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Z Á P I S  Z  J E D N Á N Í  č.j. 304-031/2017 

Předmět 
jednání: 12. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik 

Datum konání: 7. 12. 2017 

Místo konání: 3M Česko, spol. s r.o., V Parku 2343/12, 148 00 Praha 4 

Účastníci: Viz prezenční listina 

Zapsal: Ing. Jakub Marek 

Ověřil: Petr Hlavsa 

Schválil: Petr Hlavsa 

 
 
Průběh a výsledek jednání: 
 
Ve čtvrtek 7. 12. 2017 se od 16:30 hod. uskutečnilo dvanácté kolokvium členů ČAPR. 
V úvodu jednání přítomné členy přivítal tajemník členské sekce Ing. Marek, který představil 
program jednání. Následně předal slovo JUDr. Kožmínovi, který již tradičně seznámil 
přítomné členy s aktualitami z oblasti právních předpisů BOZP.  

Následně se slova ujal RNDr. Skřehot, který pohovořil o aktivitách a novinkách v dění 
ZÚBOZ. V oblasti vědecko-výzkumné činnosti informoval o pokračujících pracích na řešení 
projektu TH01031098 „Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za 
specifických situací (DEGAS)“. V současnosti se projekt nachází ve fázi validace návrhu 
modelovacího software, jehož podoba a funkční prvky budou postupně laděny až do finální 
podoby. Projekt je v předposledním roce svého řešení a na konci roku 2018 bude ukončen.  

Další projekt TD03000017 „Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke 
vzorkování vod“, na jehož řešení se ZÚBOZ podílí, se chýlí ke konci, jelikož jeho řešení na 
konci roku 2017 skončí. V listopadu tohoto roku byl proto na závěr projektu uspořádán 
závěrečný celodenní specializovaný seminář „Kritéria a požadavky na způsobilost osob 
oprávněných ke vzorkování vod“, kde řešitelé shrnuli průběh řešení projektu a dosažené 
výstupy. Akce se zúčastnili také členové ČAPR, kterým ředitel ústavu vyjádřil poděkování. 

V souvislosti s tím, připomněl Dr. Skřehot, že ve 2Q ústav uspořádal v rámci programu Malý 
věk – velká nebezpečí dvě osvětové akce. První akce se uskutečnila dne 15. 7. 2017 na 
kulturním festivalu Hrady CZ – akce Točník, druhá pak proběhla v rámci dětského dne 
Zentiva Family Day dne 16. 9. 2017 pořádaného společností Zentiva, k.s. Akce sklidily velký 
ohlas veřejnosti a fotografie jsou dostupné na stránce http://www.zuboz.cz/osveta/.   

Ředitel přítomné členy rovněž seznámil s hojnou publikační činností, kdy členové ústavu za 
druhé pololetí roku publikovali 6 vědeckých článků, 6 článků popularizačně-naučných v 
periodiku PSK a dalších 6 karet v rámci unikátního seriálu Karta BOZP. 

Za značný úspěch lze považovat uvedení do praxe normy ČSN 01 8003 (vydána v srpnu 
2017), na jejíž aktualizaci se z hlavní části podílel ZÚBOZ. Proces aktualizace ČSN 
standardu byl zdlouhavý a náročný, avšak s úspěchem byl dovršen. Změny týkající se 
aktualizace prezentoval RNDr. Skřehot na listopadovém semináři „Setkání pracovníků BOZP 
a PO vysokých škol“, které pořádala Asociace pracovníků univerzit. 

Ve dnech 6. až 8. 11. 2017 se v hotelu Patria na Štrbském Plese uskutečnila jubilejní 30. 
mezinárodní vědecká konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce, jíž byl ZÚBOZ 
odborným partnerem. Za zmínku z průběhu této akce stojí udělení čestného uznání ZÚBOZ 
prof. Juraji Sinayovi za přínosy pro rozvoj útavu v oblasti vědecké a mezinárodní spolupráce.   
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Následně pohovořil Ing. Marek o aktualitách a dění v členské sekci. Zde vyzdvihl zejména 
aktivní přístup členů, podílejících se na dílčích aktivitách ústavu, jakož i osobních aktivitách 
jednotlivých členů (např. zajišťování pořádání odborných exkurzí) a pozvolný nárůst členů 
členské základny. V rámci tohoto bloku se představovali i nově přijatí členové, kterými byli 
paní Dana Žáková a Ing. Michal Zelenák.   

Před přestávkou došlo ke slavnostnímu momentu, kdy byla předávána ocenění významným 
osobnostem a členům ústavu za zásluhy. Etická komise ústavu na svém jednání 
jednohlasně potvrdila kandidáty Ing. Michaelu Hájkovou, za zásluhy o rozvoj ústavu a aktivní 
spolupráci při založení České asociace pro prevenci rizik a Mgr. Zdeňka Hona, Ph.D., za 
spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu a za šíření dobrého jména ústavu v akademické 
sféře. Fotografie z udělení ocenění, jakož i fotografie z konání kolokvia jsou uvedeny na 
stránkách ústavu (viz http://www.zuboz.cz/ustav/fotogalerie/12-kolokvium-clenu-capr-7-12-
2017/).  

Poté následovala přestávka, kterou jako obvykle využili přítomní členové ke kuloárovým 
diskuzím, sdílením znalostí z každodenní praxe BOZP i k vzájemnému osobnímu sblížení.  

Po přestávce se konala historicky první „kulturní vložka“ programu jednání, jejímž smyslem 
je proložení odborného programu zábavně vzdělávacími prvky s cílem ucelení vzájemných 
vztahů mezi členy. Jako první se jejího zajištění zhostil předseda členské sekce Petr Hlavsa, 
který přítomné potrápil řešením vědomostním kvízu.     

Závěr programu patřil již tradičně odbornému příspěvku. Tentokráte se prezentace zhostil 
Ing. Mojmír Klas, CSc., který přítomné seznámil se zásadní nedostatky v navrhování 
kotvících zařízení na střechách. Jednalo se o velice zajímavý příspěvek, v rámci nějž se 
posluchači mohli dozvědět nejen novinky v předmětné oblasti, ale především měli příležitost 
seznámit se se zkušenostmi profesionála v dané oblasti nesporně nejpovolanějšího.  

Po oficiální části programu následovaly další kuloárové debaty členů a závěr. 

V pořadí dvanácté kolokvium členů ČAPR proběhlo opět ve velmi přátelské a neformální 
atmosféře. Další setkání je naplánováno na březen 2018. 

 

 

Těšíme se na další setkání! 

 

 


