezi 8 – 12 hod. Zájemci mohou volit mezi Informačním centrem 
Jaderné elektrárny Dukovany nebo vodní elektrárnou Dalešice. Účast je zdarma a pro zájemce bude zajiš-
těna doprava autobusy přistavenými vedle hotelu Centro s označením cílové destinace. Odjezd autobusů je 
plánován na 7.45 hod., návrat na 12.15 hod.

Společenský večer
Společenský večer proběhne ve středu 7. března po večeři od 20 hod. v prostorách hotelu CENTRO. V Kon-
ferenčním sále II bude přichystán přípitek místní specialitou Hustopečskou mandlovicí. Účastníci se dále 
mohou těšit na degustaci vín v režii společnosti EPS biotechnology, s.r.o., nebo na vyhlášení výsledků 
soutěže „VÝVĚSKA TVIP 2018“. Po celý večer budou volně k dispozici: kuželková dráha, šipky, kulečník, 
stolní fotbal, šachový stolek. (Pro jejich spuštění případně požádejte obsluhu.)
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Vývěsky
Prostor pro vystavení vývěsek se nalézá v chodbě před Konferenčním sálem II a v přímo v něm po stra-
nách. Konkrétní místa pro jednotlivé vývěsky budou označena jejich registračním číslem a názvem uve-
deným v programu. Autorská prezentace vývěsek proběhne ve středu 7. března od 13:00 do 14:00 hod.
Soutěž „VÝVĚSKA TVIP2018“ proběhne i v rámci letošního ročníku. Nejlepší vývěsku vybere odborná komi-
se, ale také sami účastníci pomocí hlasovacího lístku obdrženého u registrace.

Recenze příspěvků
Partnerský recenzovaný časopis WASTE FORUM je od roku 2017 indexován v SCOPUS. Autoři příspěvků, 
pokud mají zájem, mohou nabídnout svůj příspěvek k uveřejnění v tomto časopisu a budou osvobozeni 
od placení publikačního poplatku.

Matchmaking Business Meetings
Ve středu 7. března (13 – 18 hod.) a ve čtvrtek (10 – 14 hod.) budou probíhat v předsálí konferenčního 
sálu  II kooperační setkání odborníků na materiálové a energetické zpracování odpadů pod odborným 
vedení klastru WASTen. Účastníci si zde mohou domluvit jednání i s jednotlivými účastníky TVIP.

Poděkování
Hlavní partneři: ČAObH; EPS biotechnology, s.r.o.; Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v  Praze;  
ÚJV Řež, a. s.; WASTen, z.s.

Udělená záštita: Asociace malých a  středních podniků a  živnostníků ČR; brig. gen.  Ing.  Drahoslav Ryba, 
generální ředitel HZS ČR; Ministerstvo průmyslu a obchodu; Ministerstvo životního prostředí; MVDr. Pavel 
Bělobrádek, Ph.D., MPA – místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace.

Odborní partneři: Asio, a.s.; ASIS CZ, o.s.; AVO, o.p.s., Ústav procesní a zpracovatelské techniky ČVUT v Praze; 
Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU v Žilině; Institut environmentálního inženýrství a Institut environmen-
tálních technologií VŠB-TU Ostrava; Katedra technických věd UJEP v Ústí nad Labem; Katedra životného prostre-
dia UMB v Banskej Bystrici; Momentive Specialty Chemicals, a.s.; RISCO Consulting; SCHP ČR; Univerzita obrany;  
Ústav chemických procesů AVČR; Ústav inženýrství ochrany životního prostředí UTB ve Zlíně; VÚBP, v.v.i.

Mediální partneři: BOZP Info; JOSRA; CHEMMAGAZÍN; Odpadové fórum; Odpady-portal.sk; Tretiruka.cz; 
Waste Forum.

TÝDEN VÝZKUMU A INOVACÍ PRO PRAXI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2018
Program symposia ODPADOVÉ FÓRUM 2018
Pořadatel: České ekologické manažerské centrum, z.s.
28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, Česká republika
Tel.: (+420) 274 784 447, e-mail: cemc@cemc.cz, www.cemc.cz
Redakce programu: Ing. Ondřej Procházka, CSc., tel.: (+420) 723 950 237, prochazka@cemc.cz
Příloha: Sborník na CD-ROM
ISBN: 978-80-85990-12-6
Tvůrce: Ing. Vladimír Študent
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STŘEDA 7. 3. 2018 | dopoledne 7:45 – 13:00 hod.

07:45 Exkurze – odjezd 
(u hotelu	Centro	budou	přistaveny	dva	autobusy	označené	cílovou	destinací)

 
12:15  Exkurze – návrat, oběd
 
13:00  Osobní autorská prezentace vývěsek

13:00 - 18:00  Matchmaking Business Meetings – WASTen
	 	 (spojovací	chodba	před	Konferenčním	sálem	II)

STŘEDA 7. 3. 2018 | odpoledne 14:00 – 18:00 hod.

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ, 
ANTROPOGENNÍ A PŘÍRODNÍ RIZIKA
Předsedající: Ing. Jiří Študent, st., Prof. Ing. František Babinec, CSc.

14:00 Úvod 200
	 Plk. Ing. Pavel	Nepovím,	GŘ	HZS;	MUDr. Marie	Adámková,	CSc.,MŽP
 
14:10  Nové typové plány v roce 2018  201
	 MUDr. Marie	Adámková,	CSc.,MŽP

14:30  Typové plány/ Rozbor vybraných mimořádných událostí/ Statistika HZS  202 
	 Plk. Ing. Pavel	Nepovím,	GŘ	HZS

14:50  Ochrana obyvatelstva ve vazbě na územní plánování a stavební řízení  203
	 Pplk. Ing. Jiří	Rosenkranz,	GŘ	HZS

15:10  Meteorologické extrémy, zdroje bezpečnostního rizika   208 
RNDr. Ing. Jaroslav	Rožnovský,	CSc.,	doc. Ing. Bc. Hana	Středová,	Ph.D.,	 
Ing. Tomáš	Středa,	Ph.D.,	Mendelova	univerzita	v Brně

 
 PŘESTÁVKA: 15:40 – 16:00 hod.
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16:00  Nový typový plán – „Únik nebezpečné chemické látky   204
 ze stacionárního zařízení“ 

Prof. Ing. Pavel	Danihelka,	CSc.,	Ing. Pavel	Dobeš,	Ph.D.,	Ing. Petr	Novotný,	Ph.D.,	 
Ing. Šárka	Bernatíková,	Ph.D.,	VŠB-TU	Ostrava

16:20  18 let analýzy rizik pro účely zákonů o prevenci závažných havárií  205
	 Ing. Vilém	Sluka,	VÚBP,	v.v.i.

PŘESTÁVKA: 16:40 – 17:10 hod.

17:10  Vývoj legislativy prevence havárií a její dopady v praxi  206
	 Bc. Miroslav	Dítě,	TLP,	s.r.o.

17:30  Umíme v územním plánování prevenci závažných havárií?  207
	 Ing. Štefan	Győrög,	Jihočeský	kraj	–	Krajský	úřad

17:50  Kolik je podzemní vody v České republice  209
	 Mgr. Eva	Kryštofová,	Mgr. Zdeněk	Venera,	Ph.D.,	Česká	geologická	služba
 
VEČEŘE: 18:00 – 20:00 hod.

  
20:00  Společenský večer | Konferenční sál č. II
 Přípitek Hustopečskou mandlovicí a poděkování partnerům
 Degustace vín – EPS biotechnology, s.r.o.
 Vyhlášení výsledků soutěže „VÝVĚSKA TVIP2018“

ČTVRTEK 8. 3. 2018 | dopoledne 10:00 – 12:50 hod.

MEDICÍNA KATASTROF – LIDSKÉ ZDRAVÍ
Předsedající: Ing. Jiří Študent st., Prof. Ing. František Babinec, CSc., MUDr. Marie Adámková, CSc.

10:00  Přeprava nebezpečných látek potrubím  210
	 Bc. Miroslav	Dítě,	Ing. Zdeněk	Teplý,	Ing. Pavel	Končel,	RNDr. Miloš	Urbánek,	VÚBP,	v.v.i.

10:20  Výbuch zásobníku methylakrylátu  211
	 Ing. Josef	Petr,	Ph.D.,	Synthomer,	a.s.

10:40  Propojení chemické a zdravotnické legislativy v oblasti chemických hrozeb  212
	 Michael	Vít,	Ph.D.,	Centrum	hygieny	práce	a pracovního	lékařství,	SZÚ	
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 PŘESTÁVKA: 11:00 – 11:30 hod.
 
11:30  Nanočástice v pigmentu titanové běloby a metody měření  213
	 Mgr. Elena	Rozsypalová,	MUDr. Lenka	Pražáková,	Krajská	hygienická	stanice	Olomouckého	 

kraje	se	sídlem	v Olomouci;	Ing. Eduard	Ježo,	Ing. Karel	Lach,	Ing. Vladimír	Mička,	 
Zdravotní	ústav	se	sídlem	v Ostravě

11:50  Genotoxická rizika plynoucí z obsahu trihalogenmethanů v pitné vodě  214
	 Prof. Ing. František	Božek,	CSc.,	Univerzita	Tomáše	Bati	ve Zlíně

12:10  Návrh metody hodnocení rizika plynoucíhi ze zneužití chemických zbraní  215  
Prof. Ing. František	Božek,	CSc,	Univerzita	Tomáše	Bati	ve Zlíně

12:30  Sucho z pohledu terénního hydrogeologa   218 
Mgr. Petr	Nakládal

12:50  Zakončení konference a oběd
 

VÝVĚSKY
Spojovací chodba před Konferenčním sálem II

 OSOBNÍ AUTORSKÁ PREZENTACE: středa 7. 3. 2018, 13:00 – 14:00 hod.
 
  Využití kombinace programů Google Earth Pro a Effects pro kvantitativní   216
  analýzu rizika chemických procesů 
	 Jan	Skřínský,	VÚBP,	v.v.i.,	Praha

  Výpočet teploty vzplanutí multikomponentních směsí alternativních paliv  217  
RNDr. Mária	Skřínská,	Ph.D.,	ng.	Lenka	Frišhansová,	Ing. Veronika	Mikošková,	VÚBP,	v.v.i.,	Praha

 



201 Nové typové plány v roce 2018  
MUDr. Marie Adámková, CSc., Ministerstvo životního prostředí

202 Typové plány/ Rozbor vybraných mimořádných událostí/ 
Statistika HZS
Plk. Ing. Pavel Nepovím, Generální ředitelství HZS ČR

Typové plány: 
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, přijatá usnesením 
vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 369, stanovila základní úkoly pro realizaci stanovených priorit 
ochrany obyvatelstva. Jedním ze základních úkolů uvedené koncepce je, zpracovat analýzu 
hrozeb pro ČR a  její závěry promítnout do metodických a strategických materiálů v oblasti 
bezpečnosti. Analýza hrozeb pro ČR ve svém závěru konstatuje, že pro ČR je identifikováno 
celkem 72 typů nebezpečí, z  toho 22 je označeno jako nebezpečí s  nepřijatelným rizikem, 
jedná se tedy o nebezpečí, pro které lze odůvodněně očekávat vyhlášení krizového stavu.  
Pro tyto nebezpečí je nutno přijímat opatření vedoucí k eliminaci jejich rizik a v rámci systému 
krizového plánování vypracovat novou generaci typových plánu. Příspěvek se věnuje zpraco-
vaným typovým plánům.

Statistika událostí HZS ČR:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR zabezpečuje v  souladu s  usta-
novením § 24 odst. 1 písm. p) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek požární 
ochrany. Příspěvek se věnuje statistice událostí v roce 2017.

Analýza vybraných mimořádných událostí z roku 2017:
Příspěvek se věnuje vybraným mimořádným událostem – požárům se škodou 10 mil. Kč a vyš-
ší, a zároveň mimořádným událostem, které byly řešeny ve 3. a zvláštním stupni požárního 
poplachového plánu.

203 Ochrana obyvatelstva ve vazbě na územní plánování a stavební 
řízení
Pplk. Ing. Jiří Rosenkranz, Generální ředitelství HZS ČR

Za  uplynulé období se ochrana obyvatelstva postupně profiluje od  striktního plánování 
a provádění opatření stanovených v Ženevských úmluvách v širokou, komplexní multirezortní 
disciplínu, která se stává uceleným souborem činností a úkolů odpovědných orgánů vedou-
cí k zabezpečení ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí, v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky i mezinárodního humanitárního práva.
Jedním z hlavních úkolů ochrany obyvatelstva je definovat a legislativně zakotvit konkrétní 
úkoly ochrany obyvatelstva (důraz položit zejména na problematiku preventivních opatření, 
sebeochrany občanů, vazbu na územní plánování a další úkoly ve vazbě na závěry analýzy 

Souhrny příspěvků APROCHEM
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hrozeb pro Českou republiku) a  cestou metodických pokynů a  technických norem nastavit 
detaily jejich technického zabezpečení a provedení. Zaměřit se na identifikaci nových úkolů 
a analyzovat potřebu zachování či redukce některých stávajících úkolů (např. využití stávají-
cích prostředků individuální ochrany a stálých úkrytů).

204 Nový typový plán – „Únik nebezpečné chemické látky  
ze stacionárního zařízení“
Prof. Ing. Pavel Danihelka, CSc., Ing. Pavel Dobeš, Ph.D., Ing. Petr Novotný, Ph.D., 
Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D., VŠB-TU Ostrava

Rok 2017 znamenal v důsledku vydání nového metodického pokynu ke zpracování typových 
plánů  (metodiky) Ministerstvem vnitra GŘ HZS, s platností od ledna 2017, pro řadu českých 
ministerstev povinnost aktualizovat stávající případně vytvořit nové typové plány pro řešení 
22 definovaných krizových situací, identifikovaných MV a potenciálně se vyskytujících na úze-
mí ČR.
Mezi tyto typové plány se řadil také nový typový plán (TP) č. 14 – Únik nebezpečné chemic-
ké látky ze stacionárního zařízení, který mělo mezi jinými TP za úkol zpracovat Ministerstvo 
životního prostředí. Příspěvek se zabývá jak prezentací obsahu výsledného TP, dokončeného 
v závěru roku 2017, tak i vybranými řešenými problémy a diskutovanými myšlenkovými kon-
cepty, z nichž následně vyplynuly úkoly a doporučení pro konkrétní naplnění obecně struktury 
dané metodikou.

205 18 let analýzy rizik pro účely zákonů  
o prevenci závažných havárií
Ing. Vilém Sluka, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha

Analýza rizik pro účely zákonů o prevenci závažných havárií se zpracovává již 18 let a prodělala 
určitý vývoj. Vzhledem ke kritice výkonu posuzování této části bezpečnostní dokumentace, 
které je prováděno Odborným pracovištěm pro prevenci závažných havárií ve VÚBP, v.v.i., je 
třeba uvést fakta k této záležitosti za účelem uvědomění si situace v prevenci závažných ha-
várií během let 1999 až 2017. Přednáška bude obsahovat informace a stanoviska k těmto zále-
žitostem: (1) Vývoj a etapy v analýze rizik během sledovaného období; (2) Metodická podpora; 
(3) Kritika výkonu posuzování; (4) Některé zájmové pasáže z legislativy; (5) Kvalita informací 
pro bezpečnostní dokumentaci; (6) Úroveň zpracování jednotlivých položek současného Po-
souzení rizik; (7) Subjektivní pohled do budoucnosti prevence závažných havárií.

206 Vývoj legislativy prevence havárií a její dopady v praxi
Bc. Miroslav Dítě, TLP, spol. s r. o.

V  přednášce bude zmapován vývoj legislativy od  r. 1999 do  současné podoby zákona 
č. 224/2015 Sb. a prováděcích vyhláškách. V souvislosti s tím bude poukázáno na praktické 
aplikace, včetně způsobu kontroly provozovatele.
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207 Umíme v územním plánování prevenci závažných havárií?
Ing. Štefan Győrög, Krajský úřad Jihočeského kraje

Obvykle se ze sdělovacích prostředků dozvídáme informaci, že tu či onde z nějakého zařízení 
v objektu zařazeného (nebo nezařazeného) do příslušné skupiny podle zákona o prevenci 
závažných havárií, do životního prostředí unikla nějaká více nebo méně nebezpečná chemická 
látka. Zároveň se pak dovídáme také o vzniklém odporu obyvatelstva proti provozování tako-
výchto zvláště nebezpečných provozů v blízkosti občanské zástavby.
Provedli jsme však již v rámci územního plánování všechny dostupné kroky k tomu, aby prů-
mysl i obyvatelstvo dokázalo vedle sebe žít bez osočování ze vzájemného ohrožování?

208 Meteorologické extrémy, zdroje bezpečnostního rizika
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., doc. Ing. Bc. Hana Středová, Ph.D.,  
Ing. Tomáš Středa, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

Současné podnebí je stále dynamičtější, což se projevuje častějšími výskyty meteorologic-
kých extrémů s rostoucí intenzitou. Těmito projevy podnebí se zvyšuje bezpečnostní riziko.  
Podrobné rozpracování nebezpečí krizových situací, jejich příčina a postupy řešení jsou roz-
pracovány v typových plánech. Zde jsou též uvedena opatření pro jednotlivé úrovně státní 
správy a samosprávy.

209 Kolik je podzemní vody v České republice
Mgr. Eva Kryštofová, Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., Česká geologická služba

V rámci řešení projektu „Rebilance zásob podzemních vod“, jehož nositelem byla Česká geolo-
gická služba, došlo k přehodnocení zásob podzemních vod v 58 vybraných hydrogeologických 
rajonech, které svou rozlohou pokrývají přibližně jednu třetinu území České republiky.
S využitím moderních i klasických metod byly v příslušných hydrogeologických rajonech sta-
noveny přírodní zdroje podzemních vod s 50% a 80% zabezpečeností. Stanovení dlouhodobě 
využitelných zdrojů podzemních vod respektuje ochranu přírody a  krajiny. Zároveň výstupy 
projektu obsahují podmínky, za jakých je možné podzemní vody v hodnocených hydrogeolo-
gických rajonech využívat s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, resp. v souladu s rámcovou 
směrnicí EU pro vodu 2000/60/ES.

210 Přeprava nebezpečných látek potrubím
Bc. Miroslav Dítě, Ing. Zdeněk Teplý, Ing. Pavel Končel, RNDr. Miloš Urbánek, TLP, spol. s r.o.

Příspěvek popisuje plnění veřejné zakázky „Informační systém pro podporu posouzení rizika, 
územního plánování, organizace zásahu IZS a  varování obyvatelstva v  okolí produktovodů 
přepravujících nebezpečné látky“.
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211 Výbuch zásobníku methylakrylátu
Ing. Josef Petr, Ph.D., Synthomer a.s., Sokolov

Příspěvek pojednává o průběhu a příčinách výbuchu zásobníku methylakrylátu T-1201 a při 
opravě potrubního rozvodu za použití zdroje zapálení.

212 Propojení chemické a zdravotnické legislativy v oblasti 
chemických hrozeb 
MUDr. Michael Vít, Ph.D., Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státní zdra-
votní ústav, Praha

V oblasti medicíny katastrof  a připravenosti na řešení mimořádných situací je v současné 
době možno využít celé řady legislativních opatření : legislativa vyplývající z REACH, legislati-
va vyplývající ze SOVESA I,II,III a legislativa v oblasti veřejného zdraví ( „krizový zákon“, zákon 
o specifických zdravotních službách, zákon o záchranné zdravotní službě, zákon o ochraně 
veřejného zdraví). Je velmi obtížné v praxi tato legislativní opatření propojit. Autor nastiňu-
je možnosti modelování a predikce chemických akutních rizik s požadavky na plánování sil 
a prostředků do oblasti managementu rizik.

213 Nanočástice v pigmentu titanově běloby a metody měření  
Mgr. Elena Rozsypalová, MUDr. Lenka Pešáková, Krajská hygienická stanice  
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci; Ing. Karel Lach, Ing. Eduard Ježo,  
Ing. Vladimír Mička, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Potencionální rizika nanočástic na lidské zdraví jsou velmi diskutovaným problémem, proto 
byla práce zaměřena na získání informací o parametrech pracovního ovzduší na vytipovaném 
pracovišti výrobny titanové běloby s cílem prokázat přítomnost nanočástic. Byla stanovena 
početní koncentrace a distribuce částic, měrný povrch alveolární a tracheobronchiální frak-
ce, hmotnostní koncentrace titanu. Výsledky měření prokázaly přítomnost oxidu titaničité-
ho v ovzduší ve formě aglomerátů složených převážně z primárních částic o velikosti 60 až 
150 nm lišících se velikostí a počtem.

214 Genotoxická rizika plynoucí z obsahu trihalogenmethanů 
v pitné vodě
Prof. Ing. František Božek, CSc, Ing. Jiří Konečný, Ph.D, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; 
Ing. Michal Macko, Univerzita obrany v Brně; prof. Ing. Ignác Hoza, CSc.

Článek se zabývá hodnocením genotoxického rizika trihalogenmethanů, které vznikají inte-
rakcí dezinfekčních oxidačních agens s organickým mikroznečištěním přítomným v pitné vodě 
a které jsou dle klasifikace WHO i US EPA pravděpodobnými karcinomy ohrožujícími zdraví 
obyvatelstva. Odběr vzorků pitné vody na vybraných místech brněnského regionu proběhl 
v  souladu se standardními operačními postupy. Koncentrace trihalogenmethanů byla sta-
novena plynovou chromatografií v  kombinaci s  hmotnostní spektrometrií. Genotoxická ri-
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zika byla kalkulována pro subpopulace batolat do jednoho roku, děti od jednoho do 18 let 
a dospělé jedince. Jako expoziční cesty byly zvažovány ingesce, inhalace a dermální kontakt. 
Navýšení maligních novotvarů bylo hodnoceno za předpokladu aditivního efektu posuzova-
ných derivátů a expozičních cest. Sumární hodnota celoživotního navýšení rizika rakoviny nad 
všeobecný průměr byla vyjádřena prostým součtem přes sledované subpopulace a paralelně 
jako vážený průměr zohledňující délku expozice zkoumaných věkových kategorií.

215 Návrh metody hodnocení rizika plynoucího ze zneužití 
chemických zbraní 
Prof. Ing. František Božek, CSc., Ing. Jiří Konečný, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; 
Ing. Michal Macko, Univerzita obrany v Brně; prof. Ing. Ignác Hoza, CSc.

Rizika zneužití chemických, biologických jaderných a v poslední době obzvláště energetických 
materiálů a špinavých bomb teroristy permanentně vzrůstají. Je proto nezbytné, aby orgá-
ny veřejné správy a specificky armády disponovaly metodikou, která by umožnila průběžně 
monitorovat odpovídající rizika. V  předloženém článku je navržen algoritmus vyhodnocení 
proliferačních rizik možného zneužití chemických zbraní teroristy, jenž může být využit rovněž 
armádami NATO při působení vojenských a nevojenských subjektů v zahraničí. V předloženém 
příspěvku je prezentován obecný postup aktuálního kvalitativního vyhodnocení rizik ohrožení 
chemickými zbraněmi, od něhož může být snadno derivován analogický algoritmus hodnoce-
ní proliferačních rizik ostatních zbraní hromadného ničení.
Cílem tohoto příspěvku proto není nabídnout přehled povinností stanovených provozovate-
lům zákonem o prevenci závažných havárií, ale předkládá konkrétní příklady přístupu jedno-
ho z nich (sklad a plnírna zkapalněných ropných plynů).

216 Využití kombinace programů Google Earth Pro a Effects pro 
kvantitativní analýzu rizika chemických procesů
Ing. Jan Skřínský, Ph.D., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha;  
Ing. Pavel Švec, Ph.D., Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava; RNDr. Mária Skřínská, Ph.D., 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha

Aby bylo možno kvantifikovat riziko, je nezbytné převést fyzikální projevy havárie (požár, vý-
buch, toxický rozptyl) na  informaci jaký následek mají tyto jevy na  lidi, (majetek a  životní 
prostředí). Toto bývá nazýváno jako dopad události a lze to vyjádřit mnoha způsoby. Effects je 
navržen tak, aby byla snadno použitelný a využitelný záchranáři ve velmi náročných situacích. 
Když Effects ukončí výpočet, uživatelé si mohou vybrat různá zobrazení z palety grafických 
výstupů, z nichž každý se nechá vytisknout s mapovými softwarovými produkty (nebo GIS). 
EPA a NOAA požívají kombinaci Marplot a Aloha. TNO používá Effects a Google Earth Pro. Au-
toři článku využili a prezentují výsledky odhadů (ocenění) následků scénářů havárií pomocí 
programů Google Earth Pro a Effects. Chceme poukázat na možnost využití zakreslení výpočtů 
následků scénářů havárií těmito programy. Tento přístup bere v úvahu rozdíly mezi požadavky 
USA a EU. I přes určitá omezení, je mnohem jednodušší při použití.
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217 Výpočet teploty vzplanutí multikomponentních směsí 
alternativních paliv
RNDr. Mária Skřínská, Ph.D., Ing. Lenka Frišhansová, Ing. Veronika Mikošková,  
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha

 Vodné roztoky alkoholů jsou velmi zajímavé pro širokou škálu technologických aplikací. Hlav-
ní výsledky příspěvku jsou odvozené hodnoty bodu vzplanutí a ověření modelu porovnáním 
předpokládané hodnoty s  experimentálními údaji pro vybrané studované směsi. Výsledky 
vyhodnocení lze aplikovat při preventivních opatřeních proti požáru a výbuchu a vývoji bez-
pečnějších chemických procesů obsahující binární částečně mísitelné směsi vodných roztoků 
alkoholů.

218 Sucho z pohledu terénního hydrogeologa
Mgr. Petr Nakládal

Informace o suchu v České republice, jak se prezentují v mediálních prostředcích a ve zprá-
vách státních institucí, jsou nadhodnocené. Neakceptuje se přirozený chod klimatu a zkreslují 
se data o podzemních vodách. Za některé projevy „sucha“ si můžeme sami jak šlendriánskou 
prací při hloubení a vystrojování vrtů na vodu a na  tepelná čerpadla, tak antropogenními 
zásahy v krajině.
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legislativy a vašich povinností, šikovné odkazy, pozvánky na odborné akce, analýzy nových
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