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Vážené kolegyně a kolegové,
 dovolte, abych vás přivítal na konferenci APROCHEM 2022, která probíhá jako součást TVIP 2022 

ve dnech 21. a 22. 9. 2022 v Hustopečích u Brna. Konference APROCHEM se tradičně zaměřuje na řízení 
průmyslových rizik a na rizika při správě regiónů, měst a obcí.
Události posledních let nás utvrzují v tom, jak široká je paleta rizik, které významně ovlivňují náš život 
a prověřují naše schopnosti se s nimi vypořádat. Není tomu tak dávno, co bychom přemýšleli o přírodních 
katastrofách, pandemii, nebo válečných událostech jen v teoretické rovině. Dnes jsou běžnou součástí 
našeho života. To nás utvrzuje v potřebnosti organizovat setkání rizikových manažerů, a to bez ohledu 
na jejich postavení, působnost a zaměření, kteří se mohou vzájemně podělit a obohatit o své praktické 
zkušenosti.
Konference má ambice reagovat na  aktuální události, které výrazně v  poslední době ovlivňují naši 
společnost jako například některé důsledky související se změnou klimatu. Dále bude představen 
modelový případ vyšetřování znečištění vodního toku, dovíme se o připravovaném evropském systému 
civilní ochrany, o  výstupech z  výzkumných projektů v  oblasti kritické infrastruktury a  průmyslových 
havárií, pracovních rizicích atd. Protože přednášející jsou jedni z nejpovolanějších odborníků v daných 
oblastech rizikového managementu, jistě bude možné v průběhu konference s nimi navázat spolupráci 
při řešení konkrétních problémů. 

	 Ing. Jiří	Študent,	st.
	 programový	garant

 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY APROCHEM 2022
Srdečně vás vítáme na dalším ročníku Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí TVIP 2022, 
probíhajícího ve dnech 20. – 22. září 2022 v Hustopečích. TVIP zastřešuje dvě tematicky specializovaná 
odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM.

Registrace a místo konání
Registrace a konání veškerého odborného programu probíhá v hotelu Amande (Husova 8, Hustopeče). 
Konference APROCHEM probíhá v  Mandlovém konferenčním sálu a  symposium ODPADOVÉ FÓRUM 
ve Velkém konferenčním sále. Vedle toho ve středu odpoledne ještě paralelně probíhá v Renesančním 
salonku sekce Miscantus.

Ubytování a parkování
Ubytování je zajištěno v  hotelu Wine Wellness Hotel Amande a  v  těsně sousedícím hotelu Rustikal. 
V  obou případech je check-in od  14:00 hod. a  check-out do  10:00 hod. Ubytovací zařízení disponují 
vlastními bezplatnými parkovišti, účastníky ale upozorňujeme, že městem vyhrazená parkovací místa 
jsou zpoplatněná.

Stravování
Stravování během konference pro ty, kteří je mají objednáno, je zajištěno v hotelu Amande – Wine Club. 
Výjimkou jsou snídaně, ty má každý účastník v  tom hotelu, kde je ubytován. Podávání stravy probíhá: 
obědy: 12:00 – 14:00 hod., večeře: 18:00 – 20:00 hod. V ceně je zahrnuta karafa s vodou.
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Vývěsky
Prostor pro vystavení vývěsek bude vymezen ve spojovací chodbě před Velkým sálem. Konkrétní místa pro 
vývěsky budou označena jejich registračním číslem a názvem uvedeným v programu.
 
Autorská prezentace vývěsek proběhne ve  středu 21. září 2022 v  přestávce odborného programu  
(11:00 - 11:20 hod.).  

Exkurze
Exkurze proběhnou ve středu 21. září mezi 15 – 18 hod. Zájemci mohou volit mezi SAKO Brno, a.s. a REMAT 
GLASS s.r.o. Na exkurzi je nutná registrace u pořadatele. Pro zájemce bude zajištěna doprava autobusy 
přistavenými vedle hotelu Amande s  označením cílové destinace. Odjezd autobusů je plánován na   
15 hod. (REMAT GLASS s.r.o.), resp. 15.30 hod. (SAKO Brno, a.s.), návrat po 18 hod.

Společenský večer
Společenský večer proběhne ve středu 21. září od 19 hod. ve Wine Clubu hotelu Amande. Bude připraven 
taneční parket, hrát bude cimbálová muzika. Samozřejmostí je volná zábava s konzumací vín a rautem.

Bezpečnostní opatření (COVID19):
Konference probíhá prezenční formou a v případě vydání hygienických pravidel vládou ČR je nutné, aby 
účastníci tato pravidla respektovali a dodržovali. 

Poděkování
Partneři: AMEDIS, spol. s r.o., EPS biotechnology, s.r.o.; HELAGO-CZ s.r.o.; WASTen, z.s. 

Udělená záštita: Asociace malých a  středních podniků a  živnostníků ČR; genmjr. Ing. Vladimír Vlček, 
Ph.D., MBA, generální ředitel HZS ČR; Ministerstvo průmyslu a obchodu; Ministerstvo životního prostředí; 
Technologická agentura ČR; Technologické centrum AV ČR.

Odborní partneři: Asio, a.s.; ASIS CZ, o.s.; CZEMP; Ústav procesní a zpracovatelské techniky ČVUT v Praze; 
Institut environmentálního inženýrství a  Institut environmentálních technologií VŠB-TU Ostrava; Katedra 
technických věd UJEP v  Ústí nad Labem; Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.; RISCO Consulting; Svaz 
chemického průmyslu ČR; Univerzita obrany; Ústav inženýrství ochrany životního prostředí UTB ve Zlíně; 
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava; Fakulta chemická VUT v Brně; VÚBP, v.v.i.; Fakulta strojní 
Západočeské Univerzity.

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

TÝDEN VÝZKUMU A INOVACÍ PRO PRAXI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2022
Program symposia APROCHEM/ODPADOVÉ FÓRUM 2022
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, web: www.cemc.cz
Redakce programu: Ing. Jiří Študent, tel.: (+420) 602 617 614, student@cemc.cz
Příloha: Sborník na USB   ISBN: 978-80-85990-39-3   Tvůrce: Ing. Vladimír Študent
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STŘEDA 21. 9. 2022   | 09:00 - 13:30 hod.

APROCHEM 
09:00 Úvodní vystoupení  

Ing. Jiří	Študent,	st.,	CEMC,	z.s.

09:30 Nové kapacity Evropské unie v CBRN oblasti 200
kpt.	Ing.	Silvie	Kociánová,	plk. Ing. Miroslav	Lukeš,	Pálková	Barbora,	Šindlerová	Barbora,	MV	-	GŘ	HZS

10:00 Je vždy výbuch detonace? 202
Mgr. Petr	Nakládal

 PŘESTÁVKA: 10:30 
11:00 Havárie na vodách z pozice ČIŽP 203

Ing. Lukáš	Kůs,	ČIŽP

12:00 Jaká ponaučení přinesla havárie na řece Bečvě? 204
Prof. RNDr. Ivan	Holoubek,	CSc.	RECETOX	/	CzechGlobe;	Ing. Stanislav	Pernický,	Český	rybářský	
svaz,	místní	organizace	Hustopeče	nad	Bečvou,	z.	s.;	prof. Ing. Blahoslav	Maršálek,	CSc.,	
Botanický	ústav	AV	ČR/RECETOX;	prof. Jakub	Hruška,	Ph.D,.	CzechGlobe/ČGS

13:00 Pracovní rizika v zemědělství, jejich prevence a nemoci z povolání 201
MUDr. Michael	Vít,	PhD.,	doc. MUDr. Pavel	Urban,	CSc.,	Dana	Havlová,	Státní	zdravotní	ústav	Praha

 OBĚD: 13:30 
Exkurze - odjezd autobusů od hotelu Amande:

15:00 REMAT GLASS s.r.o.

15:30 SAKO Brno, a.s..

SPOLEČENSKÝ VEČER: 19:00
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ČTVRTEK 22. 9. 2022    | 09:00 - 13:30 hod.

APROCHEM
09:00 Návrh metodiky pro inovaci přístupu k vyšetřování havárií 205

Ing. Pavel	Dobeš,	Ph.D.,	Ing. Barbora	Martiníková,	Ph.D.,	VŠB	–	Technická	univerzita	Ostrava;	 
Ing. Jaromír	Vávra,	Městské	ředitelství	policie	Ostrava	–	Policie	České	republiky;	Ing. Petr	Novotný,	
Ph.D.,	LabR!SK

09:30 Je možné se z havárií poučit? 206
doc. Ing. Petr	Trávníček,	Ph.D.,	Ing. Luboš	Kotek,	Ph.D.,	Eva	Pavlíková,	Mendelova	univerzita	
v Brně;	Zuzana	Machátová,	Ministerstvo	životního	prostředí

10:00 Audit stárnutí v průmyslovém podniku - praktické zkušenosti 207
Ing. Luboš	Kotek,	Ph.D.,	Ing. Bára	Juráňová,	Vysoké	učení	technické	v Brně;	 
doc. Ing. Petr	Trávníček,	Ph.D.,	Mendelova	univerzita	v Brně

 PŘESTÁVKA: 10:30 
11:00 Využití Bayesovských sítí v posuzování rizik závažných havárií 208

doc. Ing. Petr	Trávníček,	Ph.D.,	Mendelova	univerzita	v Brně;	Ing. Luboš	Kotek,	Ph.D.,	 
Vysoké	učení	technické	v Brně

11:30 Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury 209
Doc. RNDr. Danuše	Procházková,	CSc.,	DrSc.,	RNDr. Jan	Procházka,	Ph.D.,	Ing. Jana	Victoria	
Martincová,	Ph.D.,	VUT	v Brně,	Ing. Tomáš	Kertis,	Ph.D.

12:30 Místní  samosprávy  a  spolupráce  s  podnikatelským  sektorem  (poučení  pro 
nastupující období klimatické změny a období zanikající světové monopolarity)

210

Václav	Novotný,	T.T.TRANS,	s.r.o.,	Ing. Mgr. Bohuslav	Pernica,	Ph.D.,	Ústav	správních	a sociálních	věd,	
Fakulta	ekonomicko-správní,	Univerzita	Pardubice

13:00 Parkoviště jako zdroj nebezpečně vysokých teplot 211
RNDr. Ing. Jaroslav	Rožnovský,	Mendelova	univerzita	v Brně

13:30 Zakončení Konference 

Ing. Jiří	Študent,	st.,	CEMC,	z.s..
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VÝVĚSKY    Spojovací chodba před Velkým sálem 

 AUTORSKÉ PREZENTACE VÝVĚSEK STŘEDA   11:00 - 11:20 HOD.

 Hodnocení rizik nakládání s textilním odpadem 141
Ing. Vanesa	Šindlerová,	Ing. Zuzana	Balgová,	Ph.D.,	Ing. et	Ing. Kristýna	Hrabová,	Ph.D.,	 
Ústav	soudního	inženýrství,	Vysoké	učení	technické	v Brně

Odpadní textil je jedním z nejproblematičtějších odpadů na  světě. Jeho množství neustále 
roste a tím i jeho vliv na životní prostředí. Ročně vyprodukuje každý občan ČR průměrně 10 kg 
textilního odpadu, z toho je znovu využito méně než 10 %. Samotná recyklace textilního odpadu 
zmírňuje negativní dopady na životní prostředí. Z tohoto důvodu je potřeba přijmout opatření, 
která jsou součástí strategie EU pro udržitelné a  oběhové textilie. Cíle v  oblasti ochrany 
životního prostředí jsou stanoveny ve všech fázích procesu, počínaje výrobou, recyklací konče.
Článek se zabývá environmentálními riziky vyplývajícími z nakládání s textilním odpadem.

Hydrogen sensors testing in primary circuit of nuclear reactor 143
Prof. Tomáš	Moucha,	Doc. Václav	Linek,	VŠCHT	v Praze;	Adam	Bouřa,	ČVUT	v Praze

Informace o  aktuálním stavu vývoje přístroje pro měření koncentrace vodíku v  chladivu 
primárního okruhu jaderných reaktorů. V posledním období vývoje byla provedena měření 
v  provozu jaderné elektrárny Dukovany, kterými byla ověřena uspokojivá spolehlivost 
funkčního vzorku měřícího přístroje - jak dlouhodobá stabilita, tak rychlost odezvy. Získaná 
data ukazují v reálném světle možnost pokročit od funkčního vzorku k prototypu.

Rizika výskytu jemných a ultrajemných částic  
v pracovním prostředí automotive

145

Ing. et	Ing. Alena	Hájková,	Ing. Jana	Victoria	Martincová,	Ph.D.,	VUT	v Brně

Výskyt jemných, ultrajemných částic a  nanočástic v  pracovním prostředí a  ochrana zdraví 
exponovaných pracovníků je stále velmi aktuálním tématem v oblasti řízení rizik především 
díky rozvoji nových technologií.
Na základě analýz měření a odběrů vzorků na pracovištích při záměrné činnosti v automotive 
byly prokázány vysoké koncentrace částic napříč všemi frakcemi a zjištěno jejich složení. Přímá 
expozice má za následek negativní vliv na lidské zdraví.
Byla navržena účinná opatření ke snížení negativního dopadu na zdraví pracovníků v provozech.

Laboratoře

www.helago-cz.cz

Laboratorní přístroje a technika

• Laboratorní přístroje 

   - klimatické komory / váhy / optické přístroje /

      homogenizátory / vakuová technika a další

• Spotřební materiál 

• Bezpečnostní a oční sprchy, laboratorní kohouty 

• Chemikálie a reagencie 

• Bezpečnostní skříně a nábytek

Zdravotnictví NábytekVýuka

Výukové systémy

• Technická výuka / přírodní vědy / zdravotní výuka a prevence

Zastupované značky:
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APROCHEM

200 Nové kapacity Evropské unie v CBRN oblasti
kpt.	Ing.	Silvie	Kociánová,	plk. Ing. Miroslav	Lukeš,	Pálková	Barbora,	 
Šindlerová	Barbora,	MV	-	GŘ	HZS

Příspěvek představí Mechanismus civilní ochrany Unie a  způsob jeho fungování v  oblasti 
koordinace reakce Evropské unie na  nejrůznější katastrofy (rozsáhlé požáry, povodně, 
zemětřesení, hurikány, průmyslové havárie apod.) s  důrazem na  nově vytvářené kapacity 
v CBRN oblasti. Pozornost bude věnována i zkušenostem Hasičského záchranného sboru ČR 
s řešením různých rozsáhlých mimořádných událostí.

201 Pracovní rizika v zemědělství, jejich prevence a nemoci 
z povolání
MUDr. Michael	Vít,	PhD.,	doc. MUDr. Pavel	Urban,	CSc.,	Dana	Havlová,	Státní	zdravotní	
ústav	Praha

Autoři popisují pracovní rizika v  zemědělství. V  živočišné i  rostlinné výrobě se vyskytují 
jak rizika fyzikálních faktorů, chemických faktorů i biologických faktorů. Dle dat ČSÚ jedna 
třetina pracovníků v zemědělství jsou fyzické osoby, dvě třetiny pracovníci právnických osob. 
V  zemědělství se mohou vyskytovat následující nemoci z povolání: sekundární Raynaudův 
syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními, nemoci periferních nervů 
horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji 
a  zařízeními, nemoci kostí a  kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s  vibrujícími 
nástroji a  zařízeními, nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu 
z  DNJZ, exogenní alergická alveolitida, astma bronchiale a  alergická onemocnění horních 
cest dýchacích, prof. dermatózy z plastických hmot, prof. dermatózy z pryže, gumárenských 
chemikálií, virové hepatitidy, tuberkulóza (plicní i mimoplicní formy), bakteriální záněty plic 
(mycoplasmová pneumonie). Autoři analyzují výskyt nemocí z povolání za období let 2001-
2021 a následně navrhují opatření k minimalizaci rizik.
Příspěvek byl vypracován v  rámci Institucionální podpory dlouhodobého koncepčního 
rozvoje výzkumné organizace MZ ČR – RVO (Státní zdravotní ústav – SZÚ IČ 75010330), Progres 
Q25/LF1 a Progres Q29/LF1.

202 Je vždy výbuch detonace?
Mgr. Petr	Nakládal

Přednáška, včetně praktických ukázek, bude věnována problému klasifikace výbuchů, včetně 
vysvětlení rozdílu mezi exposivním hořením a detonací. Dále budou vysvětleny pojmy z teorie 
výbušnin, včetně jejich fyzikálních vlastností. Prezentovány budou i  příklady z  minulosti, 
kdy nevhodnou manipulací nebo smícháním zdánlivě neškodných chemikálií došlo k jejich 
výbuchu.
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Souhrny příspěvků APROCHEM

203 Havárie na vodách z pozice ČIŽP
Ing. Lukáš	Kůs,	ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí je jednou z  organizací, která má dlouholeté praktické 
zkušenosti z oblasti řešení havárií na vodách. Tyto zkušenosti vycházejí z kompetencí ČIŽP, které 
jsou jí dány v  tomto konkrétním případě zákonem o  vodách, případně zákonem o  prevenci 
závažných havárií. Uvedený zákonný rámec je Českou inspekcí životního prostředí naplňován 
dle jejích personálních a materiálních možností, a to zejména s ohledem na její klíčovou pozici 
v oblasti ochrany vod, a to roli kontrolního orgánu s kompetencí k ukládání sankcí.

204 Jaká ponaučení přinesla havárie na řece Bečvě?
Prof. RNDr. Ivan	Holoubek,	CSc.	RECETOX	/	CzechGlobe;	Ing. Stanislav	Pernický,	Český	rybářský	
svaz,	místní	organizace	Hustopeče	nad	Bečvou,	z.	s.;	prof. Ing. Blahoslav	Maršálek,	CSc.,	
Botanický	ústav	AV	ČR/RECETOX;	prof. Jakub	Hruška,	Ph.D,.	CzechGlobe/ČGS

Přestože havárie na řece Bečvě se odehrála už v roce 2020, není dosud uspokojivě dořešena ani 
po věcné a ani po právní stránce. K odhalení příčiny havárie především scházejí přímé důkazy. 
Pověřený soudní znalec se ve  svých závěrech pro policii opírá o  výsledek zkoušky proudění 
v  Bečvě, řadu nepřímých důkazů a  o  stav technologie ČOV v  obviněné firmě. Tato přednáška 
oponuje způsobu dokazování a tudíž i přijatým závěrům. Z pohledu rizikového managementu je 
zřejmé, že systémy prevence, zvládání a šetření havárií na vodních tocích mají velké rezervy. Před 
námi stojí celá řada výzev, tj. jakým systémovým opatřením podobnému průběhu šetření událostí 
zabránit, a to nejen na řece Bečvě, ale i na ostatních vodních tocích, aby příště nechyběly přímé 
důkazy o vině či nevině.

205 Návrh metodiky pro inovaci přístupu k vyšetřování havárií
Ing. Pavel	Dobeš,	Ph.D.,	Ing. Barbora	Martiníková,	Ph.D.,	VŠB	–	Technická	univerzita	 
Ostrava;	Ing. Jaromír	Vávra,	Městské	ředitelství	policie	Ostrava	–	Policie	České	republiky;	 
Ing. Petr	Novotný,	Ph.D.,	LabR!SK

Příspěvek se zabývá představením návrhu hlavního plánovaného výsledku projektu ISAAC, kterým 
je Metodika pro zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek. Tento návrh 
metodiky je v  současné době ve  fázi certifikace. Projekt bezpečnostního výzkumu byl řešen 
ve spolupráci expertů ze znaleckých ústavů s vyšetřujícími komisaři Policie ČR a s vyšetřovateli 
Hasičského záchranného sboru ČR.
Podstatou metodiky je opětovné využití základní systematické vědecké metody vhodné rovněž 
pro vyšetřování průmyslových havárií. Zároveň metodika respektuje současné nové poznatky 
a postupy v oblasti kriminalistiky a  znalecké činnosti. Návrh metodiky byl vytvořen v  souladu 
s tradiční českou kriminalistickou praxí a metodikou, trestním řádem (č. 141/1961 Sb.), trestním 
zákoníkem (č. 40/2009 Sb.) a v neposlední řadě s relativně novým českým zákonem o znalcích  
(č. 254/2019 Sb.).
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206 Je možné se z havárií poučit?
doc. Ing. Petr	Trávníček,	Ph.D.,	Ing. Luboš	Kotek,	Ph.D.,	Eva	Pavlíková,	Mendelova	 
univerzita	v Brně;	Zuzana	Machátová,	Ministerstvo	životního	prostředí

V  průmyslu dochází k  haváriím, které mají společné znaky s  haváriemi, které již nastaly 
v minulosti. Přirozeně si poté člověk klade otázku „Proč jsme se z minulých havárií nepoučili?“, 
vzápětí následují otázky „A je možné se z havárií vůbec poučit? Pokud ano, tak jak?“. V Evropské 
Unii, v USA a dalších zemích je této otázce věnována poměrně značná pozornost. Ukazuje 
se, že společnosti, které zavedly účinný systém pro sledování incidentů, jejich vyšetřování 
a implementaci opatření, se daří počet incidentů snižovat (incidentem budeme v příspěvku 
rozumět nežádoucí událost, která vedla k poškození zdraví, životního prostředí, nebo majetku, 
případně měla potenciál k tomuto poškození). O těchto společnostech poté můžeme říci, že se 
učí z incidentů. Cílem příspěvku je představit čtenáři způsob, jak se může podnik z incidentů 
učit. K  tomu bude využit zjednodušený model pro proces učení se z  incidentů, jehož fáze 
budou popsány.

207 Audit stárnutí v průmyslovém podniku - praktické zkušenosti
Ing. Luboš	Kotek,	Ph.D.,	Ing. Bára	Juráňová,	Vysoké	učení	technické	v Brně;	 
doc. Ing. Petr	Trávníček,	Ph.D.,	Mendelova	univerzita	v Brně

Příspěvek se zabývá problematikou stárnutí, která je akcentována u podniků spadající pod 
legislativu Seveso (zákon o prevenci závažných havárií). V článku budou porovnány vybrané 
evropské metody a zkušenosti s praktickou aplikací auditu v průmyslovém podniku.

208 Využití Bayesovských sítí v posuzování rizik závažných havárií
doc.	Ing.	Petr	Trávníček,	Ph.D.,	Mendelova	univerzita	v Brně; 
Luboš	Kotek,	Vysoké	učení	technické	v Brně

V příspěvku je prezentováno možné využití Bayesovských sítí (BN) v rámci posuzování rizik 
závažných havárií. Cílem příspěvku je demonstrovat vlastnosti BN a  poukázat na  výhody 
a nevýhody využití tohoto nástroje na případové studii. V rámci případové studie byl nejdříve 
definován posuzovaný systém, včetně iniciační události, která by mohla vést k  havarijním 
scénářům. Tato situace byla analyzována nejdříve pomocí konvenční techniky, konkrétně 
analýzy stromu událostí (ETA). Následně byla provedena konverze ETA do BN. Po provedení 
konverze byly zváženy jiné faktory, které mohou ovlivnit výsledek a které je obtížné zahrnout 
do  konvenčních technik posuzování rizik. Tyto faktory byly poté zahrnuty do  procesu 
posuzování rizik s využitím BN. V závěru jsou shrnuty výhody a nevýhody BN.
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209 Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury
Doc. RNDr. Danuše	Procházková,	CSc.,	DrSc.,	RNDr. Jan	Procházka,	Ph.D.,	 
Ing. Jana	Victoria	Martincová,	Ph.D.,	VUT	v Brně;	Ing. Tomáš	Kertis,	Ph.D.

Pro plnění základních funkcí státu je bezpečnost kritické infrastruktury zásadní, a  proto ji musí 
být věnována pozornost. Dopravní infrastruktura patří do kritické infrastruktury. Její prvky: mosty; 
tunely; nádraží; letiště; a řízení jejich provozu, jsou zásadně důležité. Článek shrnuje zásady pro řízení 
rizik zmíněných prvků kritické dopravní infrastruktury založený na systémovém pojetí a respektující 
socio-kyber-fyzickou povahu prvků a složitost systémů v dynamicky se vyvíjejícím světě.
Na  základě aplikace metod inženýrských disciplín zabývajících se riziky (scénáře, případové 
studie, What, If, kontrolní seznamy, diagramy rybí kosti, systémy pro podporu rozhodování, matice 
odpovědnosti, skórování apod.) na data: 283 selhání mostů ve světě od r. 1297; 965 selhání tunelů 
na pozemních komunikacích a 53 případových studií ve světě od počátku 19. století; 2511 selhání 
kritických objektů na pozemních komunikacích (nádraží, křižovatky, obtížná místa komunikací) 
ve světě od roku 1815 (u železničních stanic vyhodnoceno 1125 selhání); 1917 leteckých nehod 
civilních letadel ve světě od roku 1909; a 31 selhání řídících systémů dopravy ve světě od roku 
2006, byly zjištěny příčiny havárií i selhání sledovaných kritických prvků dopravní infrastruktury. 
Analýzou příčin havárií a selhání byly stanoveny zásady, které je třeba dodržovat při projektování 
mostů na základě současných znalostí a požadavků novely ISO 9000 z roku 2016. Jde o aplikaci 
zásad platných dle současného poznání pro řízení rizik při: projektování (risk-based design) 
a provozu (risk based operation). Protože sledované kritické prvky dopravní infrastruktury jsou 
složité systémy (soubor otevřených a vzájemně propojených systémů), které mají povahu socio-
kyber-fyzickou, tak byly zváženy i organizační havárie. Jelikož příčiny organizačních havárií tkví 
v systému řízení, tak byl zvážen systém řízení aplikovaný v EU (TQM – Total Quality Management) 
a princip odpovědností, který je běžný v Evropě (tj. odpovědnost za bezpečnost kritického prvku 
dopravní infrastruktury má vlastník (provozovatel) i veřejná správa, která má povinnost dohledu 
ve veřejném zájmu. Na základě požadavků strategického řízení a systému řízení v EU je sestaven 
generický model pro řízení bezpečnosti sledovaných prvků dopravní kritické infrastruktury. 
Protože jeho aplikace v praxi je ve všech aspektech náročné, tak musí být zavedeno legislativou, 
proto bylo provedeno srovnání nároků české legislativy na řízení bezpečnosti sledovaných prvků 
dopravní kritické infrastruktury s  generickým modelem pro zajištění integrální bezpečnosti. 
Výzkum ukázal, že příčinou rizik, která vedou k  selhání sledovaných prvků kritické dopravní 
infrastruktury jsou: nedostatky v  řízení objektů a  jejich procesů; vnitřní zdroje rizik objektu 
či procesu spojené s  jeho stavbou, konstrukcí, zařízeními a  provozem; nedostatky v  oblasti 
personální (nedostatečná podpora a  motivace kritického personálu); nedostatečné finance 
na provoz, speciálně na údržbu; vnější zdroje rizik objektu či procesu technického díla spojené 
s živelními pohromami či zdroji havárií v okolí; vnější zdroje rizik objektu či procesu spojené 
s chováním veřejné správy, konkurencí, trhem apod.; útoky na objekt či proces; kybernetické 
zdroje rizik spojené se sítěmi spojenými s objektem či procesem; válka; a nedostatečný dozor 
veřejné správy. Kurzívou vyznačené oblasti nepatří do problematiky havarijních plánů (vnitřních 
i vnějších), krizových plánů a plánů krizové připravenosti. Plán řízení rizik řeší všechny oblasti, 
protože bezpečnost je základním znakem kvality, kterou vyžaduje typ řízení TQM (Total Quality 
Management), který platí v Evropské unii.

Souhrny příspěvků APROCHEM
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210 Místní samosprávy a spolupráce s podnikatelským sektorem 
(poučení pro nastupující období klimatické změny a období 
zanikající světové monopolarity)
Václav	Novotný,	T.T.TRANS,	s.r.o.;	Ing. Mgr. Bohuslav	Pernica,	Ph.D.,	Ústav	správních	 
a sociálních	věd,	Fakulta	ekonomicko-správní,	Univerzita	Pardubice

Česká republika zajišťuje svou bezpečnost kolektivně jako člen Severoatlantické aliance a Evropské 
unie. V  logice bezpečnostního federalismu však primární odpovědnost nese centrální vláda, 
která do zajišťování vnitřní bezpečnosti zapojuje krajské a místní samosprávy, občanský sektor 
a podnikatelské subjekty. Takto je na úrovni místních samospráv organizována z dobrovolníků 
nevojenská milice (občanský sektor) v podobě jednotek požární ochrany (JPO V) a  integrovaný 
záchranný systém organizovaný krajskými ředitelstvími Hasičského záchranného sboru ČR může 
do krizového plánování zapojit schopnosti a kapacity podnikatelů. Tu samou možnost má i starosta 
obce, pokud nechce jako volený zástupce občanů spoléhat na stát. Příspěvek shrnuje poznatky 
o připravenosti obce Nechanice na krizové situace spojené s izolací obce od okolí a možnostech 
partnerství místní samosprávy s místními podnikateli získané případovou studií.

211 Parkoviště jako zdroj nebezpečně vysokých teplot
RNDr. Ing. Jaroslav	Rožnovský,	Mendelova	univerzita	v Brně

Aktuálním tématem v dlouhodobém režimu, ale také ve dnech s vysokými teplotami vzduchu, 
je tepelný ostrov měst. Jedním z  významných zdrojů zvyšování teploty vzduchu jsou plošná 
parkoviště. Díky jejich radiačnímu režimu dochází v jejich prostoru k podstatě vyšším teplotám 
vzduchu než v jejich okolí. Více hodin parkující auta se stávají nebezpečím pro ponechané osoby 
a zvířata.




