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PŘEDMLUVA

Aniž bychom si to uvědomovali, setkáváme se v každodenním životě s celou řadou 
látek, materiálů či výrobků, které mají své specifické nebezpečné vlastnosti. Tyto 
nebezpečné vlastnosti, mezi které patří hořlavost, výbušnost či toxicita, mohou 
znamenat pro člověka anebo životní prostředí značné riziko. Je proto velmi důležité 
tato rizika vnímat a nakládat s uvedenými látkami obezřetně a přiměřeně k jejich 
nebezpečnosti. 

Důležitou potřebou každého, kdo s nebezpečnými látkami a materiály přichází 
do styku, jsou ale dokonalé a komplexní znalosti o jejich vlastnostech či způsobu 
bezpečné manipulace. Obzvláště to platí pro odborníky z praxe, na které je 
často obracena pozornost odborné i laické veřejnosti a také četné dotazy občanů  
i firem. Již delší dobu bylo snahou Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.  
a společnosti T-SOFT a.s. vytvořit publikaci, která by v přehledné formě shrnovala 
široké spektrum informací z této oblasti, jež by byly především využitelné 
v praxi. Sepsání této knihy proto předcházelo mnohaleté studium, soustřeďování 
nejnovějších poznatků a získávání řady praktických zkušeností z mnoha oblastí. 
Ústředními prvky stojícími v centru našeho zájmu ale od samého počátku byly 
nebezpečné chemické látky, radioaktivní látky a aerosoly. 

Samotné nadšení pro věc by ale nemohlo být korunováno úspěchem, kdyby tento 
nelehký a časově i odborně náročný úkol nebyl podpořen státem. Jelikož je ale 
bezpečnost stále více považována za klíčovou věc celospolečenského významu, 
získali jsme prostřednictvím projektu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
s názvem „1H-PK2/35: Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí“ 
podporu a mohli se tak danému tématu věnovat s náležitou pečlivostí a v potřebné 
hloubce. Na řešení tohoto projektu, který probíhal v letech 2005 až 2009, se 
s ohledem na šíři tématu kromě samotných řešitelských organizací (T–SOFT a.s., 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., ISATech, s.r.o. a Spolek pro chemickou 
a hutní výrobu, a.s.) podíleli také odborníci z mnoha dalších odborných firem, 
výzkumných ústavů a vysokých škol. Díky této kooperaci byl získán velice dobrý 
přehled v řešené problematice a vytvořeno rozsáhlé informační i vědomostní 
portfolio notně přesahující původní požadavky zadání projektu. Aby nebyl tento 
potenciál zbytečně promrhán, rozhodli jsme se jej společným úsilím využít  
a promítnout do obsahu monografie, kterou nyní držíte v ruce. Vzhledem ke 
složitosti tématu, však ani při sebevětší snaze nebylo možné do jediné knihy 
vtěsnat naprosto vyčerpávající informace. Proto se omlouváme všem, kteří budou 
odpovědi na některé své otázky v této knize marně hledat. Není však vyloučeno, že 
je naleznou v druhém díle s názvem „Mimořádné události a prevence nežádoucích 
následků“, který na tuto knihu volně navazuje. 
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