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Cíl práce:
Zpracování analýz zranitelnosti na území letiště Leoše Janáčka Ostrava pro případy úniků vybraných
nebezpečných látek. Dle možností bude dále provedena revize stávajících bezpečnostních opatření s
možností návrhu nových opatření.

Charakteristika práce:
Pro splnění cílů práce se předpokládá využití metodiky H&V Index a švédské metodiky EAI, využití
existujících dat o sledování staré ekologické zátěže na letišti, stavu dekontaminace a bude-li to možné,
následné provázání výsledků s havarijními plány letiště. Jedním z výstupů práce by mohly být například
doplňující mapy zranitelnosti území letiště Mošnov pro havarijní plán letiště. Kromě tradičních ropných
látek vyskytujících se na letišti by měly být v praktické části práce vzaty v úvahu i další typy chemických
látek (toxické, nebezpečné žp, apod.), které by mohly být přepravovány dle pravidel pro letadlovou
přepravu v budoucnu.
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