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Abstract
BAUDIŠOVÁ B. Use of acute toxicity limits for risk analysis within the major accidents
prevention: disertation thesis. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of
Safety Engineering, 2014. 140 s.

Acute toxicity limits are an important tool to protect human health by defining the threshold,
whose exceeding can endanger health or life of an individuals or a groups. Acute toxicity limits
are used as a tool for risk management decision making. The essential problem is the usage of
tools for assessment of acute effects, caused by exposure of organism to a toxic substances as
a result of industrial accidents, without sufficient knowledge of methods of determination and
possibilities of their use.

The aim of the dissertation thesis is to assess the current state of usage of the limits of acute
toxicity for the needs of analysis and risk assessment, with regard to the requirements of
emergency planning in the framework of the Act no. 59/2006 the major accidents prevention
caused by dangerous substances, and to propose possible improvements. Assessment of the
current state of knowledge is based on a comparison of current approaches to the development
of particular limits of acute toxicity with regard to its use in different countries. Identification
of possible problems results from the analysis of issues of limits of acute toxicity within the
major accidents prevention in the Czech Republic and from assessment of the current state.
This have led to the outline of the possible options that have been discussed with the competent
authority within the major accidents prevention (Ministry of the Environment). Based on the
selection of the appropriate options how to approach the issues of limits of acute toxicity within
the prevention of major accidents, a methodology procedure to determine the limits of acute
toxicity for risk analysis within the major accidents prevention was created. This methodology
was certified with other methodology (methodology of designation of an emergency planning
zone), within the thesis was also used.

Key Words: acute toxicity limits; risk analysis; major accident prevention; probit function;
toxicity
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1 Úvod
Při úniku nebezpečné látky, např. v důsledku průmyslové havárie, může dojít k ohrožení životů,
zdraví lidí, majetku, hospodářských zvířat a životního prostředí. Z tohoto důvodu se systém
prevence závažných havárií stal nedílnou součástí ochrany a bezpečnosti společnosti, jedinců,
životního prostředí a majetku. Mezi hlavní cíle prevence závažných havárií, patří zabránění,
popřípadě minimalizace, následků havárií, ať už vzniklých v důsledku možných selhání lidí,
nebo v důsledku selhání zařízení v průmyslových podnicích. K realizaci prevence závažných
havárií slouží ucelený systém pravidel, opatření a nástrojů. Obsahuje mimo jiné povinnost
vypracovat analýzu a hodnocení rizik (AHR), která s využitím zvolených scénářů havárií
umožňuje odhadnout možné dopady na zdraví lidí, životní prostředí a majetek

Havarijní scénáře tvoří modelový obraz průběhu a dopadu případné havárie a na základě takto
zjištěných poznatků umožňují zajistit lepší připravenost na závažné havárie.

Celá problematika stanovování průběhu potenciálních havárií v rámci AHR je velmi složitá a
každá její část v sobě zahrnuje celou řadu nejistot. Jednou z těchto částí je hodnocení následků
průmyslových havárií, jako je požár, výbuch nebo únik toxické látky, na zdraví jedince
(individuální riziko) případně obyvatelstvo jako celek (kolektivní riziko). Zkoumání možných
následků průmyslových havárií na člověka patří stále mezi aktuální otázky převážně proto, že
nalezení geografické hranice, kde může dojít k ohrožení, umožňuje provést případná opatření
tak, aby bylo obyvatelstvo chráněno před nežádoucími dopady. Skutečnost, že tato
problematika je důležitá, mimo jiné dokazuje i vydání publikace „Manual for the Public Health
Management of Chemical Incidents“ Světovou zdravotnickou organizací (World Health
Organization – WHO) v roce 2009. V rámci této publikace je mimo jiné zmiňováno, že v letech
1970 až 1998 v důsledku celosvětově ohlášených chemických incidentů přišlo o život cca 13
000 lidí, 100 000 bylo zraněno nebo onemocnělo a 3 milióny musely být evakuovány. (WHO,
2009)

Při zaměření se na jednotlivé havarijní jevy, které mají největší potenciál ohrozit okolní
obyvatelstvo při průmyslových haváriích je únik toxické látky ten nejnebezpečnější z pohledu
vzdálenosti dosahu a rozsahu účinku na lidské zdraví. Tuto skutečnost potvrzují i zkušenosti z
historických havárií. Jako příklady lze uvést havárií v indickém městě Bhopal (1984), kde na
následky úniku tetrachlordibenzo-p-dioxinu bylo evidováno odhadem 3 800 mrtvých osob.
Tento počet byl v následujících letech doplněn o dalších přibližně 20 000 předčasných úmrtí z
důvodu nemocí způsobených přímým vystavením metylisokyanátu nebo jeho rozkladným
produktům, neprovedením dostatečné likvidace následků havárií a zanedbáním následné
dekontaminace plochy továrny a okolí. Americká agentura pro ochranu životního prostředí (US
Environmental protection agency - EPA) poukázala na fakt, že v rámci USA během pěti let více
než 6900 případů havárií zahrnovalo úniky toxické látky, na jejichž následky umřelo okolo 135
osob a téměř 1 500 lidí bylo zraněno. (Wolf, 1996)

Jednou z oblastí zájmu v AHR je tedy predikce hranic účinků, na kterých se už objeví, popř.
ještě neobjeví, určité následky na lidské zdraví. Pokud je tato hranice správně stanovena, nese
v sobě důležité informace, které umožňují odhadnout možný rozsah ohrožení zdraví člověka a
naplánovat preventivní opatření. K stanovení hranice účinků pro potřeby problematiky
průmyslových havárií, se v současné době ve světě využívají také limity akutní toxicity a
probitové funkce. Základním problémem jejich využívání při hodnocení akutních účinků
způsobených vystavením organizmu toxické látce v důsledku průmyslových havárií je jejich
používání bez dostatečné znalosti způsobu jejich stanovení a možností jejich využití.
Zjednodušeně řečeno tyto hodnoty jsou při stanovení účinků zpracovatelem AHR obecně brány
jako konstanty, které jsou neměnné. Tyto údaje by však naopak měly být chápany jako
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proměnné, které v případě jejich špatného dosazení do procesu AHR mohou vést k chybné
interpretaci výsledku, popřípadě k zatížení samotného výsledku větší nejistotou nebo chybou.

Celá disertační práce se zaměřuje na problematiku nástrojů využívaných pro hodnocení
toxických účinku na zdraví člověka pro analýzu a hodnocení rizik v rámci prevence závažných
havárií. Disertační práce v sobě zahrnuje výsledky projektů, kterých se autorka jako spoluřešitel
účastnila. Seznam těchto projektů je uveden v poděkování. Disertační práce sama je tak
integrace výsledků těchto projektů a postupů v nich vyvinutých. Výsledky z těchto projektů
nejsou v celé disertační práci systematicky řazeny dle projektů.

Hlavním cílem disertační práce je vypracovat metodiku využívání limitů akutní toxicity pro
potřeby vnějšího havarijního plánování (VHP) a pro AHR v rámci zákona č. 59/2006 Sb., o
prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami. Vytvoření
pravidel pro použití těchto nástrojů v AHR přispěje k lepší kompatibilnosti a porovnatelnosti
výsledků. Do jisté míry v konečném důsledku také usnadní proces rozhodování a řízení rizik.

Ke splnění zadaného cíle bylo nutné splnit následující dílčí kroky:

 Provedení rešerše a analýzy využívání současných limitů a probitové funkce akutní toxicity
ve světě. Hodnoceny byly údaje získané v odborné literatuře s porovnáním účinků, na
kterých jsou postaveny jednotlivé limity. Hodnoceny byly pouze účinky způsobené
přenosem toxické látky vzduchem (inhalační expozice).

 Zhodnocení vhodnosti současné legislativní úpravy v ČR, především vyhlášky č.103/2006
Sb. o stanovení zásad pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsahu a způsobu
vypracování vnějšího havarijního plánu.

 Zjištění současného stavu a zpracování přehledu využití různých limitů akutní toxicity v
PZH v ČR. Přehled byl získán porovnáním metod v bezpečnostních zprávách českých
podniků ve spolupráci s VÚBP Praha a MŽP.

 Provedení srovnání havarijní akční úrovně HAU-20 resp. HAU-120, které jsou používány
HZS ČR pro účely ochrany obyvatelstva, s dostupnými mezinárodními hodnotami limitů.

 Návrh postupů pro stanovení zóny havarijního plánování založené na toxických limitech a
zjednodušeném rozptylovém modelu; dle možností s ověřením výsledků v praxi.

 Metodika výběru limitů a jejich způsobu použití v oblasti bezpečnostních dokumentů.
Při řešení disertační práce byly využity teoretické a simulační vědecké metody jako jsou
analýza, syntéza, komparace, modelování, atd.
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2 Současný stav poznání v problematice hodnocení následků na
zdraví v rámci prevence závažných havárií

Jak již bylo uvedeno, systém prevence závažných havárií zahrnuje postupy jak analyzovat a
hodnotit rizika způsobená zacházením s nebezpečnými chemickými látkami v průmyslových
podnicích. Jedním z kroků je vytvoření havarijních scénářů. Havarijní scénář v rámci AHR lze
chápat jako popis možného průběhu havárie (sekvencí událostí) v druhém sledu jako
modelování vedoucí k lokalizaci určitých následků. Jak bude vypadat havarijní scénář, pokud
není bráno celkové zaměření AHR primárně ovlivňující volbu havarijních scénářů, vyplývá ze
znalostí fyzikálně-chemické podstaty látky a ze způsobu nakládání s touto látkou. Jedním
z výsledků stanovených scénářů, respektive celé AHR, je určení ohrožení okolích objektů,
například obyvatel, majetku a životního prostředí.

Vzhledem k zaměření disertační práce je tím, co je ohroženo, myšleno zdraví a životy osob. U
toxických látek, které jsou předmětem této práce, se jedná zjednodušeně o účinek na zdraví
člověka způsobený jednorázovou expozicí, kontaktem dané látky s vnějšími hranicemi
organizmu (Provazník et al., 2004). Modelování úniku toxické látky do atmosféry v sobě
zahrnuje několik parametrů, které musí být v rámci AHR vzaty v různé míře v úvahu. Hlavním
výstupem z modelování úniku toxického plynu do atmosféry důležitým pro hodnocení následků
na zdraví člověka v problematice průmyslových havárií je stanovení akutní expozice, přesněji
hodnot koncentrací v závislosti na čase a vzdálenosti, kterým může být obyvatelstvo vystaveno.
K zhodnocení této expozice je mimo jiné potřeba znalosti z oblasti účinků způsobených
vzájemným působením látky a organizmu, přesněji interakcí toxické látky s
biomakromolekulami (jako podstaty živého organizmu), díky čemuž dochází k měnění jejich
biologických vlastností a k narušení jejich integrity, a tím i funkčnosti organismu, což může
vyústit až v jeho zničení (Patočka, 2005). Účinky toxických látek z pohledu vystavení/expozici
organizmu se rozlišují na akutní a chronické. Vzhledem k povaze průmyslových havárií, se
předpokládá jednorázové, resp. krátkodobé vystavení organizmu toxické látce, které spadá pod
definici akutní toxicity.

Celkový proces AHR sebou přináší celou řadu problémů vyplývajících z jednotlivých kroků
AHR, které v sobě zahrnují specifické nejistoty. Jak je znázorněno na obrázku 1, v případě
zaměření havarijní na scénář únik toxické látky do atmosféry, se jedná o nejistoty spojené s:

 určením iniciační události;
 určením rozptylu v atmosféře;
 určením expozice organizmu;
 určením účinků na organizmus. (Baudišová et al., 2009)

Obrázek 1: Jednotlivé kroky analýzy a hodnocení rizikv rámci havarijního scénáře úniku toxické
látky do atmosféry upraveno z (Baudišová et al., 2009a)
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Všechny kroky, kterými je při modelování případné havárie nutné projít, ovlivní výslednou
predikci možných následků na zdraví. Vzhledem k povaze práce nebudou nejistoty spojené s
modelováním úniku toxických látek dále řešeny. Celá práce je zaměřena pouze na hodnocení
následků na zdraví člověka způsobených průmyslovými haváriemi z pohledu akutní toxicity.
Před zaměřením se na nástroje, které se využívají pro určení účinků na organizmus na základě
toxické expozice, je stručně rozebrána problematika akutní toxicity.

K tomu, aby byl definován rozdíl mezi akutní a chronickou toxicitou, bylo zapotřebí jasného
vymezení. Mezi odborníky byla učiněna dohoda o době expozice. Výsledným konsenzem pro
akutní toxicitu byla exaktní definice, že k expozici organizmu může dojít jednorázově nebo
opakovaně, obvykle u orální a dermální po dobu kratší než 24 hodin a inhalační po dobu 4
hodin. Dle literatury (Nordberg et al., 2004; IUPAC, 2014; Williams, 2000; EU, 2008; OECD,
2009; Rustek 2001) lze pod pojmem akutní toxicita rozumět nepříznivý účinek, k němuž dojde
po orální, dermální nebo inhalační expozici (dávce) látce během krátké doby vystavení
organizmu. Nepříznivým účinkem se myslí změny v biochemii, fyziologii, růstu, vývojové
morfologii, chování nebo délce života organismu, která má za následek zhoršení funkční
kapacity nebo zhoršení kapacity vyrovnat se s dalším stresem nebo zvýšení citlivosti k dalším
vlivům životního prostředí. V některých zdrojích (například Nordberg et al., 2004; IUPAC,
2014) je uvedená podmínka, že tyto nepříznivé účinky by měly být pozorovány na organizmu
nejpozději do 14 dnů od vystavení.

Pro řešení problematiky prevence závažné havárií jsou parametry expozice pro akutní toxicitu
upraveny. Akutní toxicita je chápána v rámci problematiky průmyslových havárií jako následek
jednorázové událost zpravidla krátkodobého působení. Rozdíly jsou v rozsahu doby expozice
(od 10 minut do 8 hodin) a v cestě vstupu látky do organizmu, který je převážně inhalační.

Nejběžnějším způsobem jak hodnotit akutní toxicitu v rámci průmyslových havárií, je zaměření
se na údaje odvozené z dat, primárně z inhalační akutní toxicity, sekundárně z dermální a až na
posledním místě z orální akutní toxicity.

Účinek a jeho velikost jsou ovlivněny různými faktory, jako jsou vlastnosti látky, podmínky
expozice, exponovaný organizmus a dalšími faktory. Specificky u akutní toxicity je důležitým
faktorem ovlivňujícím výsledný účinek a jeho velikost rychlost dýchání exponovaného jedince.
Při normálních podmínkách, odráží rychlost ventilace plic metabolické potřeby těla. S fyzickou
aktivitou se může rychlost ventilace plic několikanásobně zvýšit, ve srovnání s klidovými
podmínkami. To může vést k několikanásobně větší vnitřní koncentraci systémově působící
látky, zvláště při krátkodobé expozici. Těžká fyzická aktivita může být závažnějším faktorem
týkajícím se vyšší vnímavosti jedince než jakékoli jiné faktory. Těžká fyzická aktivita a
následně zrychlené dýchaní závisí významným způsobem na zdravotním stavu člověka. Lze
předpokládat, že tento faktor bude zvláště znatelný u jedinců trpících onemocněním dýchacích
cest, kardiovaskulárního systému nebo obezitou, atd. Z tohoto důvodu se doporučuje při úniku
z místa havárie běžná chůze. Avšak pokud je, možnost dosáhnou nekontaminovaného vzduchu
v krátké době, je výhodnější běžet. Stejná pravidla jako pro těžkou fyzickou aktivitu platí také
pro zrychlené dýchání, které může být způsobené například panikou nebo u dětí pláčem. Dalším
parametrem, který ovlivňuje velikost účinku, je různorodost ve skupině obyvatel, přesněji dána
například věkem, pohlavím, zdravotním stavem, hmotností jedince, dřívější expozicí.
(Abraham et al., 2003)

Při průmyslových haváriích je velmi pravděpodobné, že určitá část obyvatel bude více vnímavá
a účinky se u nich projeví silněji ve srovnání s takzvanou „normální populací", která je
představována zdravými dospělými jedinci středního věku.
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2.1 Limity akutní toxicity jako nástroje ochrany zdraví
Jedním ze základních požadavků společnosti je ochrana zdraví člověka před negativním
působením nebezpečných látek v různých oblastech. K tomu účelu byly vytvořeny mimo jiné
jednoduché nástroje, limity poukazující na tzv. endpoint, tj. hraniční hodnota nebo hodnoty,
které pokud jsou překročeny, může být v definované míře ohroženo zdraví nebo život jedince,
popřípadě skupiny jedinců. Limity se využívají jako nástroje pro rozhodování při řízení rizika,
v některých případech mohou sloužit také k zhodnocení přijatelnost společenského rizika,
popřípadě individuálního rizika.

Stanovení endpointu, neboli dopadu (například, že žádný negativní účinek nebude u populace
pozorován), je v kombinaci s pravděpodobností nežádoucí události primárně ovlivněno
společenským požadavkem a s tím spojenou oblastí jejich využití. Na jeho základě je pak
stanoven typový scénář a s tím spojené vymezení populace, která bude brána v úvahu. Stejně
jako pro pracovní prostředí bylo pro oblast průmyslových havárií potřeba vytvořit exaktní
nástroje pro ochranu obyvatel před nepříznivými účinky toxických látek. Mezi těmito nástroji
jsou limity akutní toxicity. V problematice závažných havárií jsou využívány v rámci procesu
analýzy a hodnocení rizik, pro modelování dosahů účinků toxických látek, pro stanovení zón
pro přípravu havarijních plánů a zón, ve kterých je třeba vést aktivní komunikaci
s obyvatelstvem. Jsou konkrétně využívány pro vymezení plochy, u které se předpokládá, že
mimo ni následky na zdraví nebudou „horší“ než limitní, tzn., že je uvnitř plochy překročeno
individuální riziko stanovené použitým limitem akutní toxicity. Na základě určení míry
individuálního rizika u určitého počtu jedinců, dojde k zhodnocení společenského rizika.

Limity akutní toxicity obecně reprezentují prahovou hodnotu neboli diskrétní hodnotu, která
představuje koncentrace látky v ovzduší, pod kterou uvedený účinek po určité doby vystavení
není pozorován nebo se neočekává, že se objeví. Jejich vývojem nebo publikováním se zabývá
celá řada organizací, např1:

 AIHA (Americká asociace hygieny v průmyslu). Jedním z jejích významných výstupů je
vytvořená metodika ERPG (Referenční koncentrace pro účely havarijního plánování).
(AIHA, 2006)

 US EPA (Agentura pro ochranu životního prostředí spojených států). Agentura EPA se
zabývá výzkumem a vzděláváním v oblasti ochrany lidského zdraví a životního prostředí.
Současně spolu s National Research Council spravuje limity AEGL (Směrné úrovně akutní
expozice), (EPA, 2012, 2013; NRC US, 2001).

 SCAPA (Podvýbor pro odhad následků a ochranné akce). Podvýbor SCAPA mimo jiné
publikoval hodnoty TEEL (Craig et al., 2000; DOE, 2008).

 ECETOC (Evropské centrum pro ekotoxikologii a toxikologii chemických látek) se zabývá
výzkumem v oblasti účinků chemických látek na zdraví člověka a životní prostředí. Jedním
z výstupů je metodika EEI (Indexy expozice při ohrožení). Limit EEI je zatím stanoven
pouze pro chlór. (ECETOC, 2006)

 UK HSE (UK Health and Safety Executive - Výkonný úřad pro zdraví a bezpečnost
spojeného království). Úřad HSE vyvinul SLOT-DTLs (Specifikovaná úroveň toxicity -
nebezpečná toxická dávka) a SLOD-DTLs (Významná pravděpodobnost smrtelných
následků - nebezpečná toxická dávka). (OPD, 2000)

1 Část překladu názvů do českého jazyka byla převzata s publikace Výkladový terminologický slovník některých
pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií (Sluka, 2010).
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 INERIS (Národní institut pro životní prostředí a průmyslové riziko). Institut INERIS vyvíjí
limity SELS (Prahová úroveň významného smrtelného účinku). SPEL (Prahová úroveň
prvotního smrtelného účinku), SEI (Prahová úroveň nevratných účinků), SER (Prahová
úroveň vratných účinků), SP (Hranice vnímání). (Bauling et al., 2007; Tissot et al., 2009)
Institut INERIS v letech 2002 - 2006 vedl projekt ACUTEX financovaný Evropskou Unií,
podporující praktickou aplikaci Direktivy 96/82/EC (SEVESO II) zabývající se prevenci
závažných havárií. Cílem projektu ACUTEX bylo vyvinout novou Evropskou metodiku
(respektive inovovaný přístup) pro určení prahových hodnot akutní expozice (AETLs) vůči
nebezpečným látkám, aplikovatelnou v oblastech průmyslových havárií (Wood, 2006). Na
projektu ACUTEX spolupracovalo devět vědeckých institucí (Wood, 2006). V současnosti
je k dispozici 21 hodnot limitu AETL.

 VROM - (Nizozemské ministerstvo pro bydlení, uzemní plánování a životní prostředí).
Ministerstvo vydalo limity tzv. Hodnoty pro zásah. Tyto limity jsou odstupňované jako
prahové hodnoty představující koncentrace látek, nad které účinky na zdraví mohou být
definovány následovně: Hodnota zvýšené pozornosti (VRW), „Poplašná“ hodnota (AGW),
Hodnota odpovídající ohrožení na životě (LBW), (ECOTOC, 2006)

 AIChE (Americký institut chemických inženýrů) je organizace zabývající se širokou škálou
problémů a to nejen v oblasti bezpečnosti průmyslu. Institut AIChE ve své publikační
činnosti vydal ve spolupráci se společností Dow Chemical Company příručku Dow´s
Chemical Exposure Index Guide (AICHE, 1994). Jedním z výsledků je tzv. nebezpečná
vzdálenost, při které jsou využívány limity ERPG-1, ERPG-2 a ERPG-3.

Konkrétní definice výše zmiňovaných limitů akutní toxicity jsou uvedeny v příloze A disertační
práce. Jak limity akutní toxicity, tak limity pro pracovní prostředí, jsou postaveny na hodnotě
koncentrace látky v prostředí s cílem ochránit zdraví člověka popřípadě skupiny. Pokud je
pominut společenský požadavek, lze obě skupiny rozdělit na základě četnosti expozice jedinců,
a to na:

 Limity stanovené pro trvale zvýšenou expozici. Četnost expozice je vysoká, předpokládá
se, že jedinci budou této expozici během svého života vystaveni opakovaně. Do této
kategorie spadá většina limitu pro pracovní prostředí. Např. limity PEL, TLV-TWA.

 Limity stanovené pro příležitostně zvýšenou expozici. Četnost expozice je nižší než u trvale
zvýšené expozici, ale vyšší než u velmi výjimečné expozice předpokládá se, že jedinci
během svého života mohou být dané expozici vystaveni jednorázově i opakovaně. Např.
limity NPK –P, IDLH.

 Limity stanovené pro velmi výjimečně zvýšenou expozici. Četnost expozice je nízká
(řádově stovky let) předpokládá se, že jedinci budou dané expozici vystaveni jednorázově.
Do této kategorie spadá většina limitů akutní toxicity. Např. limity AEGL, ERPG.

U limitů akutní toxicity se předpokládá, že jedinec může být vystaven jednorázově vyšší
koncentraci toxické látky, která způsobí srovnatelnou míru účinku jako opakované vystavení
nízkým koncentracím u chronické toxicity, jemuž mají zabránit limity chronické toxicity
v pracovním nebo životním prostředí. Konkrétní účinky vyvolané stejnou toxickou látkou se
však mohou v obou případech také navzájem značně lišit. Mohou také nastat případy, kdy látka
vykazuje jen jeden typ toxicity, akutní nebo chronickou. Například čpavek v nízkých dávkách
není jedovatý, naopak některé karcinogeny, převážně se stochastickým účinkem, nemusí být
nebezpečné při jednorázové expozici, ale při chronické mohou představovat problém (Paleček
et al., 1996). Tyto rozdíly v četnosti expozice, vztahu koncentrace (dávka)/ účinek jsou hlavním
důvodem, který brání k využití limitů pro jiný účel než pro ten, pro který byly stanoveny. Proto
pozornost v následujících kapitolách je zaměřena pouze na limity akutní toxicity.
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3 Principy stanovení limitů akutní toxicity
Proces stanovení limitu akutní toxicity lze obecně rozdělit do jednotlivých kroků, které jsou
uvedeny na obrázku 2. Společenský požadavek v případě průmyslových havárií nelze vztáhnout
pouze na skutečnost, že u populace nebude pozorován žádný účinek v případě expozice, protože
případná opatření vztažená k takovému účinku by byla ekonomicky neúnosná a v mnoha
případech nelogická vzhledem k pravděpodobnosti vzniku havárie. Proto limity akutní toxicity
jsou stanoveny na různých typech účinků a tím spojených typových scénářů.

¨

Obrázek 2: Proces stanovení limitů akutní toxicity

Většina limitů akutní toxicity je definována pro situace, kdy je obyvatelstvo vystaveno určité
konstantní koncentraci po daný čas. V reálném světě není úroveň expozice jedince stejná a bude
se v čase na daném místě měnit, v důsledku působení heterogenního prostředí (např.
meteorologických podmínek, chování jedinců, členitost terénu, apod.), přičemž v jednu chvíli
dosáhne úroveň expozice své maximální hodnoty. Na začátku nastane rapidní vzestup
koncentrace, který bude následován asymptotickým poklesem k nule (INERIS, 2006).

Dalším předpokladem, na kterém jsou limity založeny, je cesta vstupu látky do organizmu, jak
je zřejmé s podstaty jejich zaměření, jedná se o cestu vstupu primárně dýchacími cestami,
popřípadě přes kůži.

Vývoj samotné hodnoty limitů lze obecně rozdělit do následujících kroků:

 Závěr toxikologické studie. Samotný výběr musí být prováděn podle určitých kritérií.
Různé přístupy definují různá kritéria, mezi která patří nejčastěji: soulad s Good laboratory
practice (GLP), klasifikace podle Klimishe (1997), atd. K výběru studie většinou dochází
na základě konsenzu odborné skupiny. Výběr je pro každý případ specifický a je silně
podmíněn odborností dané skupiny.

 Výpočet referenční hodnoty na základě získaných toxikologických dát. V tomto kroku
dochází k použití toxikologických modelů.

 Extrapolace na člověka. Tato problematika je z důvodu velkých nejistot a chybějících
znalostí a poznatků v důsledku nedostatečného vědeckého vývoje obtížně hodnotitelná.

 Extrapolace na různé doby účinků. V případech, kdy nejsou k dispozici experimentální data
pro požadované doby účinků, dochází k extrapolaci pro různé doby účinku.

Jednotlivé kroky spolu s vývojem a srovnáním přístupů k vybraným limitů jsou detailněji
rozebrány v rámci samotné disertační práce.
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4 Přístup k používání limitů v České republice
Celá oblast prevence závažných havárií vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady
96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a jejího
dodatku 2003/105/ES (Směrnice SEVESO). V České republice je legislativně upravena
zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (dále zákon PZH). Jedním z nástrojů v
prevenci závažných havárií je bezpečnostní dokumentace podniků, v nichž se nachází
nebezpečné látky. Součástí bezpečnostní dokumentace je AHR. Postup AHR je definován ve
vyhlášce č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií.

V zákoně PZH je mimo provedení AHR v rámci bezpečnostních dokumentů, dána povinnost
stanovit zónu havarijního plánování. Způsob, jakým je stanovována, je uveden v rámci
vyhlášky č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsahu
a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. Ve vyhlášce je sice uveden konkrétní
způsob, který nevyužívá limity akutní toxicity, ale zároveň je zde dána možnost stanovení ZHP
jiným způsobem, který limity akutní toxicity pro určení možných účinku v zóně používá.

Postup stanovení hranice zóny VHP ve zmíněné vyhlášce byl založen především na metodice
IAEA-TECDOC-727 (IAEA, 1996). Tato metodika byla koncipována jako ucelený postup
zaměřený na priorizaci různých zdrojů rizik s cílem určit ty zdroje závažných havárií, které
vyžadují detailnější hodnocení nad rámec vlastní metodiky IAEA-TECDOC-727 (Blažková,
2010). Zde uvedený postup screeningu byl v podstatě převzat do výše jmenované vyhlášky
(Česko, 2006b), a to od tabulek až po krok stanovení vzdálenosti možných nežádoucích účinků
havarijní události označované jako R, která je dále ve vyhlášce násobena vybraným
koeficientem 2 vyplývajícím z konsensu expertů. Koeficient lze vnímat jako snahu tehdejších
zákonodárců o opatrný konzervativní přístup k použití velmi hrubého odhadu dosahu havárií v
potenciálně zasažené oblasti. S odstupem několika let však lze konstatovat, že takový přístup
ve výsledku neříká téměř nic o účinku, kterým je obyvatelstvo, majetek nebo životní prostředí
ohrožováno. Postupy a výsledky uvedené v metodě IAEA-TECDOC-727 mohou být použity
pouze na relativním základě, tzn. na základě relací – vazeb s dalšími zdroji rizik. Absolutní
hodnoty rizika získané pomocí metody by neměly být používány izolovaně (odděleně). Jak již
samotná metoda uvádí, postupy a výsledky v ní naznačené, by neměly být používány pro tvorbu
havarijního plánu pro konkrétní situace v oblasti výskytu uvažovaných rizik (například továrna
v obydlené oblasti, přeprava nebezpečných materiálů v blízkosti obydlených oblastí).

Nedostatky vyhlášky vedly k nutnosti vytvoření nového způsobu stanovení ZHP a tím
zhodnocení možnosti využití limitů pro ZHP, protože současně nastavená hranice nenese
jasnou informaci z pohledu ochrany obyvatel, vzhledem ke zdvojení původního parametru „R“
získaného z původní metodiky.

Jediné limity, které jsou v ČR definovány pro účely ochrany obyvatelstva, jsou limity HAU 20
a 120. Tyto limity jsou uvedeny v Bojovém řádu jednotek požární ochrany a v Řádu chemické
služby (GŘ HZS, 2006). HAU (Havarijní akční úroveň) jsou definovány jako limitní
koncentrace plynu nebo aerosolu látky v ovzduší, při kterých je nutné obyvatelstvo vyvést ze
zamořeného prostoru do 20, resp. 120 minut od zahájení inhalace (GŘ HZS, 2006). Tyto limity
jsou primárně určeny pro plnění úkolů chemické služby Hasičského záchranného sboru ČR.
Možnost jejich využití pro PZH, AHR a pro stanovení ZHP nelze posoudit, a to z důvodů
nedostatečných dat o jejich vývoji. Autorka práce se spolu s prvním školitelem panem doc.
RNDr. Petrem Linhartem, CSc. pokoušela získat informace, na jakém základě tyto limity
vznikaly, ale kromě části dokumentu (Stránská, 1999), přesněji kapitoly 2 a 3 (3.1, 3.2), nebyly
informace získány. Tento dokument poukazuje pouze na informace o tom, jak měly být limity
koncipovány. Limity HAU 20 a HAU 120 musí byt stanoveny jako koncentrace, které nesmí
vyvolat nevratná onemocnění. Látka při dané koncentraci může mít pouze vratné a lehčí
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snesitelné účinky na dospělé osoby i děti (Stránská, 1999). Dále bylo uvedeno, že jejich vývoj
je založen na:

 shromáždění toxikologických údajů o zadaných látkách,
 setřídění, shromáždění údajů podle hodnot koncentrací a účinků,
 roztřídění údajů podle druhu účinku,
 zhodnocení účinku podle vratnosti a snesitelnosti,
 aproximativní stanovení (odhad) HAU-20 a HAU-120 (Stránská, 1999).
Na základě tohoto dokumentu nelze vyhodnotit, odkud byla data čerpána, jakým způsobem
bylo provedeno zhodnocení účinku podle vratnosti a snesitelnosti a hlavně jakým způsobem
byla provedena aproximace účinku a expozice.

4.1 Rozbor stavu na základě analýzy bezpečnostních zpráv
Pro posouzení situace v používání limitů v AHR v ČR byl vytvořen přehled limitů použitých v
bezpečnostních dokumentacích (bezpečnostních programech nebo bezpečnostních zprávách)
každého ze zařazených podniků skupiny B dle zákona č. 59/2006 Sb.

Ze 111 podniků (resp. AHR) nebylo hodnoceno 10 podniků (9%) z důvodů nedostupných,
nedostatečných nebo neúplných dat. Celkový analyzovaný soubor tedy činí 101 podniků.
Detailní rozbor stavu je uveden v článku (Baudišová, 2009). Při celkovém zhodnocení AHR se
jako problematická ukázala neúplnost informací (např. neuvedení limitů, hodnoty limitů, popř.
hranice dopadů) používaných limitů (cca 43%) a neshody přímo v samotných limitech
(zmiňováno již výše). Samotná AHR je chápana jako odborný dokument sloužící pro
rozhodování v prevenci závažných havárií a jako k takové by k ní mělo být přistupováno.
Neúplností informací o požitých limitech v AHR vede k tomu, že v mnoha případech jsou AHR
téměř nepoužitelné a to jak pro vnější havarijní plány (dále VHP), tak pro podniky samotné.
Orgán veřejné správy, který při zpracovávání VHP plánuje bezpečnostní opatření a reakci
záchranných složek (tj. informování okolního obyvatelstva, možnosti evakuace, uzávěry
ohroženého prostoru, atd.), je pak následně nucen ke zpracování nové AHR, přičemž opět stojí
před otázkou, jaký limit má být použit. Nejednotný přístup k použití limitů akutní toxicity v ČR
nastolil otázku, zda v jiných státech je situace jiná. Byly zvoleny země, které problematiku
limitů v rámci průmyslových havárií, popř. ve vnějších havarijních plánech, zahrnují. Při
výběru zemí se jako limitující skutečnost ukázala obtížná dostupnost, eventuálně dohledatelnost
informací (dokumentů, směrnic, atd.). A proto byla právě dostupnost zvolena jako stěžejní
kritérium při výběru zemí. Potřeba vytvoření pomocného nástroje ke zhodnocení dopadů
následku závažných havárií AHR a VHP vedla k vytvoření národních hodnot limitů, např.: v
USA, Anglii, Francii. Avšak jen v některých zemích bylo používání limitů upraveno formou
návodů, příruček a směrnic. Lze konstatovat, že přístupy v jednotlivých zemích k používání
limitů se liší, a to hlavně ve volbě účinku a době expozice. V žádném z řešených zemí (Spojené
státy americké, Německo, Rakousko, Irsko, Velká Británie, Francie) nejsou limity akutní
toxicity součástí legislativních předpisů, avšak v některých případech jako je Německo a
Spojené státy americké jsou formou metodik, směrnic doporučovány.



14

5 Návrh metodiky využití limitů akutní toxicity pro AHR
Z dosavadních poznatků o vývoji limitů a účelu jejich stanovení, vyplývá, že pro účely prevence
závažných havárií je vhodné mít k dispozici jednotlivé hodnoty koncentrací pro různé doby
expozice a zároveň křivku vztahu koncentrace doba expozice, aby byla možná v případě
nevhodnosti limitů standardní interpolace na jinou dobu expozice. Ze zjištěných poznatků
z výše uvedených kapitol vyplývá, že určení jednoznačné hranice rozdělující přítomnost nebo
nepřítomnost daného účinku není možné. Jedním z hlavních důvodů je přítomnost extrémně
vnímavých jedinců a neschopnost jasné kvantifikace rozložení vnímavých jedinců. Proto je
nutné volit jako výchozí ukazatel pro vývoj limitu hodnotu, při které dojte k vzniku účinku u
určitého malého množství jedinců. Jako tyto hodnoty jsou často voleny hodnoty LC01, LC05
případně hodnoty definované americkým přístupem BMD.

Diskrétní hodnoty u většiny limitů pokrývají časový interval od 1 minuty do 8 hodin, přičemž
křivky jsou běžnou součástí technických podpůrných dokumentů pro stanovování limitů
jednotlivých toxických látek. Předmětem diskuze však zůstává, jaký časový rámec je vhodné
znát pro potřebu průmyslových havárií. Pokud vezmeme v úvahu časovou osu průběhu havárie,
je zřejmé, že využití limitů stanovených pod 10 minut obecně (s výjimkou dopravních nehod)
bude mít minimální praktický význam Mezi průmyslovými objekty resp. oplocením objektu a
sousedními obydlími existuje vždy určitá vzdálenost, přičemž uvolněný mrak se rozptyluje v
závislosti na meteorologických podmínkách. V důsledku této disperze se, za běžných
meteorologických podmínek doba expozice obyvatelstva chemické látce dokonce i při
minutovém uvolnění látky přiblíží spíše 10 minutám nežli jedné minutě. Zároveň pro časové
období 1-5 minut nejsou k dispozici téměř žádná toxikologická data, což je částečně
vysvětlováno významnými technickými obtížemi při vytváření 1-, 5-, 10- minutových
inhalačních expozic. Pokud jsou dostupné studie, je potřeba dávat pozor na homogenitu
koncentrací testovaných na zvířatech. Ve většině případů, kdy jsou limity pro tak krátkou
expozici stanoveny, jsou tato data extrapolována, obvykle z hodinových nebo 4-hodinových
dat. Extrapolovatelnost z vysokých dávek na velmi nízké je složitá, protože je potřeba zahrnout
způsob dýchání, který značně ovlivní výsledný limit.

Použití časového rozmezí 480 minut se jeví také jako velmi problematické, protože může
snadno dojít k záměně s limity pro pracovní prostředí, které užívají stejné časové rozmezí.
Z historických zkušeností z proběhlých průmyslových havárií je zřejmé, že únik nebezpečných
látek netrvá více než několik minut. Při požárech, kdy dojde k uvolnění toxických plynů, se
však může objevit i několika denní až týdenní působení těchto plynů.

Metodiky (INERIS, 2006; NRC US. 2001) jako stěžejní hodnotí doby expozice od 30 minut,
což vychází z předpokladu, že zasažená populace se bude vyskytovat ve smyslově zjistitelné
koncentraci a zároveň pokud nebude dosaženo koncentrace, která může vést ke zneschopnění
úniku, bude schopna opustit zasaženou oblast. Nejvhodnější se tedy jeví použití časového
rozpětí 30 – 240 min.

Další problém, ke kterému přistupují metodiky vývoje limitů různě, je hodnocení vnímavých
jedinců. Pro tuto skupinu není k dispozici dostatek dat. Není znám ani kvantitativní účinek ve
vnímavé populaci, ani rozložení vnímavých jedinců uvnitř celkové populace. Z tohoto důvodu
by využití limitů nezahrnující vnímavé jedince mělo podléhat společenskému rozhodnutí. Mělo
by dojít k vyjasnění, jaká část populace bude pokládána za vnímavou z pohledu vyvážení
závažnosti dopadů a četnosti výskytu vnímavých jedinců. Jako příklad lze uvést mutagenní
účinek, u kterého bylo zjištěno, že nastane jednou ze 40 000 případů. Rozhodnutí nechránit tyto
jedince je pak celkem jednoduché (INERIS, 2006).). Jelikož v této oblasti nebylo přijato obecné
řešení, a různé evropské země mají jiné filozofie managementu rizik, přístup k vnímavým
jedincům by bylo vhodné při vývoji metodiky zvážit.
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5.1 Varianty přístupů k problematice limitů v prevenci závažných havárií
K návrhu metodiky pro postup při stanovení limitů akutní toxicity pro AHR v rámci prevence
závažných havárií lze volit různé přístupy, nicméně všechny tyto přístupy musí mít za cíl:

 Stanovit jasně definované požadavky na zpracovatele AHR;
 Dosáhnout porovnatelnosti výsledků AHR u technologicky srovnatelných zařízení;
 Minimalizaci možnosti manipulace s výslednými dosahy účinků toxických látek;
 Zlepšení celkové využitelnosti AHR pro orgány veřejné správy a srozumitelnosti výsledků

analýz.
Vezmeme-li v potaz tyto cíle, lze k vytvoření návrhu přistupovat z několika úrovní stupňů
volnosti výběru limitu:

A. Stanovit národní kompetentní autoritou konkrétní hodnotu/hodnoty limitů akutní toxicity
pro jednotlivé látky; tvůrci bezpečnostní dokumentace (analytici) budou povinni tyto
hodnoty použít

B. Dovolit analytikům převzít konkrétní hodnoty limitu/limitů od některého z jiných
odsouhlasených zdrojů, např. od zahraničních kompetentních autorit;

C. Volba vlastního limitu provedená analytiky na základě toxikologické studie a na jejím
základě zdůvodněná;

D. Převzetí nebo volba libovolného limitu bez jeho kritické analýzy.
Detailní rozbor možných variant je uveden v samotné disertační práci. Před samotnou volbou
přístupu je nutné určit, jaký bude požadovaný výsledek u použití limitů akutní toxicity. Z
hlediska toxické látky se jedná o koncentraci škodliviny, u které se předpokládá specifický
následek na zdraví při expozici trvající specifickou zvolenou dobu.
Samotná hodnota limitů v sobě zahrnuje dobu expozice, koncentraci v prostředí, z něhož látky
do organismu vstupují, cestu vstupu do organismu (v našem případě se jedná prakticky výlučně
o respirační trakt), popř. citlivost jedince resp. rozložení citlivých jedinců v obecné populaci.
Pro stanovení zóny dosahů toxických látek se celková problematika dá rozdělit na jednotlivé
problémy:

 Volbu účinku. Volbu účinku lze rozdělit do mnoha úrovní za pomocí prahových hodnot (ve
smyslu toxikologie je to dávka nebo ohrožující koncentrace činitele, pod kterou uvedený
účinek není pozorován nebo se neočekává, že se objeví). Velký počet těchto úrovní vede k
exaktnějšímu popisu plošného rozdělení dopadů, avšak přináší s sebou složitost jak volby
limitu a jeho výpočtu, tak následné interpretace analytických výsledků. Malý počet limitů
naopak vede ke zjednodušenému vnímání rizika, takže například stanovení limitu smrtící
koncentrace podceňuje závažnost velkého počtu zraněných lidí. V současné době se ustaluje
na mezinárodní úrovni počet na třech prahových hodnotách.

 Volbu doby expozice, kterou se rozumí časové rozmezí působení látky.
 Zahrnutí vnímavých jedinců v obecné populaci – Vnímaví jedinci jsou lidé, u kterých se

předpokládá, že jejich reakce na expozici chemickým látkám bude silnější než u ostatních
jedinců nacházející se v zamořené oblasti.

5.2 Stanovení klíčových kritérií pro srovnání jednotlivých přístupů
Varianty návrhů možných přístupu byly konzultovány s kompetentní autoritou pro prevenci
závažných havárií (Ministerstvo životního prostředí). Vzhledem k nejasnostem okolo využívání
limitů v ČR a zkušeností z přístupů jiných zemí byla jako vhodná forma zvolena forma
certifikované metodiky spojující variantu B a C.
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Před určením jasných požadavků pro volbu limitu akutní toxicity využívaných v rámci AHR
v ČR je potřeba definovat endpoit, tedy dopad a jeho pravděpodobnost, pro který bude limit
vybrán. Limit musí byt stanoven na LC01 nebo přijatelném stejném efektu, kterému lze přiřadit
stejnou váhu. Stanovení dopadu na LC50 je nepřijatelné, protože ochranu obyvatelstva nelze
stanovit na přijatelnosti, že 50 procent exponovaných obyvatel zemře. Zároveň z důvodů
ekonomických a četnosti výskytu havárií nelze přijatelnost stanovit ani na „nulovém“ dopadu,
který znamená, že obyvatelé při vystavení nebudou nijak ohroženi na zdraví. Doba expozice je
jednohodinová a v případě, kdy scénář havárie předpokládá jinou dobu expozice, použije se
hodnota pro tuto dobu (např. šíření toxického mraku neumožňuje v žádném místě hodinovou
expozici).

Pro objektivní možnost výběru nejvhodnějšího limitu, bylo třeba provést vzájemné srovnání.
Na základě zjištěných faktů a teoretického rozboru problému byla mezi podstatná kritéria
vztahující se k vybraným limitům zvolena následující (Dostupnost hodnot limitů; Definice
prahových účinků; Doba expozice; Cílová populace; Metodika a způsob vývoje; Spolehlivost
zdroje; Dostupnost vědeckých zpráv; Revidování publikovaných hodnot). Hodnocení a rozbor
jednotlivých limirů byl uveden v příloze C disertační práce.

5.3 Srovnání limitů na základě stanovených kritérií
Podle výše stanovených kritérií, byl vytvořen přehled vlastností jednotlivých metodik, které
jsou důležité pro jejich aplikaci. Danou problematiku bylo nutné posoudit z kvalitativního
hlediska, a to z důvodů složitosti problematiky a faktu, že by kvantitativní výsledek vedl k
nepřesným závěrům. Dílčí výsledky byly poté zhodnoceny kvantitativně a jsou uvedeny
v disertační práci.

Výstupy z analýzy jsou následovné:

1. Jako nejlepší byly vyhodnoceny limity AEGL, což odpovídá jak složitosti jejich vývoje, tak
rozsahu jejich využití.

2. Dále byly vyhodnoceny limity AETL, které jsou z pohledu sofistikovanosti a exaktnosti
vývoje přinejmenším na stejné úrovni jako AEGL, nicméně jsou omezeny tím, že v
současné době jsou publikovány jen pro malé množství látek (Wood, 2006).

3. Dále byly vyhodnoceny VSTAF. Jejich výhodou je, že respektují exaktní přístup k vývoji
jednotlivých limitů dle AETL, avšak jejich podstatnou nevýhodou je, že jsou k dispozici
pouze ve francouzském jazyce a jejich dostupnost je komplikovaná.

4. Jako další se umístily limity ERPG a TEEL. V případě ERPG je to zapříčiněno především
chybějícím otevřeným přístupem o vývoji jednotlivých hodnot limitů. Největším
problémem limitů TEEL je, že jsou stanoveny pouze dočasně a jako náhrada za chybějící
hodnoty AEGL a ERPG. Jejich podstatnou výhodou je velký počet hodnot pro jednotlivé
chemické látky. U obou limitů jak TEEL, tak ERPG je značným omezením fakt, že existují
pouze pro specifický čas.

5. Další v pořadí jsou limity DTL, které jsou principiálně velmi odlišné. Jejich podstatnou
výhodou je možnost extrapolace pro jakýkoliv čas. Jejich nevýhodou jsou pouze dvě
existující úrovně účinku a to pro hranici, při které se očekává úmrtí, a pro hranici 50%
úmrtnosti obyvatelstva.

6. Jako další se zařadily limity IDLH, které jsou ve své podstatě pracovním limitem. Navíc
jsou definovány pouze pro jednu hranici účinku a specifický čas.

7. Jako poslední jsou limity EEI a IW. Největším problémem limitu EEI je to, že doposud
nebyly stanoveny žádné hodnoty. Na rozdíl od limitu AETL se předpokládá, že ani
stanoveny nebudou. V případě IW je problém v chybějící metodice a velice komplikované
dostupnosti hodnot (navíc jsou k dispozici pouze v nizozemském jazyce).
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6 Metodika pro postup při stanovení limitů akutní toxicity pro
analýzy rizik v rámci prevence závažných havárií

Účelem metodiky pro postup při stanovení toxikologických ukazatelů účinků pro analýzu rizik
v rámci prevence závažné havárie (dále jen „metodika“), je stanovení jasných požadavků na
používání limitů akutní toxicity, popřípadě probitové funkce a z nich odvozených hodnot, a
zároveň stanovení pravidel při jejich aplikaci.

Tato metodika je určena zpracovatelům bezpečnostní dokumentace, subjektům zařazeným do
kategorií A a B zákona o PZH, správním úřadům a kontrolním orgánům, které budou provádět
inspekce podle uvedeného zákona.

V rámci metodiky nejsou řešeny předchozí kroky analýzy potřebné k celkovému ocenění
následků na zdraví a životy lidí v důsledku úniku toxické látky do ovzduší, jako je určení
iniciační události, sestavení representativního scénáře havárie, únik do ovzduší, rozptyl
v atmosféře.

V rámci hodnocení jednoho zdroje by měly být použity minimálně dvě referenční hranice
odpovídající limitům s definovanými účinky. Tyto dvě doporučené hranice jsou popsány níže.
Může být použito i více hranic (limitů) s rozdílnými účinky. V druhém případě má výsledek
vyšší vypovídací schopnost, a to z důvodů vícestupňově vyjádřeného plošného rozdělení
dopadů. Naproti tomu je však větší počet limitů náročnější na interpretaci a komunikaci.
Požadavky na jednotlivé limity a na doplňující informace k nim jsou v obou případech
identické.

6.1 Volba doby expozice
Doba expozice by měla respektovat konkrétní výsledky modelování úniku a rozptylu toxické
látky pro daný scénář havárie a zvolené rozptylové podmínky. Použití doby expozice kratší než
10 minut je nepřípustné, desetiminutový limit lze použít jen tehdy, jestliže modelování,
počínaje únikem ze zdroje, prokáže, že nemůže být překročena tato doba expozice. U
třicetiminutového limitu a delší doby výskytu limitní nebo nadlimitní koncentrace lze zdůvodnit
použití této doby expozice limitu krátkou dobou neřízené evakuace jen u látek, u nichž je
prokazatelně senzorický práh detekce nižší než limit toxicity a jejichž účinky nezpůsobují
omezení schopnosti úniku. Není-li k dispozici limit pro dostatečně dlouhý čas expozice, mělo
by být na tuto skutečnost v dokumentaci upozorněno. Ve sporných případech se použije limit
pro delší expozici.

6.2 Referenční účinky
Z pohledu zákona o PZH je důležité znát dopady jak na životy, tak na zdraví obyvatelstva. Proto
je nutné v rámci analýzy stanovit hranice pro smrtící účinky a zároveň hranice nevratných
následků na zdraví, případně hranice pro neschopnost úniku jedince ze zasažené oblasti. Použití
přímé hodnoty LC50 je krajně nevhodné a to z důvodů, že hodnocení rizik nelze stavět na hranici
padesátiprocentní úmrtnosti a ve strmosti nástupu účinků při nižších koncentracích existují u
různých látek velké rozdíly. Hranice účinků jsou potom pro účely analýzy definovány
následovně:

 Referenční hranice I – Hranice, pod kterou se nepředpokládá, že se objeví úmrtí jedinců v
zasažené populaci, popřípadě se předpokládá úmrtí jedinců s pravděpodobností menší jak
0,01 (1 %).

 Referenční hranice II – Hranice, pod kterou se nepředpokládá, že se objeví trvalé následky
na zdraví nebo zhoršení možnosti úniku u jedinců v zasažené populaci.
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V rámci analýzy hodnocení rizik by měly být zobrazeny obě tyto hranice, jak je uvedeno na
obrázku 4. V případě kdy nelze tyto hranice vypočíst (např. nelze dosáhnout daných
koncentrací, atd.) musí být jasně uveden důvod.

Obrázek 3: Výběr toxikologických ukazatelů pro hodnocení dopadů účinku
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6.2.1 Stanovení referenční hranice I
Referenční hranici I lze stanovit na základě dvou metod. V první z nich se provádí výběr hranice
s použitím existujícího limitu akutní toxicity nebo výpočtem z probitové funkce. Tato metoda
je obecně preferována a její použití je doporučeno u toxických látek, které jsou přítomny ve
větším množství zařízení a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými
kompetentními autoritami odpovědnými za prevenci závažných havárií, případně jinými
relevantními orgány. Další možností je stanovení limitu na základě bibliografické rešerše
toxikologických studií.

Metoda Ia: Výběr existujícího limitu toxicity nebo výpočet z probitové funkce

Tento výběr respektuje důvěryhodnost konkrétní hodnoty limitu odvozenou od příslušné
odpovědné autority. Limit by měl být přednostně přebrán od některé z kompetentních autorit
odpovědných za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgánů jimi pověřených nebo od
obdobných autorit odpovědných za prevenci chemických havárií stacionárních zařízení v
zemích OECD. Na základě analýzy provedené v podkladovém dokumentu jsou doporučovány
tyto limity:
Tabulka 1: Přehled nejvýznamnějších autorit a používaných limitů

Autorita Akronym
limitu Název limitu Odkaz

EU
AETL-3b
AETL- 3a2

Acute Exposure
Treshold Level

V současnosti limity jsou
ve fázi vývoje.

United States
Environmental
Protection Agency

AEGL-3 Acute Exposure
Guideline Level

http://www.epa.gov/oppt
/aegl/

Ministère de
l'Écologie, de
l'Energie, du
Développement
durable et de la
Mer

SPEL Seuil des Premiers
Effets Létaux

http://www.ecologie.gou
v.fr/Seuils-de-toxicite-
aigue-de.html

The American
Industrial Hygiene
Association

ERPG-3 Emergency Response
Planning Guidelines

http://www.aiha.org/insi
deaiha/volunteergroups/P
ages/ERP.aspx?highlight
ing=erp

Subcommittee on
Consequence
Assessment and
Protective Actions

TEEL-3 Temporary Emergency
Exposure Limits

http://orise.orau.gov/emi/
scapa/teel-defn.htm

Uvedený limit akutní toxicity je převzat a v analýze a hodnocení rizik použit k výpočtu a
zobrazení referenční hranice I. Požadavky na dokumentaci analýzy a hodnocení rizik jsou
uvedeny v kapitole 6.3.

2 Limity AETL-3a lze použit jen v případě, pokud jsou stanoveny na základě LC01.
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Na místo převzetí limitu akutní toxicity lze v rámci této metody převzít od kompetentní autority
konstanty probitové funkce a limit akutní toxicity vypočítat na jejich základě. Probitová funkce
je obecně daná ve tvaru:

)ln(*Pr tCba N (1)

kde

Pr probit (po přepočtu odpovídá úmrtí určitého procenta zasažené populace)

C koncentrace [mg/m3]

t doba expozice [min]

a,b,N konstanty pro danou chemickou látku.

Konstanty a, b, N mohou být získány od níže uvedených kompetentních autorit:
Tabulka 2: Přehled nejvýznamnějších autorit v oblasti stanovování jednotlivých konstant

Ostatní zdroje lze použít jen v případě, že hodnoty pro příslušnou látku nelze získat od autorit
uvedených v tabulce 2. Zdroj musí být jasně uveden a citován.

Za použití konstant získaných od výše uvedených autorit je následně vypočtena hodnota LC01,
která se použije jako limit akutní toxicity pro stanovení referenční hranice I. Výpočet se provede
podle následující rovnice:

(2)

Na následujícím obrázku 5 je znázorněn postup při stanovování referenční hranice I metodou
Ia.

V případě potřeby vyvolané například špatnou dostupností dat mohou být využity také toxické
limity stanovené jinými orgány zemí EU a OECD, například orgány zabývajícími se
transportem nebezpečných látek, havarijním plánováním nebo obecně chemickou bezpečností.
V takovém případě musí být součástí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k
příslušné volbě došlo.

Autorita Odkaz Poznámka

Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en
Milieu (RIVM)

http://www.rivm.nl/milieupor
taal/bibliotheek/databases/pro
bitrelaties.jsp

Pouze konstanty, které jsou
ve vývojové fázi interim
nebo final.

Niederländische
Organisation für
angewandte naturwissen-
schaftliche Forschung
(purple book)

http://www.publicatiereeksge
vaarlijkestoffen.nl/publicaties
/PGS3.html

-----
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Metoda Ib: Stanovení limitu toxicity na základě bibliografické rešerše toxikologických
studií

Tato metoda je využívána pokud neexistuje vhodný limit získatelný podle metody Ia, například
u nových nebo zřídka používaných toxických látek. Může být použita také v jiných
opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní dokumentaci zdůvodněno.

Základem metody je provedení bibliografické rešerše existujících toxikologických studií
smrtících účinků, popřípadě výsledky toxikologických testů provedených v souladu s GLP a
etickými pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografická rešerše zahrnuje minimálně publikace
zveřejněné v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech
významných relevantních studií podle ČSN ISO 690: 2011. K hodnocení je nezbytné brát jak
příznivé, tak méně příznivé výsledky, tedy celou šíři nalezených dat.

Takto získaná data by měla být zpracována za pomoci mezinárodně používaných a uznávaných
toxikologických modelů a nástrojů. Doporučovány jsou především:

 BMDS - benchmark dose software vytvořený americkou agenturou US EPA3;

3 http://www.epa.gov/ncea/bmds/index.html

Obrázek 4: Postup při stanovování referenční hranice I metodou Ia
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 MCSim software vytvořený institutem INERIS4;
 DoseResponseBeta2006 software, který poskytuje nizozemský biolog Will ten Berge5.
Pomocí těchto nástrojů lze následně získat hodnotu LC01, která bude sloužit jako výchozí
hodnota pro stanovení limitu akutní toxicity.

Při odvozování limitu akutní toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy
použít faktory nejistoty zohledňující rozptyl nalezených experimentálních výsledků (jak
mezidruhový tak u jednoho druhu laboratorního zvířete) a nejistoty způsobené transpozicí dat
z laboratorních zvířat na člověka.

Na následujícím obrázku je znázorněn postup při stanovování referenční hranice I metodou Ib.

6.2.2 Stanovení referenční hranice II
Referenční hranici II lze stanovit na základě dvou metod. V první z nich se provádí výběr
hranice s použitím existujícího limitu akutní toxicity. Výpočet z probitové funkce v tomto
případě není možný z důvodů nedostatečných dat. Jako v případě stanovování referenční
hranice I je i tato metoda obecně preferována. Další možností je stanovení limitu na základě
bibliografické rešerše toxikologických studií.

Metoda IIa: Výběr existujícího limitu toxicity

Tento výběr respektuje důvěryhodnost konkrétní hodnoty limitu stejným způsobem jako v
metodě Ia. Na následujícím obrázku 16 je znázorněn postup při stanovování referenční hranice
II metodou IIa. Na základě analýzy provedené v podkladovém dokumentu jsou doporučovány
tyto limity:

4 http://www.ineris.fr/toxi/activites/toxicologie_quantitative/mcsim/mcsim.php
5 http://home.planet.nl/~wtberge/doseresp.html

Obrázek 5: Postup při stanovování referenční hranice I metodou Ib

BMDS
MCSim

Doseresp
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Tabulka 3: Přehled nejvýznamnějších autorit a používaných limitů

Autorita Akronym
limitu Název limitu Odkaz

EU AETL-2 Acute Exposure Treshold
Level

http://circa.europa.eu/Pub
lic/irc/jrc/Home/main

United States
Environmental
Protection Agency

AEGL-2 Acute Exposure Guideline
Level

http://www.epa.gov/oppt/
aegl/

Ministère de
l'Écologie, de
l'Energie, du
Développement
durable et de la
Mer

SEI Seuils des effets
irréversibles

http://www.ecologie.gou
v.fr/Seuils-de-toxicite-
aigue-de.html

The American
Industrial Hygiene
Association

ERPG-2 Emergency Response
Planning Guidelines

http://www.aiha.org/insid
eaiha/volunteergroups/Pa
ges/ERP.aspx?highlightin
g=erp

Subcommittee on
Consequence
Assessment and
Protective Actions

TEEL-2 Temporary Emergency
Exposure Limits

http://orise.orau.gov/emi/
scapa/teel-defn.htm

Metoda IIb: Stanovení limitu toxicity na základě bibliografické rešerše toxikologických
studií

Tato metoda je využívána v případě, že neexistuje vhodný limit získatelný podle metody IIa,
například u nových nebo zřídka používaných toxických látek. Může být použita také v jiných
opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní dokumentaci zdůvodněno.

Obrázek 6: Postup při stanovování referenční hranice II metodou IIa

Převzetí limitu od kompetentní autority uvedené
v tab. 3

Použití limitu

Ib
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Základem metody je provedení bibliografické rešerše existujících toxikologických studií
nesmrtících účinků, popřípadě výsledky toxikologických testů provedených v souladu s GLP a
etickými pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografická rešerše zahrnuje minimálně publikace
zveřejněné v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech
významných relevantních studií podle ČSN ISO 690:2011. K hodnocení je nezbytné brát jak
příznivé tak méně příznivé výsledky, tedy celou šíři nalezených dat.

Stanovení limitu akutní toxicity pro referenční hranici II by mělo být založeno na správné
identifikaci cílových orgánů a pochopení vztahu dávka - odezva při krátké inhalační expozici.
Toto rozpoznání by mělo být provedeno na základě informací získaných ze studií na zvířatech.
Z dostupných dat by měla být identifikována a použita jako výchozí k vývoji limitu taková
koncentrace, která nezpůsobí nevratné nebo jiné nepříznivé vážné účinky nebo která nezpůsobí
takové poškození, které by vedlo ke zhoršení možnosti úniku. V případech, kdy jsou závažné
zdravotní následky sledovány při nižších koncentrací než účinky vedoucí k znemožnění úniku,
pak se použije nižší hodnota koncentrace.

Pokud nejsou nalezeny toxikologické studie, ze kterých by bylo možné stanovit limit akutní
toxicity pro referenční hranici II, pak je použit jako výchozí bod 1/3 limitu akutní toxicity pro
danou látku sloužící ke stanovení referenční hranice I, například určený podle metody Ib.
Obdobný postup je použit v metodikách pro vývoj AEGL (NRC US, 2001) a AETL (INERIS,
2006).

Při odvozování limitu akutní toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy
použít faktory nejistoty zohledňující rozptyl nalezených experimentálních výsledků (jak
mezidruhový tak u jednoho druhu laboratorního zvířete) a nejistoty způsobené transpozicí dat
z laboratorních zvířat na člověka.

Na následujícím obrázku je znázorněn postup při stanovování referenční hranice II metodou
IIb.
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6.3 Požadavky na obsah dokumentace analýzy a hodnocení rizik týkající
se toxikologických ukazatelů.

Požadavky na obsahovou stránku dokumentace týkající se použitých toxikologických ukazatelů
jsou rozděleny podle jednotlivých přístupů.

V případě použití převzatého limitu akutní toxicity od kompetentních autorit:

1. Použitý limit musí být jasně pojmenován a kromě překladu identifikován také původním
názvem v jazyce, ze kterého byl převzat nebo akronymem použitým ve zdrojovém
materiálu.

Obrázek 7: Postup při stanovování referenční hranice II metodou IIb
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2. Zdroj, ze kterého byl limit převzat, musí být veřejně dostupný a musí být citován podle
pravidel bibliografických citací (ČSN ISO 690:2011). Je-li použito více zdrojů, budou
citovány všechny.

3. U limitu musí být jasně popsáno, jaké účinky jsou považovány za mezní, přičemž se
upřednostňuje popis pro konkrétní toxickou látku před obecným popisem v definici limitu.
Obecný popis pro kategorii limitu může být použit pouze v případě, že popis konkrétních
účinků pro studovanou látku není k dispozici.

4. Zpracovatel dokumentace specifikuje cestu vstupu toxické látky do organismu a to zvláště
v případě, že je jiná než respiračním traktem, například u dermální toxicity. Uvede také, v
jaké fyzikální formě je látka přenášena vzduchem (plyn anebo aerosol) a použití limitu musí
tuto formu respektovat.

5. U limitu bude uvedena číselná hodnota koncentrace toxické látky, která tvoří limitní
hodnotu a příslušná jednotka koncentrace. Uvedena bude také hodnota doby expozice, pro
kterou je limit stanoven.

6. Dle konkrétních podmínek, speciálně dle potenciálně zasažené populace, je třeba zvážit
limity zahrnující zvlášť vnímavé jedince.

V případě použití probitové funkce:

1. Zdroj, ze kterého byly konstanty probitové funkce přebrány, musí být veřejně dostupný a
musí být citován podle pravidel bibliografických citací (ČSN ISO 690:2011). Je-li použito
více zdrojů, budou citovány všechny.

2. Zpracovatel dokumentace specifikuje cestu vstupu toxické látky do organismu, a to zvláště
v případě, že je jiná než respiračním traktem, například u dermální toxicity. Uvede také, v
jaké fyzikální formě je látka přenášena vzduchem (plyn anebo aerosol) a použití konstant
probitové funkce musí tuto formu respektovat.

3. U limitu bude uvedena číselná hodnota LC01 toxické látky, která tvoří limitní hodnotu, a
příslušná jednotka koncentrace. Uvedena bude také hodnota doby expozice, pro kterou je
limit stanoven.

V případě použití limitu akutní toxicity stanoveného na základě bibliografické rešerše
toxikologických studií:

1. Jaké účinky na člověka, případně i na vnímavé jedince jsou předpokládány při zvolené
limitní koncentraci a předpokládané době expozice.

2. Konkrétní hodnota uvažovaného času expozice a limitní koncentrace s uvedením jednotky
a číselné hodnoty.

3. Předpokládaná expoziční cesta a fyzikální forma škodliviny v ní.
4. Přehled výsledků primárních toxikologických studií s odkazy.
5. Popsání způsobu, jakým byl z primárních toxikologických dat odvozen limit toxicity včetně

specifikace a zdůvodnění všech použitých postupů a faktorů nejistoty.
6. Pokud již existují limity akutní toxicity podle Metody I a nebo IIa, pak musí být uvedeno

také, proč považují zpracovatelé za vhodnější odvození vlastního limitu.
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7 ZÁVĚR
Disertační práce je zaměřena na problematiku limitů akutní toxicity využívaných pro nástroje
na ochranu zdraví v oblasti průmyslových havárií. Cílem bylo vytvořit metodiku využití limitů
akutní toxicity pro potřeby analýzy a hodnocení rizik, se zřetelem na potřeby havarijního
plánování v rámci zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými látkami.

Základním krokem pro vytvoření metodiky byla detailní rešerše orientovaná na způsoby a
principy jakými jsou limity akutní toxicity vyvíjeny. Zároveň byl vytvořen přehled dosud
vyvinutých limitů. Na základě poznatků k přístupu k vývoji limitů akutní toxicity bylo možné
provedeno jejich srovnání v závislosti na jednotlivých prahových hodnotách.

Před zhodnocením dosavadního přístupu jednotlivých vybraných zemí k používání limitů,
přesněji toho, jaké konkrétní limity (například AEGL) jsou využívány a jaká forma (legislativní
předpis, metodický pokyn) je preferována, byla provedena evaluace dosavadního přístupu
v ČR. Zhodnocení bylo provedeno na základě rozboru procesu analýzy a hodnocení rizik
z jednotlivých bezpečnostních dokumentací, přičemž byla zohledněna vhodnost současné
legislativní úpravy v ČR, především vyhlášky č.103/2006 Sb., o stanovení zásad pro stanovení
zóny havarijního plánování a rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu.

Na základě výsledků výše uvedených studií byly navrženy čtyři varianty přístupů k používání
limitů, které byly konzultovány s kompetentní autoritou v oblasti prevence závažných havárií
(Ministerstvo životního prostředí ČR). Výsledkem pak bylo vytvoření a následné certifikování
metodiky pro postup při stanovení limitů akutní toxicity pro analýzy rizik v rámci prevence
závažných havárií. V návaznosti na vypracované limity pak byla, v rámci projektu
bezpečnostního výzkumu OPTIZON (id. kód: VG20112013069), vytvořena také toxickým
účinkům věnovaná část certifikované metodiky pro stanovení zón havarijního plánování.

Potřeba nalezení vhodných nástrojů k určení následků na zdraví tak, aby bylo dosaženo
relevantních výsledků v procesu posouzení rizik, je stále aktuální téma a to nejen v oblasti
prevence závažných havárií. Správný odhad možných následků způsobených únikem toxických
látek v konečném důsledku vede k lepší volbě preventivních a zmírňujících opatření. V tomto
kontextu lze limity akutní toxicity chápat jako nástroje vyvinuté pro podporu relevantního
rozhodování v managementu rizik v problematice průmyslových havárií.

Jak již bylo uvedeno, hlavním problémem při využívání limitů (např. AEGL, ERPG, IDLH,
atd.) je nerespektování způsobu, jakým byly vyvinuty, a s tím spojených omezení, které jejich
vývoj doprovází. Podstata problému je, že současné vědecké poznatky v problematice vztahu
dávka (koncentrace) – účinek získané měřením nebo pozorováním poskytují pouze omezený
výběr pro získání jasné a přesné odpovědi na otázky, které společnost potřebuje znát. Proto bylo
za potřebí mnoha zjednodušení spočívajících v konsensu nad způsoby jednotlivých extrapolací
v mezidruhových rozdílnostech, u druhů účinku i u dob expozice. Zainteresované strany se však
potřebují rozhodnout i přes všechna tato omezení. Proto je nutné vždy respektovat podmínky,
za kterých byl limit vyvinut. To znamená brát v úvahu neurčitosti s ním spojené při interpretaci.

Limity jsou diskrétní hodnoty navržené pro doby expozice odpovídající předpokládaným
časům vystavení jedince účinkům havárie. U většiny limitů je pokryt rozsah od 10 minut do 8
hodin s určitým pokrytím jednotlivých stupňů účinku. Z těchto důvodů je lze využít pro získání
prvotních odhadů následků v případě mimořádné události způsobené průmyslovou havárií. Na
jejich základě lze predikovat možné následky, a tak zvolit případná opatření, např. naplánovat
evakuaci nebo lékařskou pomoc. Mimo výše řešenou oblast prevence závažných havárií, a s
tím spojené havarijní plánování, mohou být limity akutní toxicity využitelné v oblasti územního
plánování jako podpora procesu rozhodování při povolování staveb.
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Použitelnost limitů jako podpůrného nástroje je široká, pokud jsou zvoleny správně. Problémy
s jejich využitelností jsou způsobeny nejasnostmi okolo typů účinků, doby expozice, které je
potřeba znát. Bez manažerského rozhodnutí o definování endpointu, který by měl být hodnocen,
bude vždy docházet k nesrovnalostem a nekonzistentnosti při interpretaci výsledků. Proto by
se následující výzkum měl primárně zaměřit na vyjasnění účelu jednotlivých dokumentů
vytvořených v rámci prevence závažných havárií (analýzy a hodnocení rizik, havarijních plánů
a územních plánů). Poté mohou odborníci hledat řešení jak naplnit požadavky společnosti za
pomocí omezených možností vědy.
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