
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba 

Hornicko – geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

 
Zdravotní rizika prachových částic  

v Ostravsko – Karvinské aglomeraci 

 

 
Autoreferát disertační práce 

 

 

 
Autor:    Ing. Drahoslava Zmijková 

Školitel:   prof. Helena Raclavská, CSc. 

Studijní program:  Inženýrská ekologie 

Studijní obor:   Ochrana ŽP v průmyslu 

 

 

 
Ostrava 2017



Ing. Drahoslava Zmijková: Zdravotní rizika prachových částic v Ostravsko – Karvinské aglomeraci 

  

ABSTRACT 

The research thesis discusses the topic human health risk 

assessment of particulate matter in Moravian - Silesian Region. 

Nowadays, the dust particles represent - especially in urban areas 

- a significant factor of the environment of human organism. The 

atmosphere is the primary environmental sphere that is 

contaminated with dust particles. The dust particles are emitted to 

ambient air from very extensive spectrum of various sources. In 

the Moravian - Silesian Region, the dominant categories of 

sources are industrial plants (power supply, metallurgy, chemical 

industry and coke plants), car transport and local fire – boxes. 

Moreover, the air dust contamination of Moravian - Silesian 

Region can be deteriorated with the long – range transport of 

particulate matter originated from Poland. The expressive 

deterioration of ambient air quality of Moravian – Silesian 

Region may occur also during bad meteorologic conditions – that 

is during total calm, in periods with low temperatures and in time 

with very rate of rainfall. In Moravian – Silesian Region, the 

dispersion of contaminants is also negatively influenced with 

geographical position and with hierarchy of geomorphologic 

structures. 

The ambient air dust particles become a component of 

atmospheric imisions and through an inhalation pathway, they 

come into interaction with human organism. The efficient 

parameters, that have a leading role in genesis of negative health 

impacts, are morphologic parameters of a dust particle and 

chemical structure of particulate matter. The dust particles of the 

shape of fibre with sharp ends and the PM containing the toxic 

substances have verified harmful impacts onto human health. 

Toxic metals, polycyclic aromatic hydrocarbons, chlorinated 

hydrocarbons, benzene, some organic compounds of sulphur and 

nitrogen are the most frequent toxic substances present in the 

structure of PM. In interaction with human organism, the 

chemical substances mentioned above and dust particles with 
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fibrous shape can initiate a very large spectrum of pathological 

states and diseases. The elevation of respiratory symptoms and 

deterioration of functional test of respiratory system, the rising 

incidence of lung cancer and aggravation of heath state of 

asthmatic patients belong among the most common negative 

results of PM exposure. 

With the goal of prevention or reduction of negative health PM 

impacts, it is necessary to realize the monitoring of air PM 

concentration rate and the detection of air concentration of some 

PM components. The detected numbers of PM concentrations 

and the concentrations of harmful PM components are essential 

for appreciation of their potential health risks with using some 

convenient, verified methods. The determined numbers of health 

risks form the necessary basis for right setting of environmental 

regulations and standards that are able to give a guarantee of 

acceptable or tolerable of health risks. The process of human 

health risk assessment of PM should be realize especially in the 

regions with very high rate of environmental contamination in 

which it is unavoidable to count with synergic effects of many 

pollutants and factors originated from the contaminated 

environment. 

 

 

 

 

Keywords: particulate matter (PM), health risk, inhalation 

exposure, toxic metals, polycyclic aromatic hydrocarbons 
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MOTIVACE 

Prvotním motivačním krokem k vědecko – výzkumné práci 

týkající se tematického celku hodnocení zdravotních rizik 

prachových částic v Ostravsko – Karvinské aglomeraci se stala 

skutečnost, že tento územní celek náleží k nejznečištěnějším 

lokalitám v rámci územního rozsahu České republiky. Výše 

uvedený fakt se týká nejen intenzity znečištění, ale také plošného 

rozsahu kontaminace – OKA spolu se sousední oblastí Polska 

totiž představuje jeden z nejrozsáhleji kontaminovaných regionů 

Evropské unie.  

Jistou úlohu při volbě disertačního tématu rovněž sehrála emisní 

studie v oblasti Podbeskydské pahorkatiny, kterou jsem 

realizovala v rámci závěrečné magisterské práce. Během tohoto 

šetření byla detekována statisticky významná zátěž toxickými 

kovovými prvky mající nepochybně z majoritní části původ 

v atmosférických depozičních procesech. Alarmující bylo toto 

zjištění zejména ve vztahu k povaze dotčené lokality, neboť se 

jedná o zónu pozaďovou – tj. prostou větších zdrojů znečištění 

typu REZZO 1 a REZZO 2. 

Podnětným faktorem k uskutečnění výzkumu ve výše citované 

sféře byl také projekt probíhající v rámci Výzkumného 

energetického centra zaměřený na problematiku kontaminace 

ovzduší MSK prašným aerosolem resp. suspendovanými 

pevnými částicemi, na němž jsem se osobně podílela. Výše 

zmíněný projekt se stal zdrojem velkého množství originálních 

dat. Na podkladě provedených laboratorních analýz vzešla také 

možnost využít netradiční resp. méně tradiční ukazatele zdravotní 

rizikovosti prachových partikulí, mezi něž je možno počítat 

například koncentraci black carbons v ovzduší, magnetickou 

susceptibilitu prachových částic, hodnoty parametrů odvozené 

měřením barvy filtrů exponovaných prachovým částicím či 

koncentrační hladiny velejemné frakce tuhých znečišťujících 

látek resp. hodnoty koncentrace nanočástic v ovzduší. 
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Neméně inspirujícím podkladem vedoucím k sepsání tohoto 

vědeckého díla je můj dlouhodobý zájem o problematiku 

znečištění ovzduší v souvislosti s negativními zdravotními 

impakty kontaminované atmosféry. Výsledky četných 

epidemiologických studií totiž zcela jasně verifikovaly neblahý 

vliv kontaminovaného ovzduší na zdravotní stav exponované 

populace. Samotná problematičnost prachových částic z hlediska 

možnosti jejich škodlivých zdravotních efektů je velmi 

komplikovaná, neboť partikule PM představují složitý komplex 

mnoha anorganických a organických látek a je tudíž zcela 

zřejmé, že expozice lidského organismu může prostřednictvím 

několika základních etiopatogenetických procesů vést k mnoha 

negativním zdravotním impaktům. Problematičnost prachových 

částic z hlediska negativních dopadů na lidské zdraví navíc 

umocňuje skutečnost, že neustále přibývá nových zdrojů 

prachových částic – především ve velejemné oblasti. 

K volbě tématu disertační práce vedla i skutečnost, že mé 

bydliště se z hlediska znečištění ovzduší nachází v tzv. jádru 

znečištění – tj. v Ostravsko - Karvinské aglomeraci. Výběr 

tématu podpořil také fakt, že na začátku 21. století došlo 

k opětovné deterioraci intenzity atmosférického znečištění 

v Moravskoslezském kraji v důsledku růstu podílu zdrojů 

znečištění z kategorie REZZO 1 a REZZO 2. Navíc v posledních 

letech – tj. po roce 2010 – se komplexním studiem problematiky 

zdravotních rizik ve spojení s expozicí prachovým částicím 

v rámci Moravskoslezského kraje prozatím žádná právnická resp. 

fyzická osoba nezabývala; dostupné jsou pouze dílčí výsledky. 

V návaznosti na výše uvedená fakta byla vedoucím podnětem 

rovněž aktuálnost a závažnost řešené problematiky a osobní 

snaha přispět svým výzkumem k novým vědeckým poznatkům a 

rozšířit tímto způsobem stávající vědomostní základnu 

v diskutované oblasti. 

Na tomto místě bych ráda poděkovala mé školitelce prof. Ing. 

Heleně Raclavské, CSc. za odborné vedení, cenné rady, inspiraci 
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a podporu během tvorby disertační práce a rovněž po celou dobu 

mého doktorského studia. 

Vznik disertační práce byl podpořen projektem MŠMT a 

projektem SGS: 

LO1404 – TUCENET – The National Programme for 

sustainability, 

SP2017/116 - Výzkum různých druhů materiálu, jejich vlastností 

a aplikačního potenciálu. 

 

 



Ing. Drahoslava Zmijková: Zdravotní rizika prachových částic v Ostravsko – Karvinské aglomeraci 

  

Obsah 

Obsah ................................................................................................................... 8 
Seznam obrázků .................................................................................................. 9 
Seznam tabulek ................................................................................................... 9 
Seznam symbolů, zkratek a značek ................................................................. 10 
1. Úvod a cíle výzkumné práce ......................................................................... 11 
2. Prachové částice a lidské zdraví ................................................................... 13 

2.1 Aspekty zdravotní závadnosti prachových částic .................................... 13 
2.2 Mechanismy toxického působení prachových částic – přehled ............... 14 
2.3 Příklady chorob souvisejících s expozicí PM .......................................... 15 

3. Monitorovaný územní celek ......................................................................... 16 
4. Metodika řešení ............................................................................................. 18 

4.1 Přípravné práce ....................................................................................... 18 
4.2 Terénní práce .......................................................................................... 19 
4.3 Práce v laboratoři .................................................................................... 19 
4.4 Evaluace laboratorních dat ...................................................................... 20 

4.4.1 Výpočet a evaluace zdravotních rizik hygienicky závadných složek 
prachových částic .................................................................................... 20 
4.4.2 Evaluace celkového zdravotního rizika PM částic .......................... 21 

5. Identifikace zdravotně závadných látek ...................................................... 23 
6. Výsledky vlastního procesu HHRA ............................................................. 25 

6.1 Estimace míry expozice .......................................................................... 25 
6.1.1 Estimace míry expozice látek s prahovým charakterem účinku ...... 25 
6.1.2 Estimace míry expozice látek s bezprahovým charakterem účinku 25 

6.2 Estimace zdravotních rizik ...................................................................... 26 
6.2.1 Zdravotní rizika látek s prahovým charakterem účinku .................. 26 
6.2.2 Zdravotní rizika látek s bezprahovým charakterem účinku ............ 29 
6.2.3 Celkové zdravotní riziko prachových částic ................................... 34 

7. Doporučený systém nápravných opatření ................................................... 38 
7.1 Úroveň zdrojů znečištění ovzduší............................................................ 39 
7.2 Úroveň legislativní .................................................................................. 40 
7.3 Úroveň individuální ................................................................................ 41 

8. Závěr .............................................................................................................. 42 
Soupis bibliografických citací disertační práce a autoreferátu...................... 44 
Publikace autora vztahující se ktématu DP .................................................... 48 



Ing. Drahoslava Zmijková: Zdravotní rizika prachových částic v Ostravsko – Karvinské aglomeraci 

2017  9 
 

Seznam obrázků 

OBRÁZEK č. 1 – Atmosférické prachové částice .............................................. 12 
OBRÁZEK č. 2 – Poloha monitorovaných lokalit .............................................. 16 

Seznam tabulek 

TABULKA č. 1 – Přehled provedených laboratorních analýz ............................ 22 
TABULKA č. 2 – Přehled zdravotně závadných látek ........................................ 24 

 

 



Ing. Drahoslava Zmijková: Zdravotní rizika prachových částic v Ostravsko – Karvinské aglomeraci 

2017  10 
 

Seznam symbolů, zkratek a značek 

české zkratky a symboly 

angl. ekv.  anglický ekvivalent 
BTEX  benzen, toluen, ethylbenzen, xylen 

ČIŽP  Česká inspekce životního prostředí 

ICP – MS  hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 
ICHS   ischemická choroba srdeční 

MSK  Moravskoslezský kraj 

OKA  Ostravsko – Karvinská aglomerace 
PAU  polycyklické aromatické uhlovodíky 

PČ  prachová částice 

syn.  synonymum, synonymně 
TK  těžké kovy resp. toxické kovy 

TZL  tuhé znečišťující látky 

zkr.  zkratka, zkráceně 
ZZO  zdroj znečištění ovzduší 

ŽP   životní prostředí 

cizojazyčné zkratky a symboly 

BAT  best available technology 

BC  black carbons 

CNG  Compressed Natural Gas 

EPA  United States Environmental Protection Agency 

GC – MS  Gas chromatography – mass spektrometry 

HHRA  Human Health Risk Assessment 

LPG  Liquefied Petroleum Gas 

PAH  polycyclic aromatic hydrocarbons 

PM  particulate matter 

SPM  suspended particulate matter 

TSP  total suspended particles 
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1. Úvod a cíle výzkumné práce 

Prach resp. prachové částice představují -  zejména v mnoha 

průmyslově rozvinutých zemích včetně České republiky – 

vedoucí environmentální rizikový faktor zdravotního stavu lidské 

populace. Mnoho epidemiologických studií demonstrovalo 

skutečnost, že expozice lidského organismu prachovým částicím 

je asociována se širokým spektrem negativních účinků na 

zdravotní kondici lidského organismu. Velmi nebezpečná se 

z tohoto hlediska jeví především jemná a ultrajemná frakce 

prachových částic (tj. PM2,5 a PM0,1) (Bencko, Symon, 1998; 

Blažek et al., 2008; Filipová, 2012; Gurjar et al., 2010; Hošek, 

2010; Mačala, 2005). 

V současné době je již zcela exaktně vědecky verifikována 

hypotéza, že znečištění ovzduší prachovými částicemi se 

signifikantním způsobem podílí na etiopatogenezi mnoha 

akutních i chronických humánních chorob a patologických 

stavů. V závislosti na parametrech kontaminace atmosféry 

prachem, charakteristikách exponovaného jedince a expoziční 

cestě mohou vznikat variabilní formy resp. podoby onemocnění – 

může se jednat o chorobu lokální či systémovou, nemoc kurabilní 

či fatální popř. o prostý chorobný stav či o patologický stav 

komplikovaný  perzistujícími dlouhodobými následky 

(Kazmarová, 2003; Klener, 2006). 

 Vyčíslení hodnoty rizika vzniku výše uvedených škodlivých 

impaktů PČ je velmi důležitý proces, který je nezbytný pro 

rozhodovací procesy institucí zabývajících se vztahem mezi 

kvalitou ovzduší a zdravotním stavem exponované populace. 

Výsledky tohoto procesu je však – vzhledem k proměnlivosti 

hodnot vstupních parametrů - kontinuálně aktualizovat a 

doplňovat. K aktualizaci hodnot zdravotních rizik PČ v rámci 

MSK má přispět i tato výzkumná práce. Dílčí cíle diskutovaného 

výzkumu jsou stručně uvedeny v níže uvedených bodech. 

1) Vypracování obecné rešeršní části se zaměřením na 

následující tematické okruhy: 
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 prachové částice v roli determinanty jakosti životního 

prostředí a zdravotní kondice lidské populace; 

 metodické postupy hodnotící zdravotní rizika PM částic. 

2) Vymezení a stručný popis územního celku, v němž probíhala 

evaluace zdravotních rizik prachových částic. 

3) Realizace terénní praktické části v zájmové lokalitě – tj. 

provedení odběru vzorků prachových částic. 

4) Determinace koncentrace vybraných složek a měření hodnot 

specifických atributů prachových částic. 

5) Vyhodnocení dat graficko – analytickými metodami pomocí 

vybraných počítačových programů.  

6) Potvrzení hypotézy o perzistenci zdravotní zátěže resp. rizika 

spojeného s expozicí populace Moravskoslezského kraje prašné 

kontaminaci ovzduší.  

7) V případě potvrzení aktuálnosti hypotézy uvedené 

v předcházejícím bodě navrhnout pro sledovanou lokalitu 

vhodný management v podobě souboru opatření vedoucích 

k redukci zdravotních rizik expozice populace MSK prašné 

kontaminaci. 

 
OBRÁZEK č. 1 – Atmosférické prachové částice odebrané v lokalitě Ostrava – 

Radvanice na snímku z elektronového mikroskopu; foto: laboratoř VŠB - TUO 
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2. Prachové částice a lidské zdraví 

V současné době se předpokládá, že faktory životního prostředí 

se podílejí na determinaci zdravotního stavu lidského individua 

do výše 15 až 20 %. Jeden z nejvýznamnějších činitelů životního 

prostředí ve vztahu ke zdraví člověka je ovzduší kontaminované 

resp. znečištěné tuhými, kapalnými a plynnými polutanty 

pocházejícími z antropogenních a přirozených zdrojů. Nemalý 

podíl na negativních impaktech znečištěného životního prostředí 

na zdravotní kondici lidské populace je v současné době - na 

základě výsledků mnohých dosud provedených 

epidemiologických šetření a studií – přisuzován právě tuhým 

látkám znečišťujícím atmosféru, jež jsou v převážné míře 

diskutovaným disperzním podílem prachových částic. (Azuma et 

al., 2016; Bandowe et al., 2016; Barceló, 2012; Carpenter, 2013; 

Gurjar et al., 2010; Kazmarová, 2003). 

2.1 Aspekty zdravotní závadnosti prachových 

částic 

Podstata zdravotních resp. hygienických rizik asociovaných 

s prašnou kontaminací resp. prašným znečištěním ovzduší je dána 

jednak rozměrovými a morfologickými atributy disperzního 

podílu prachů, jednak chemickým složením prachových částic. 

Pokud se týče velikostních charakteristik částic PM daných 

rozměrem aerodynamického průměru, lze za nejrizikovější frakce 

považovat jemné (fine particles) a velejemné (ultrafine particles) 

prachové částice. Tyto zrnitostní podíly prachových zrn mají totiž 

schopnost penetrovat za příklopku hrtanovou (epiglottis) – tj. do 

dolních cest dýchacích (hrtan, tracheobronchiální strom) a 

plicních sklípků (alveoli). Zatímco jemné částice (fine particles) 

většinou setrvávají v dolních dýchacích cestách popř. 

v alveolech, velejemné částice (ultrafine particles) mohou být 

buď zpětně vydechnuty do okolního ovzduší, či translokovány do 

systémové cirkulace – tj. krevního a lymfatického řečiště. 
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Hrubozrnná frakce prachových partikulí (coarse particles) 

zůstává v důsledku svých rozměrů svým výskytem limitována na 

oblast horních cest dýchacích (nosní dutina, nosohltan) (Borm, 

Donaldson, 2007; Filipová et al,. 2012; Gurjar et al., 2010). 

Mezi nepříznivé tvarové charakteristiky disperzního podílu 

prachů, jež se negativně promítají do zdravotního stavu člověka 

lze počítat morfologii ve smyslu dlouhých rigidních vláken se 

zašpičatělými konci (viz obrázek č. 2). Takto tvarovaná prachová 

částice má schopnost inzultovat vybrané membránové 

ultrastruktury buňky. Poškození membránových organel 

vybraných buněčných typů – zejména subtypů bílých krvinek 

(monocytů a neutrofilních leukocytů) – hraje klíčovou roli 

v poškození mnoha tkání a orgánů (Borm, Donaldson, 2007; 

kolektiv autorů, 2001; Nečas, 2002). 

Mezi zdravotně závadné chemické složky prachových částic 

náleží především těžké kovy, polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAU), některé organické složky a black carbons. 

Tyto komponenty vykazují dva významné okruhy negativních 

účinků na lidské zdraví – tj. non-kancerogenní a kancerogenní 

efekty (Balduci et al., 2019; Bandowe et al., 2016; Liu et al., 

2016; Kužílek, 1994). 

2.2 Mechanismy toxického působení prachových 

částic – přehled 

Mechanismy toxicity, prostřednictvím níž působí prachové 

částice na lidské zdraví, lze rozdělit do tří základních níže 

uvedených kategorií (Barceló et al., 2012; Borm, Donaldson, 

2007; Carpenter, 2013; Filipová et al., 2012, Sláma, Táborská, 

2001): 

I) mechanismy toxicity dependentní na reaktivních 

substancích; 
II) mechanismy toxicity indepedentní na reaktivních 

substancích a 

III) alergické reakce. 
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2.3 Příklady chorob souvisejících s expozicí PM 

Onemocnění, na jejichž etiopatogenezi participuje expozice 

lidského organismu disperznímu podílu prachu – tj. prachovým 

částicím – se vztahují k následujícím orgánovým soustavám 

(Barceló, 2009; Borm, Donaldson, 2007; Filipová et al., 2012; 

kolektiv autorů, 2001; kolektiv autorů, 2002) 

 respirační systém, 

 kardiovaskulární soustava, 

 gastrointestinální trakt, 

 centrální nervový systém, 

 kožní systém. 

Některé epidemiologické studie (Qian et al., 2016) rovněž 

uvádějí možnou korelaci mezi expozicí mateřského organismu 

prachu (zejména prachům bohatým jemnozrnnou (fine particles) 

a ultrajemnou frakcí (ultrafine particles)) a incidencí 

předčasných porodů; jiná vědecká šetření (Lin et al., 2015) 

dokonce připouštějí možný vliv expozice PM částicím na 

determinaci pohlaví plodu.  

Celkový výčet a bližší specifikace onemocnění, jejichž incidence 

prokazatelně souvisí s expozicí ovzduší kontaminovanému resp. 

znečištěnému prachem, byla uskutečněna v disertační práci. 
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3. Monitorovaný územní celek 

V rámci této výzkumné práce zabývající se evaluací zdravotních 

a hygienických rizik prachových částic v Ostravsko – Karvinské 

aglomeraci bylo monitorováno celkem 40 lokalit nacházejících se 

v rámci katastrálního území Moravskoslezského kraje (viz 

obrázek č. 2). Zvolené lokality byly vytipovány způsobem, jenž 

zajistil požadavek týkající se jejich difúzního rozptylu na celé 

ploše katastrálního území dotčeného kraje s důrazem na oblast 

Ostravsko – Karvinské aglomerace. Druhým parametrem, který 

musel výběr akceptovat, bylo kritérium týkající se charakteru 

vybraných lokalit – tj. dané územní celky měly tvořit heterogenní 

komplex lišící se intenzitou antropogenních vlivů ovlivňujících 

kvalitu vnějšího ovzduší v Moravskoslezském kraji. 

 

OBRÁZEK č. 2 – Poloha monitorovaných lokalit označených číselným indexem 
v rámci Mooravskoslezského kraje (v černém rámečku lokality ležící v jádru 

znečištění MSK): 

 1. Ostrava-Radvanice, 2. Ostrava-Mariánské Hory, 3. Ostrava-Radvanice OZO, 
4. Ostrava-Poruba, 5. Ostrava-Radvanice kostel, 6. Ostrava-Dubina, 7. Ostrava-

Heřmanice, 8. Šenov, 9. Ostrava-Hosťálkovice, 10. Klimkovice-Sanatoria, 11. 
Klimkovice, 12. Karviná Doly, 13. Karviná Staré Město, 14. Karviná Fryštát, 15. 
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Karviná-Ráj,16. Karviná, 17. Bohumín-Skřečoň, 18. Havířov, 19. Havířov-
Šumbark, 20. Třinec, 21. Třinec-Oldřichovice, 22. Český Těšín, 23. Horní Lomná, 

24. Frýdek-Místek A, 25. Frýdek-Místek B, 26. Nošovice, 27. Orlová, 28. 

Petřvald, 29. Stonava, 30. Ostravice, 31. Čeladná, 32. Opava, 33. Rýmařov, 
34. Bruntál, 35. Karlova Studánka, 36. Hradec nad Moravici, 37. Nový Jičín, 

38. Vítkov, 39. Odry, 40. Bílovec 

 



Ing. Drahoslava Zmijková: Zdravotní rizika prachových částic v Ostravsko – Karvinské aglomeraci 

2017  18 
 

4. Metodika řešení 

Vlastní praktická část disertační práce zahrnovala čtyři základní 

níže diskutované části: 

1) přípravné práce; 

2) terénní práce; 

3) laboratorní analytické práce a  

4) evaluaci laboratorních dat. 

4.1 Přípravné práce 

Přípravné práce zahrnovaly studium dostupných materiálů a 

publikací zabývajících se problematikou prachových částic 

s důrazem na související zdravotní aspekty spojené s přítomností 

PM částic v okolním ovzduší. Pozornost byla koncentrována 

především na možné relevantní resp. vhodné evaluační metody 

oceňující zdravotní rizika disperzního podílu prachu resp. 

některých jeho složek (PAU, těžké kovy, skupinově stanovené 

organické látky. 

V této fázi bylo rovněž nutné blíže specifikovat monitorovaný 

územní celek resp. sledované lokality z hlediska možných zdrojů 

znečištění atmosféry a jakosti ovzduší (podrobněji viz kapitola 3 

a kapitola 8 disertační práce). Během přípravné etapy byla rovněž 

provedena charakteristika dotčené populace (viz kapitola č. 9 

disertační práce) a zhodnoceny reálné expoziční situace spojené 

s PM částicemi (podrobněji viz kapitola 4 disertační práce). 

Nezbytnou součástí byl také výčet mechanismů toxicity (viz 

kapitola 2.2 a kapitola 5 disertační práce) a potenciálních 

zdravotních impaktů expozice PČ (podrobněji viz kapitola 2.3 a 

kapitola 6 disertační práce). Závěrečným krokem přípravné fáze 

byla identifikace rizikových prioritních škodlivin (viz kapitola č. 

11 disertační práce a kapitola 5). 
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4.2 Terénní práce 

Práce v terénu – tj. v rámci dříve specifikovaných 40 lokalit 

dotčeného regionu (viz kapitola 3) – byly uskutečněny v průběhu 

tří časových horizontů, jež jsou zmíněny níže: 

I. etapa – tj. letní období roku 2014; 

II. etapa – tj. přechodné období roku 2014 a  

III. etapa – tj. zimní období roku 2014. 

Ve výše citovaných etapách byl v rámci dotčených 40 lokalit 

proveden odběr PM10 pomocí vysokoobjemového vzorkovače 

vzduchu (Nanometer Aerosol Sampler Model 3089 firmy TSI, 

USA) na filtr ze skelných vláken a PUF. Kromě odběru výše 

diskutované zrnitostní frakce prachu byl na deseti lokalitách (tj. 

lokalitě 1, 2, 4, 16, 19, 20, 21, 24, 30, 36) proveden 

frakcionovaný odběr prachových částic náležejících do 14 

zrnitostních tříd v rozsahu od 17 nm do 10 µm pomocí 

elektrického nízkotlakového impaktoru  (Electrical Low 

Pressure Impactor ELPI
+ TM 

USER MANUAL Ver. 1.22 firmy 

Dekati). Toto odběrové zařízení uskutečňuje měření velikostní 

distribuce částic v reálném čase a navíc umožňuje provedení 

mineralogické fázové analýzy. Uvedený odběr vzorků 

prachových částic byl zajištěn Zdravotním ústavem se sídlem 

v Ostravě. 

4.3 Práce v laboratoři 

Analytická laboratorní část zpracování jednotlivých vzorků byla 

realizována v rámci následujícího komplexu laboratoří: 

I) laboratořích služby ALS GLOBAL CZ, s.r.o. (analýza PAU 

v prachových částicích PM10); 

II) laboratořích České geologické služby (stanovení obsahu 

těžkých kovů v PM částicích) a 

III) laboratořích VŠB – TUO (analýzy uvedené v tabulce č. 8 

kromě výše zmíněných rozborů). 
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Realizované chemické analýzy, příslušné přístrojové vybavení, 

vstupní materiál a výstupy chemických rozborů jsou uvedeny 

v rámci tabulky č. 1. 

 

4.4 Evaluace laboratorních dat 

Na podkladě determinovaného souboru dat – tj. výstupů 

laboratorních rozborů – budou provedeny následující statistické 

analýzy: 

I) výpočet zdravotních rizik pro vybrané složky PM; 

II) evaluace celkového zdravotního rizika PM. 

4.4.1 Výpočet a evaluace zdravotních rizik hygienicky 

závadných složek prachových částic 

Kalkulace vlastních zdravotních rizik mohla být provedena pouze 

pro vybrané hygienicky závadné komponenty  PČ, pro něž jsou 

známy potřebné parametry (RfD, SF). Jedná se o některé TK (As, 

Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) a PAU (U. S. EPA). V případě 

ostatních skupin zdravotně závadných látek  včetně některých 

TK, které byly ve struktuře PČ v MSK determinovány, bylo 

možno – vzhledem k nedostatku nezbytných parametrů k výpočtu 

zdravotních rizik – stanovit pouze výši expozice ve formě 

průměrné denní dávky (ADD) popř. celoživotní průměrné denní 

dávky (LADD). Podrobná identifikace zdravotně závadných látek 

nalezených v PČ v MSK je provedena v rámci následující 

kapitoly č. 5. 

K vyčíslení hodnoty zdravotního rizika spojeného s expozicí 

diskutovaným složkám PM částic byly použity následující 

metodické postupy dle U. S. EPA: 

I) zdravotní rizika karcinogenních – metodický postup dle U. 

S. EPA pro hodnocení zdravotních rizik látek s bezprahovým 

účinkem; 

II) zdravotní rizika non – karcinogenních látek – metodický 

postup dle U. S. EPA pro evaluaci zdravotních impaktů látek 

s prahovým efektem. 



Ing. Drahoslava Zmijková: Zdravotní rizika prachových částic v Ostravsko – Karvinské aglomeraci 

2017  21 
 

Výše uvedené metodické postupy byly podrobně diskutovány 

v rámci kapitoly 7 disertační práce. Výpočet a následné 

hodnocení zdravotních rizik dle výše citovaných metodických 

postupů bude realizováno pro inhalační expoziční cestu (angl. 

ekv. inhalation pathway), která představuje dle U. S. EPA 

dominantní kontaktní cestu PČ s lidským organismem. Zbývající 

dvě potenciální kontaktní cesty PČ s humánním organismem 

evaluovány nebudou, protože je lze v komparaci s inhalačním 

vstupem považovat za zanedbatelné resp. nevýznamné. 

Neoddělitelnou součástí evaluačního procesu je volba výstižných 

expozičních schémat, jež by věrohodně odrážely expozici reálné 

populace Moravskoslezského kraje. Za tímto účelem byly 

navrženy čtyři základní expoziční scénáře, které jsou formou 

výčtu uvedeny níže: 

1) dospělý – rezident; 

2) dospělý – rekreant; 

3) dítě – rezident; 

4) dítě rekreant. 

Parametry nezbytné pro výpočet hodnot zdravotních rizik popř. 

hodnot potenciální expoziční dávky vybraných složek PČ pro 

případ inhalační kontaktní cesty a pro výše specifikovaná 

expoziční schémata jsou přehledně uvedeny v tabulkách č. 25 – 

č. 29 v disertační práci. 

4.4.2 Evaluace celkového zdravotního rizika PM částic 

Na podkladě znalosti dílčích zdravotních rizik příslušejících 

expozici škodlivinám a rizikovým parametrům prachových částic 

bude provedena analýza celkové míry zdravotního rizika pro 

dotčenou populaci Moravskoslezkého kraje. 
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TABULKA č. 1 – Přehled provedených laboratorních analýz; zdroj: Čermáková et al., 2004  

PROVEDENÉ LABORATORNÍ ANALÝZY 

typ analýzy 
lab. 

metoda 
analyzátor materiál etapa lokality výstup 

stanovení PAU (U. S. 

EPA) 
GC - MS 

GC - MS 

analyzátor 
filtry s PM10 I. - III. 1 - 40 

obj. 

koncentrace 

[ng/m3] 

stanovení TK ICP - MS 
 ICP – MS 

analyzátor 
filtry s PM10 I.. - III. 1 - 40 

obj. 

koncentrace 

[mg/m3] 

skupinová stanovení 

organických látek 
GC - MS 

GC - MS 

analyzátor 
filtry s PM10  I. - III. 

vybrané 

lokality 

obj. 

koncentrace 

[ng/m3] 

mineralogická fázová 

analýza 

prášková rtg 

difrakční 

analýza 

Bruker AXS 

D8 Advance 
filtry s TSP I., II. 

vybrané 

lokality 

minerální 

podíly [%] 

stanovení BC spektrometrie aethalometr 

filtry s PM10 

/ filtry s 

frakcemi 

I. – III. 
vybrané 

lokality 

obj.  

koncentrace 

BC [ng/m3] 
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5. Identifikace zdravotně závadných látek 

Za účelem identifikace hygienicky závadných látek s možnými 

škodlivými efekty na lidské zdraví byla realizována chemická 

analýza základních zrnitostních frakcí PČ odebraných ve 40 

lokalitách MSK. Výsledkem tohoto rozboru byla identifikace 

základních strukturních komponent imisí PČ, která se stala 

podkladem pro vyčlenění zdravotně závadných látek uvedených 

níže: 

1) toxické kovy; 

2) chlorované alifatické uhlovodíky; 

3) chlorfenoly; 

4) některé organické sloučeniny dusíku (pyridiny, nitrily); 

5) některé organické sloučeniny síry (thioly); 

6) organické sloučeniny TK; 

7) aromatické uhlovodíky (BTEX, PAU).  

Výše citovaný okruh chemických látek byl za účelem výpočtu 

hodnoty zdravotních rizik popř. expozice diferencován dle 

toxického efektu na níže uvedené kategorie lišící se způsobem 

početního postupu a následné evaluace: 

I) non-karcinogenní látky (syn. non-kancerogeny) resp. látky 

s prahovým typem efektu – tzv. non-cancer- risk calculation and 

characterization („non – kancerogenní“ hodnocení zdravotních 

rizik) – tj. skupiny ad1) až ad6); 

II) mutagenní (syn. mutageny) a karcinogenní látky (syn. 

kancerogeny, karcinogeny) resp. látky s bezprahovým typem 

efektu – tzv. cancer-risk calculation and assessment 

(„kancerogenní“ hodnocení zdravotních rizik) – tj. skupiny ad1) 

(As, Cd, Co, Cr(VI), Cu, Ni, Pb) a ad7). 

Objemové koncentrace výše citovaných kategorií zdravotně 

závadných látek identifikovaných v PČ odebraných v MSK jsou 

uvedeny prostřednictvím tabelárního přehledu v kapitole 11 

disertační práce. 
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TABULKA č. 2 – Přehled zdravotně závadných látek identifikovaných v PČ MSK; zdroj: Bencko et al., 2005; kolektiv autorů, 2001; 
Singh et al., 2016; Sun et al., 2015; SZÚ, 2000 

PŘEHLED HLAVNÍCH TOXICKÝCH LÁTEK v PM 

název toxické látky toxické zdravotní efekty 

polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAU) 
karcinogenní účinky (nádory kůže, nádory trávicí soustavy, nádory dýchací soustavy) 

těžké kovy (TK) 
non-karcinogenní účinky (akutní otravy, chronické otravy, alergické reakce), karcinogenní efekty 

(nádory dýchací soustavy, nádory trávicí soustavy, nádory kůže) 

halogenované uhlovodíky 

(alkany, alkeny, fenoly) 
neurotoxické efekty, hepatotoxické efekty 

organické sloučeniny 

dusíku (nitrily, pyridiny) 
inhibice buněčné respirace 

organické sloučeniny síry 

(thioly, sloučeniny thiofenu) 
inhibice buněčné respirace 

organické sloučeniny 

těžkých kovů (difenylrtuť) 
chronické otravy (neurotoxicita, nefrotoxicita) 

BTEX 
karcinogenní účinky (benzen - leukémie), hepatotoxické efekty, neurotoxicita, redukce plicních 

funkcí, respirační potíže, oční iritace 
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6. Výsledky vlastního procesu HHRA 

Výsledky vlastního procesu HHRA byly rozděleny na dvě 

stěžejní části. První se týká výstupů ocenění míry expozice 

v podobě chronického denního příjmu; druhá část pak vychází 

z výsledků výpočtu potenciální dávky, na jejímž podkladě 

oceňuje zdravotní rizika TK a PAU (U. S. EPA). 

6.1 Estimace míry expozice 

Míra expozice byla – jak již bylo uvedeno v kapitole 4.4.1 a v 

kapitole 5 - hodnocena odděleně pro chemické látky s prahovým 

efektem a pro látky s bezprahovým efektem.  

6.1.1 Estimace míry expozice látek s prahovým charakterem 

účinku 

Potenciální denní dávka látek, pro něž bylo provedeno „non – 

karcinogenní“ hodnocení zdravotních rizik, je v podobě 

průměrné denní dávky (ADD) uvedena v tabulkách č. 52 – č. 

54 (toxické kovy) a v tabulkách č. 55 – č. 57 (skupinově 

stanovené látky) v disertační práci. Tento parametr evalující 

expozici látek s non – kancerogenními účinky je citován jako 

suma parciálních celoživotních průměrných denních dávek 

odděleně pro 15 toxických kovů a 8 kategorií skupinově 

stanovených látek – tj. jako celková celoživotní průměrná 

denní dávka (ADDtot).  Celková celoživotní průměrná denní 

dávka (ADDtot) se vztahuje k dané etapě, lokalitě a expozičnímu 

scénáři. 

  

6.1.2 Estimace míry expozice látek s bezprahovým 

charakterem účinku 

Potenciální denní dávka chemických látek, pro které byla 

realizována „kancerogenní“ evaluace zdravotních efektů, je 

zmíněna ve formě celoživotní průměrné denní dávky (LADD) 

v tabulkách č. 58 – č. 60 (toxické kovy), tabulkách č. 61 – č. 63 
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(PAU (U. S. EPA)) a v tabulkách č. 64 – č. 66 (skupinově 

stanovené látky) v disertační práci. Celoživotní průměrná denní 

dávka (LADD) pro veškeré výše citované chemické látky je 

uvedena analogický způsobem jako průměrná denní dávka 

(ADD) – tj. v podobě celkové celoživotní průměrné denní 

dávky (LADDtot) - sumy dílčích celoživotních průměrných 

denních dávek - zvlášť pro 6 toxických kovů, 16 PAU (U. S. 

EPA) a dvě kategorie skupinově stanovených látek. 

6.2 Estimace zdravotních rizik 

Zdravotní rizika PČ v MSK byla oceněna obdobně jako 

potenciální denní dávka – tj. odděleně byla evaluována zdravotní 

rizika non – kancerogenní a kancerogenní.  

6.2.1 Zdravotní rizika látek s prahovým charakterem účinku 

Zdravotní rizika látek s prahovým charakterem účinku jsou 

uvedena ve formě indexů nebezpečnosti TK (HI) – tj. v podobě 

sumy 15 dílčích kvocientů nebezpečnosti (HQ) vypočtených pro 

jednotlivé toxické kovy. Jednotlivé indexy nebezpečnosti mají 

vypovídající hodnotu ke konkrétní etapě, lokalitě a expozičnímu 

scénáři; podrobně viz tabulky č. 70 – č. 72 v disertační práci. 

Určené hodnoty non – karcinogenních zdravotních rizik TK – tj. 

indexy nebezpečnosti TK – lze hodnotit z pěti základních 

hledisek – tj. ve vztahu ke kritické hodnotě non – kancerogenního 

rizika, k expozičnímu scénáři, k lokalitě, k časovému vývoji a 

k dané chemické látce. 

 hledisko kritické hodnoty: 

Dle tabulek č. 70 – č. 72 a obrázků č. 28 – č. 31 v disertační práci 

je zřejmé, že žádný z indexů nebezpečnosti nedosáhl kritické 

hodnoty (HI = 1) – tj. hodnoty signalizující nebezpečnost 

konkrétní expoziční situace. Zdravotní riziko TK v podobě 

indexu nebezpečnosti dosahovalo rozpětí 2,34E-04 až 2,00E-02. 

Maximální výše uvedená hodnota indexu nebezpečnosti byla 
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stanovena na lokalitě Ostrava – Radvanice (č. 1) v III. etapě pro 

expoziční schéma dítě, rezident, zatímco minimum bylo 

detekováno na lokalitu Odry (č. 39), v II. etapě pro expoziční 

schéma dospělý, rekreant. Průměrná hodnota non - 

kancerogenních zdravotních rizik (indexu nebezpečnosti (HI)) 

pro celý MSK dosahuje rozsahu 6,4E-05 až 3,4E-03.  

Z výše uvedené skutečnosti plyne, že u exponovaných osob resp. 

dotčených dílčích částí populace MSK je výskyt nežádoucích 

zdravotních impaktů non -  karcinogenního charakteru 

souvisejících s expozicí 10 TK zanedbatelný resp. velmi málo 

pravděpodobný. 

hledisko expozičního scénáře: 

Dle tabulek č. 70 – č. 72 v disertační práci je evidentní 

skutečnost, že vyšších hodnot non – karcinogenních zdravotních 

rizik TK (indexů nebezpečnosti (HI)) je – dle očekávání – 

dosaženo pro expoziční schémata týkající se dítěte – tj. jedné 

z predisponovaných skupin sledované populace. Vyšší zdravotní 

zátěž této senzitivní populační subskupiny je výsledkem 

odlišných hodnot tělesných parametrů. Maximální hodnoty 

zdravotní zátěže (HI = 2,00E-02) ve spojení s expozicí 15 TK 

bylo dosaženo pro případ dítěte, rezidenta na lokalitě Ostrava – 

Radvanice (č. 1) v III. etapě. Hodnoty non – kancerogenních rizik 

(indexů nebezpečnosti (HI)) pro „dětská“ expoziční schémata 

jsou v průměru o jeden řád vyšší či se pohybují na stejné řádové 

úrovni hodnot jako odpovídající expoziční scénáře týkající se 

dospělého jedince viz obrázek č. 32.  

hledisko časového vývoje: 

Na vysokém počtu lokalit jeví hodnoty non – karcinogenních 

zdravotních rizik (indexů nebezpečnosti (HI)) TK vzestupný 

trend během II. i III. etapy popř. pouze během II. etapy (viz 

tabulka č. 67 a obrázky č. 28 – č. 31 v disertační práci). Na 

nižším počtu lokalit je maximálních hodnot dosaženo v I. etapě. 

Největší míra zátěže (HI = 2,00E-02) za celé sledované období 

byla nalezena v III. etapě na lokalitě Ostrava – Radvanice (č. 1) 
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pro expoziční scénář dítě, rezident; nejnižší riziko (HI = 7,38E-

06) pak bylo určeno v II. etapě na lokalitě Karlova Studánka (č. 

35). Na podkladě skutečnosti, že na 33 lokalitách byla maximální 

hodnota indexu nebezpečnosti identifikována v II. etapě (12 

lokalit) či ve III. etapě (21 lokalit) lze usuzovat na významný 

příspěvek lokálních topenišť – tj. zdrojů skupiny REZZO 3 – na 

zdravotních rizicích TK coby strukturní komponenty PČ během 

topné sezóny 2014 / 2015. 

hledisko lokality: 

Nejvyšší  hodnoty non – kancerogenních zdravotních rizik TK 

byly zjištěny ve III. etapě na  lokalitě Ostrava – Radvanice (č. 1) 

pro expoziční schéma dítě, rezident (HI = 2,00E-02) a na lokalitě 

Ostrava – Radvanice OZO (č. 3) pro tentýž expoziční scénář (HI 

= 1,11E-02). Maxima indexů nebezpečnosti (HI) TK 

determinovaná na obou výše zmíněných lokalitách jsou 

v komparaci s hodnotami indexů nebezpečnosti na ostatních 

monitorovaných lokalitách výrazně vyšší (v průměru o jeden 

řád). Je možné předpokládat, že na obou výše citovaných 

lokalitách se na relativně vyšších hodnotách non – 

karcinogenních zdravotních rizik TK v III. etapě (zimní sezóna 

2014 / 2015) simultánně podílí jak průmysl, tak i lokální 

topeniště.  

Naopak nejnižší hodnoty non – karcinogenních rizik TK 

v podobě indexů nebezpečnost (HI)i byly určeny na lokalitě Odry 

(č. 35) v II. etapě pro expoziční scénář dospělý, rekreant (HI = 

7,38E-04) a na lokalitě Rýmařov (č. 33) rovněž ve II. etapě pro 

stejné expoziční schéma (HI = 9,33E-04).  

Z hlediska komparace hodnot zdravotních rizik TK v jádrové a 

periferní oblasti MSK (viz kapitola 8.2.3 v disertační práci) lze 

konstatovat, že na většině lokalit situovaných na periferii MSK 

(viz obrázek č. 2) byly detekovány nižší hodnoty non - 

karcinogenních zdravotních rizik TK ve všech třech etapách než 

v případě lokalit ležících v centru MSK. Výjimku tvoří pouze 

hodnoty determinované ve III. etapě na lokalitách Opava (č. 32), 
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Hradec nad Moravicí (č. 36), Nový Jičín (č. 37) a Odry (č. 39); 

v případě těchto lokalit lze v dané etapě usuzovat na signifikantní 

vliv lokálních topenišť na míru kontaminace ovzduší PČ a 

následně na míru non – karcinogenních rizik TK coby strukturní 

součásti PM. 

hledisko chemické látky: 

Na podkladě průměrných hodnot kvocientů nebezpečnosti (HQ) 

pro expoziční scénář s maximálními hodnotami zdravotních rizik 

(dítě, rezident; viz tabulka č. 69 a obrázek č. 27 v disertační 

práci) lze usuzovat, že maximální  podíl na non – 

karcinogenních zdravotních rizicích TK coby strukturní 

komponenty PČ mají Pb, Cu, Zn, Mn a As. Poněkud menší 

příspěvek (kvocienty nebezpečnosti přibližně o jeden řád nižší 

nežli výše zmíněné TK) lze připsat Cd, Cr a Ni; nejméně se na 

non - karcinogenních rizicích podílejí V a Co (kvocienty 

nebezpečnosti o jeden až dva řády nižší než kvocienty 

nebezpečnosti maximálně přispívajících TK). Analogické závěry 

lze odvodit i pro zbývající expoziční schémata. 

6.2.2 Zdravotní rizika látek s bezprahovým charakterem 

účinku 

Zdravotní rizika látek se stochastickými účinky mají podobu 

celkového celoživotního karcinogenního rizika (ELCRtot). 

Uvedená celková celoživotní kancerogenní rizika (viz tabulky č. 

78 – č. 83 v disertační práci) představují sumu 6 dílčích 

celoživotních karcinogenních rizik TK resp. 16 parciálních 

celoživotních karcinogenních rizik PAU (U. S. EPA) a vztahují 

se k dané etapě, lokalitě a expozičnímu scénáři. 

Určené hodnoty karcinogenních zdravotních rizik TK a PAU (U. 

S. EPA) – tj. celková celoživotní karcinogenní rizika daných 

látek (ELCRtot) – lze hodnotit podobně jako non - kancerogenní 

rizika TK z pěti základních hledisek – tj. ve vztahu ke kritické 

hodnotě kancerogenního rizika, k expozičnímu scénáři, k 

lokalitě, k časovému vývoji a k dané chemické látce. 
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hledisko kritické  hodnoty: 

Z tabelárního a obrazového přehledu (viz tabulky č. 78 – č. 80 a 

obrázků č. 35 – č. 38 v disertační práci) vyplývá, že žádné 

celkové celoživotní karcinogenní riziko (ELCRtot) TK 

nepřesahuje u žádné lokality hodnotu 1,00E-04 – tj. úroveň 

tolerovatelného rizika. Naopak v případě celkového 

celoživotního kancerogenního rizika (ELCRtot) PAU je dosaženo 

u některých lokalit nejen hodnoty tolerovatelného rizika -  tj. 

hodnoty 1,00E-06 až 1,00E-04, nýbrž také míry nepřijatelného 

rizika (viz tabulky č. 81 – č. 83 a obrázky č. 40 – č. 43 

v disertační práci).  

Celkové celoživotní karcinogenní riziko (ELCRtot) dosahuje 

rozpětí 1,98 E-07 až 3,19 E-05 pro případ TK a rozsahu 2,05E-

09 až 1,95E-03 v případě PAU (U. S. EPA). Maxima uvedených 

hodnot celkových celoživotních karcinogenních rizik (ELCRtot) 

byla stanovena pro TK na lokalitě Ostrava – Radvanice (č. 1) 

v III. etapě pro expoziční schéma dospělý, rezident a pro PAU 

(U. S. EPA) také na lokalitě Ostrava – Radvanice (č. 1) v II. 

etapě pro identické expoziční schéma. Nejnižší hodnoty byly 

detekovány v případě TK na lokalitě Rýmařov (č. 33), v II. etapě 

pro expoziční schéma dítě, rekreant a pro případ PAU (U. S. 

EPA) na lokalitě Odry (č. 39) v I. etapě pro stejné expoziční 

schéma. Průměrná hodnota celkového celoživotního 

karcinogenního rizika (ELCRtot) pro celý MSK dosahuje 

v případě TK rozsahu 1,01 E-05 až 6,33 E-07 a pro případ PAU 

(U. S.  EPA) rozpětí 2,02 E-08 až 4,1E-04.  

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že 

možný výskyt karcinogenních impaktů spojených s expozicí 16 

PAU (U. S. EPA) a 6 TK je velmi pravděpodobný. Při 

odděleném přístupu hodnocení karcinogenních zdravotních 

rizik jednotlivých strukturních součástí PČ s možným 

karcinogenním potenciálem se průměrné celkové celoživotní 

karcinogenní riziko (ELCRtot) 6 evaluovaných TK pohybuje u 

občanů s trvalým pobytem v MSK na tolerovatelné úrovni – tzn. 

dosahuje pravděpodobnosti vzniku rakoviny ležící přibližně 
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v intervalu mezi jedním postiženým člověkem z milionu až 

jedním postiženým z 10 000. Při hodnocení na regionální úrovni 

MSK se jedná přibližně o 100 osob ohrožených výskytem 

zhoubného nádoru v přímé souvislosti s karcinogenními efekty 

TK přítomnými ve struktuře PČ v MSK. Nižší – tj. přijatelné 

úrovně – průměrného celkového celoživotního karcinogenního 

rizika (ELCRtot) TK coby strukturních součástí PČ byly v rámci 

MSK determinovány pro obě expoziční schémata „rekreant“ v I. 

a II. etapě.  

U PAU (U. S. EPA) byla – s výjimkou hodnot celkového 

celoživotního karcinogenního rizika (ELCRtot) v II. etapě – 

zjištěna obdobná situace. Během II. etapy (přechodné sezóny) se 

průměrné hodnoty celkového celoživotního karcinogenního 

rizika pro PAU (U. S. EPA) v rámci MSK zvýšily na 

nepřijatelnou mez u rezidentů MSK; u pravidelných návštěvníků 

MSK byla dosažena tolerovatelná úroveň. V případě PAU (U. S. 

EPA) v II. etapě tedy incidence jejich možných karcinogenních 

efektů přesahuje míru jednoho postiženého občana z 10 000, což 

na úrovni celého kraje odpovídá potenciální incidenci vyšší než 

100 postižených jedinců. 

hledisko expozičního scénáře: 

Dle tabulek č. 78 – č. 83 a obrázků č. 39 a 44 v disertační práci je 

evidentní skutečnost, že vyšších hodnot celkových celoživotních 

karcinogenních zdravotních rizik (ELCRtot) TK i PAU (U. S. 

EPA) bylo – dle předpokladu – dosaženo pro expoziční schémata 

týkající se dospělého. Vyšší zdravotní zátěž dospělých – 

v komparaci s dětskými expozičními scénáři - je výsledkem 

vyšších hodnot trvání expozice (tj. parametru ED; 6 let versus 30 

let). Maximální hodnoty zdravotní zátěže (ELCRtot = 3,19E-05 

resp. ELCRtot = 1,95E-03) ve spojení s expozicí 6 TK resp. 16 

PAU (U. S. EPA) byly dosaženy pro případ dospělého, rezidenta 

na lokalitě Ostrava – Radvanice (č. 1) v III. etapě resp. na lokalitě 

Ostrava - Radvanice (č. 1) ve II. etapě. Hodnoty celkových 

celoživotních kancerogenních rizik (ELCRtot) pro „dětská“ 

expoziční schémata jsou v průměru o jeden řád nižší či se 
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pohybují na stejné řádové úrovni hodnot jako korespondující 

expoziční scénáře týkající se dospělého jedince.  

hledisko časového vývoje: 

Na vysokém počtu lokalit vykazují hodnoty celkových 

celoživotních karcinogenních zdravotních rizik (ELCRtot) pro 

případ TK i PAU (U. S. EPA) vzestupný trend během II. i III. 

etapy popř. pouze během II. etapy. Pouze na jedné lokalitě 

(Třinec – Oldřichovice, č. 21) je maximální hodnoty dosaženo v 

I. etapě. Největší míra zátěže (ELCRtot = 3,19E-05 resp. ELCRtot 

= 1,95E-03) za celé sledované období byla nalezena pro TK v III. 

etapě na lokalitě Ostrava – Radvanice pro expoziční scénář 

dospělý, rezident a pro PAU (U. S. EPA) v II. etapě na identické 

lokalitě pro stejný expoziční scénář. Nejnižší rizika 

kancerogenity (ELCRtot = 1,98E-07 resp. ELCRtot = 2,05E-09) 

byla určena v I. etapě na lokalitě Rýmařov (č. 33) pro expoziční 

schéma dítě, rezident (případ TK) resp. v I. etapě na lokalitě 

Odry (č. 39) pro stejný expoziční scénář (případ PAU (U. S. 

EPA)) (viz také tabulka č. 75).  

Na bázi skutečnosti, že na všech lokalitách s výjimkou lokality 

Třinec – Oldřichovice (č. 21; případ TK) byla maximální hodnota 

celkového celoživotního karcinogenního rizika identifikována 

v II. etapě (3 lokality pro případ TK a všechny lokality pro případ 

TK) či ve III. etapě (36 lokalit pro případ TK), lze usuzovat na 

významný příspěvek lokálních topenišť – tj. zdrojů skupiny 

REZZO 3 – na kancerogenních zdravotních rizicích TK a PAU 

(U. S. EPA) coby strukturní komponenty PČ během topné sezóny 

2014 / 2015. 

hledisko lokality: 

Nejvyšší hodnoty celkových celoživotních kancerogenních 

zdravotních rizik (ELCRtot) TK resp. PAU byly zjištěny na 

lokalitě Ostrava – Radvanice (č. 1) ve III. etapě pro expoziční 

schéma dospělý, rezident (ELCRtot = 3,19E-05) resp. ve II. etapě 

na identické lokalitě pro tentýž expoziční scénář (ELCRtot = 

1,95E-03). Maxima celkových celoživotních kancerogenních 
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rizik (ELCRtot) TK resp. PAU (U. S. EPA) determinovaná na 

obou výše zmíněných lokalitách jsou v komparaci s hodnotami 

celkových celoživotních  karcinogenních rizik na ostatních 

monitorovaných lokalitách výrazně vyšší (v případě TK v 

průměru o jeden až dva řády, pro případ PAU (U. S. EPA) o 1 až 

5 řádů v dependenci na hodnocené etapě). Je možné 

předpokládat, že na obou výše citovaných lokalitách se na 

relativně vyšších hodnotách celkových celoživotních 

karcinogenních zdravotních rizik (ELCRtot) TK i PAU (U. S. 

EPA) v II. a III. etapě (přechodná sezóna a zimní sezóna 2014 / 

2015) simultánně podílí jak průmysl (vliv podniků ArcelorMittal 

Ostrava, a. s.; Energetika Třinec, a. s.; Třinecké železárny, a. s.), 

tak i lokální topeniště.  

Naopak nejnižší hodnoty celkových celoživotních 

karcinogenních rizik (ELCRtot) TK resp. PAU (U. S. EPA) byly 

určeny v případě TK na lokalitě Rýmařov (č. 33) v II. etapě pro 

expoziční scénář dítě, rekreant (ELCRtot = 1,98 E-07) a v případě 

PAU (U. S. EPA) na lokalitě Odry (č. 39) v I. etapě pro stejné 

expoziční schéma (ELCRtot = 2,05E-09). 

Z hlediska komparace hodnot kancerogenních zdravotních rizik 

TK resp. PAU (U. S. EPA) v jádrové a periferní oblasti MSK 

(viz obrázek č. 2) lze konstatovat, že nebyly nalezeny výraznější 

diference mezi hodnotami celkového celoživotního 

karcinogenního rizika (ELCRtot) TK resp. PAU (U. S. EPA) 

v jádrové a periferní oblasti MSK. 

hledisko chemické látky: 

Na podkladě průměrných hodnot celoživotních karcinogenních 

rizik (ELCR) TK resp. PAU (U. S. EPA) pro expoziční scénář 

s maximálními hodnotami zdravotních rizik (dospělý, rezident) 

lze usuzovat, že maximální podíl na karcinogenních zdravotních 

rizicích TK resp. PAU (U. S. EPA) coby strukturní komponenty 

PČ mají As a Cr (VI) resp. benzo[a]pyren a dibenzo[a,h]antracen. 

Poněkud menší příspěvek (celoživotní karcinogenní riziko 

přibližně o jede řád nižší než výše uvedené TK resp. PAU (U. S. 
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EPA) lze připsat Cd, Co a Ni resp. naftalenu, benzo[a]antracenu, 

benzo[b]fluorantenu, benzo[k]fluorantenu a indeno[1,2,3-

c,d]pyrenu. Nejméně se na karcinogenních rizicích podílejí Pb 

resp. acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, 

fluoranten, chrysen, pyren a benzo[g,h,i]perylen (celoživotní 

karcinogenní rizika o dva až tři řády nižší než celoživotní 

karcinogenní rizika maximálně přispívajících TK resp. PAU (U. 

S. EPA)). Identické závěry lze odvodit i pro zbývající expoziční 

schémata.  

6.2.3 Celkové zdravotní riziko prachových částic 

V rámci evaluace komplexního zdravotního rizika PČ není 

možné resp. přípustné vycházet pouze z prostého součtu 

zdravotních rizik jednotlivých zdravotně závadných látek 

přítomných ve struktuře PČ, jež byly odebrány v rámci území 

MSK. Důvodů existuje hned několik. Na prvním místě je nutné 

zmínit, že toxické efekty jednotlivých látek se mohou nejen 

sčítat (aditivní účinek), nýbrž také násobit (multiplikační efekt). 

Kromě synergického účinku existuje také možnost 

antagonistického vztahu toxických efektů. Další významnou 

překážkou prostého součtu je skutečnost, že pro některé 

hygienicky závadné látky identifikované ve struktuře PČ v MSK 

je možno stanovit pouze míru expozice, protože pro výpočet 

jejich zdravotních rizik nejsou dostupné hodnoty nezbytných 

parametrů (referenční dávka (RfD), faktor směrnice (SF)). 

V případě tohoto výzkumu se jedná o následující zdravotně 

závadné látky – tj. pět TK (Ba, Fe, Sb, Sr, Tl) a skupinově 

stanovené látky (chlorované alifatické uhlovodíky, chlorfenoly, 

některé organické sloučeniny dusíku (pyridiny, nitrily), některé 

organické sloučeniny síry (thioly), organické sloučeniny TK, 

aromatické uhlovodíky (BTEX, PAU (non – U. S. EPA)). Z výše 

uvedených důvodů je proto možné provést jen verbální evaluaci 

celkového karcinogenního a non – karcinogenního zdravotního 

rizika PČ v MSK MSK (MŽP, 2005; U. S. EPA, 2012; U. S. 

EPA, 2000). 
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V případě celkového non – karcinogenního rizika PČ lze 

s vysokou pravděpodobností na podkladě determinovaných 

hodnot non – karcinogenních zdravotních rizik 15 TK (HI) a 

míry expozice skupinově stanovených látek (ADDtot) 

předpokládat níže uvedené domněnky (viz tabulky č. 70 – č. 72 a 

tabulky č. 55 – č. 57 v disertační práci). 

1) Podíl skupinově stanovených látek na celkovém non – 

karcinogenním riziku PČ v MSK by se měl pohybovat přibližně 

na stejné úrovni hodnot jako příspěvek evaluovaných TK, neboť 

míra jejich expozice je na ekvivalentní řádové úrovni – tj. 

v oblasti řádů E-06 až E-02; 

2) Příspěvek TK (Ba, Fe, Sb, Sr, Tl), u nichž z výše uvedených 

důvodů nebylo možno stanovit hodnoty non – karcinogenních 

zdravotních rizik PČ, může být na základě evaluace expozičních 

dávek daných TK a jejich srovnáním s hodnotami expozičních 

dávek evaluovaných TK: 

a) v případě Fe velmi vysoký (ADD pro tento kov je v průměru o 

jeden až čtyři řády vyšší než u evaluovaných TK); 

b) v případě Sb, Sr a Ba lze uvažovat o srovnatelném podílu 

s evaluovanými TK (ADD daných TK jsou řádově 

komparovatelné s ADD kovů se známými zdravotními riziky); 

c) u Tl lze očekávat spíše malý až zanedbatelný příspěvek popř. 

příspěvek nulový (ADD Tl velmi nízké; v případě většiny lokalit 

v I. a II. etapě nulové). 

Na podkladě bodů ad1) a ad2) se lze domnívat, že ve skutečnosti 

mohou být hodnoty non – karcinogenních rizik PČ mnohem vyšší 

(odhadem o jeden až čtyři řády) než hodnoty určené výpočtem 

pro skupinu látek se známými parametry potřebnými pro výpočet 

zdravotních rizik non – karcinogenního charakteru. 

Pro oblast celkového karcinogenního rizika PČ v MSK lze na 

podkladě známých hodnot celoživotních karcinogenních rizik 

(ELCRtot) 6 TK a 16 PAU (U. S.EPA) a hodnot expoziční dávky 
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(LADDtot) pro skupinově stanovené látky konstatovat následující 

skutečnosti. 

1) Podíl PAU (U. S. EPA) na celkovém kancerogenním riziku 

PČ je nejvýraznější (průměrná LADDtot na úrovni řádů E-07 až 

E-04; průměrná ELCRtot PAU (U. S. PAU) nabývá míru 

přijatelného rizika až rizika nepřijatelného); hodnoty 

kancerogenních rizik ELCRtot jeví výrazné výkyvy v čase. 

2) Příspěvek TK k celkovému zdravotnímu karcinogennímu 

riziku PČ v MSK je v komparaci s podílem PAU (U S. EPA) 

téměř na srovnatelné úrovni (průměrná LADDtot na úrovni řádů 

E-07 až E-06; průměrná ELCRtot TK jsou na přijatelné a 

tolerovatelné úrovni); hodnoty rizik však na rozdíl od PAU (U. S. 

EPA) nejeví tak výrazné diference v závislosti na časovém 

období. 

3) Podíl skupinově stanovených látek na celkovém 

karcinogenním riziku PČ v MSK by mohl být na základě 

srovnání míry expozice (hodnot průměrné LADDtot) ekvivalentní 

popř. i vyšší než podíl PAU (U. S. EPA) průměrné (LADDtot na 

úrovni řádů E-02 až E-05). 

Na základě skutečností ad1) až ad3) lze shrnout, že na celkovém 

karcinogenním riziku PČ v MSK se podílejí přibližně stejnou 

mírou TK i PAU (U. S. EPA); příspěvek TK je však z hlediska 

časového faktoru ve srovnání s PAU (U. S. EPA) vyrovnanější. 

Pokud se týče podílu skupinově stanovených látek, mohl by být 

jejich příspěvek k celkovému kancerogennímu riziku PČ na 

základě komparace míry jejich expozice (průměrné LADDtot) 

s průměrnou expoziční dávkou TK a PAU (U. S. EPA) velmi 

podobný popř. i vyšší.  

Na tomto místě je rovněž nutno připomenout, že existuje 

možnost výraznějšího navýšení obou typů rizik prostřednictvím 

multiplikace (násobení) efektů dílčích látek v případě simultánní 

vzájemné interakce většího množství chemických látek. Vyloučit 

nelze ani vzácnější variantu – tj. vzájemný antagonismus 

jednotlivých hygienicky závadných strukturních sloučenin PČ, 
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který by mohl vést k redukci hodnot celkových rizik (MŽP, 2005; 

U. S. EPA, 2012; U. S. EPA, 2000). 
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7. Doporučený systém nápravných opatření 

Jelikož proces hodnocení zdravotních rizik PČ, že úroveň 

zdravotních rizik PČ v rámci katastrálního území MSK dosahuje 

dle metodických postupů U. S. EPA pro evaluované znečišťující 

látky kritických hodnot, je vhodné doporučit realizaci 

specifických nápravných opatření. Uskutečnění dále 

diskutovaného komplexu nápravných opatření je přínosné 

z následujících důvodů (Gladkij, Koldová, 2001; ÚZIS ČR, 

2004): 

1) prevence resp. redukce stávajících zdravotních rizik PČ 

v MSK na přijatelnou úroveň; 

2) redukce ekonomických ztrát vznikajících v důsledku 

výskytu negativních zdravotních impaktů PČ v MSK (tj. snížení 

finančních nákladů na terapii chorob s prokázaným podílem 

účasti PČ v etiopatogenezi, na nemocenské a invalidní důchody 

vyplácené v důsledku zdravotní neschopnosti vyvolané 

chorobnými stavy s prokázaným podílem PČ v etiopatogenezi); 

3) omezení společenských ztrát v důsledku ztracených let 

potenciálního života (viz tabulka č. 23 v disertační práci); 

4) snížení celkové expozice populace MSK toxickým látkám a 

faktorům pocházejícím z životního prostředí citované populace; 

5) redukce celkového rozsahu exponované populace MSK 

s důrazem na predisponované kategorie populace; 

6) existence potenciálních synergických efektů látek 

pocházejících z různých složek ŽP a různých expozičních cest 

s možností navýšení hodnot detekovaných zdravotních rizik PČ 

v MSK na kritickou úroveň; 

7) zvýšení úrovně kvality ŽP v MSK pro stávající a budoucí 

generace. 

Navrhovaný systém nápravných opatření určený pro řízení 

zdravotních rizik PČ v MSK lze zaměřit ne tři bazální úrovně – 

tj.: 

1) úroveň zdrojů znečištění ovzduší dominujících v MSK; 

2) úroveň legislativní; 

3) úroveň individuální. 
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7.1 Úroveň zdrojů znečištění ovzduší 

Mezi dominantní ZZO v MSK náleží vybrané průmyslové 

provozy, silniční doprava a lokální topeniště (podrobněji viz 

kapitola 3.3). Ekologizaci průmyslu v MSK je nutné zaměřit 

především na následující průmyslová odvětví – tj. energetický 

průmysl, hutnictví a koksárenství.  

V oblasti tepelné energetiky je nutné dbát na efektivní 

odprašování spalin prostřednictvím volby optimálního 

odprašovacího zařízení. Přínosné z hlediska redukce vstupu PČ 

do ovzduší je také snížení energetické náročnosti v rámci 

hospodářství ČR a změna struktury produkce energie – tj. 

pozvolný přechod k ekologicky výhodnějším prvotním 

energetickým zdrojům. Pokud se týče koksárenství, je vhodné 

doporučit instalaci nových typů koksárenských baterií a instalaci 

vhodných odlučovacích systémů na místa maximálních úniků 

PČ. Velmi perspektivní z hlediska redukce emisí TZL se jeví 

přechod na velkoobjemové koksárenské reaktory, instalace 

moderních těsných dveří koksárenských baterií a modernizace 

hasících věží. V rámci posledního charakteristického odvětví 

průmyslu pro MSK – tj. hutnictví – lze kromě zvýšení 

energetické efektivity doporučit zakrytí žlabových systémů 

vysokých pecí v oblasti odpichu a odsávání vzduchu 

znečištěného prachem. Vysoce účinná by rovněž byla eliminace 

koksu z vysokopecních procesů a přechod k „bezkoksovým“ 

redukčním pochodům (např. přímá redukce či tavná redukce ve 

vícedílných reaktorech) (Hemerka, Vybíral, 2010; Lapčík, 2008).  

Velmi významný podíl na emisích PČ v MSK přísluší 

automobilové dopravě. Redukce emisí primárních PČ ze 

silniční dopravy je možno dosáhnout zvýšením podílu vozidel na 

alternativní paliva (LPG, CNG);  v budoucnu využíváním vozidel 

na alternativní pohony. Snížit množství emitovaných primárních 

PČ lze také prostřednictvím společného využívání automobilů 

k pracovním účelům, optimalizací systému městské hromadné 

dopravy (např. cenové zvýhodnění MHD, zavedení zastávek na 

znamení, využívání duobusů v interních částech městských 
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celků), podporou cyklistiky a pěší chůze či zavedením nižších 

rychlostních limitů v rozsahu území měst a obcí. Významné 

kvantum resuspendovaných PČ majících původ v automobilové 

dopravě lze eliminovat pravidelným čištěním vozovek silničních 

komunikací popř. jejich skrápěním. Míru expozice PČ 

pocházejícím ze silniční dopravy lze také limitovat vhodným 

územním plánováním silniční sítě a výsadbou izolačních 

ochranných pásů zeleně (Lapčík, 2008).  

Vzhledem ke skutečnosti, že v období přechodné a topné sezóny 

mají velmi vysoký podíl na emisích PČ lokální topeniště 

(celorepublikový průměr 59,2%), je nevyhnutelné motivovat 

vlastníky nemovitostí v MSK formou „kotlíkových“ dotací 

k výměně technologicky zastaralých kotlů na tuhá paliva za kotle 

nízkoemisní (Hemerka, Vybíral, 2010). 

7.2 Úroveň legislativní 

Při procesu hodnocení zdravotních rizik PČ obecně je esenciální 

nepřihlížet pouze k celkovým objemovým koncentracím TZL či 

jejich frakcí v okolním ovzduší – tj. nesledovat prosté dodržování 

imisních limitů. Nezbytné je v souvislosti s HHRA hodnotit 

zejména chemickou strukturu PČ – tj. možný obsah zdravotně 

závadných látek – a původ PČ – tj. zdroj daných TSP. Z výše 

uvedených důvodů je zřejmé, že by bylo vhodné zavedení 

nových standardů kvality ovzduší týkajících se PM částic, které 

by zohledňovaly chemickou kompozici PČ – tj. potenciální obsah 

toxických látek, morfologické parametry prachového zrna a jeho 

původ – tj. typ zdroje. 

 Samozřejmým předpokladem redukce negativních zdravotních 

impaktů prašného zatížení ovzduší MSK je dodržování 

předepsaných emisních limitů a kontrola tohoto procesu. 

Diskutabilní oblastí z hlediska dodržování emisních limitů však 

stále zůstávají lokální topeniště. 

Velmi přínosné za účelem redukce expozice populace MSK PČ 

je zavedení systému zvláštních imisních limitů coby základ pro 
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povinnost varování obyvatel popř. regulace ZZO v rámci 

varovného a regulačního systému (KHSOVA, 2015). 

7.3 Úroveň individuální 

V období, kdy bylo vydáno prohlášení o zhoršené kvalitě ovzduší 

z hlediska zatížení ovzduší PČ či jiným kontaminantem, je 

vhodné – hlavně v případě predisponovaných populačních 

kategorií – omezit pobyt ve venkovním prostředí. Kromě limitace 

pobytu v externím prostředí, je přínosné při elevaci hodnot TSP 

v ovzduší limitovat namáhavou práci a sportovní aktivity ve 

venkovním prostředí. Velmi přínosné by také bylo omezení 

kuřáctví resp. snížení počtu kuřáků (KHSOVA, 2017). 

Problematická je rovněž otázka vhodného režimu větrání 

obytných prostor během stavů zhoršené jakosti venkovního 

ovzduší. V současné době se za optimální – z hlediska 

minimalizace škodlivých zdravotních efektů PČ – považuje velmi 

krátké a intenzivní větrání realizované několikrát denně (cca 5 – 

10 minut dvakrát až třikrát za den) (KHSOVA, 2017). 
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8. Závěr 

Hlavní náplní výzkumu v rámci této práce bylo studium 

zdravotních rizik PČ v MSK resp. OKA prostřednictvím vhodné 

evaluační metody. Za stěžejní výsledky této výzkumné práce jsou 

považovány fakta uvedená v následujících bodech. 

 Rešeršní souhrn možných toxických mechanisnů a 

potenciálních negativních zdravotních impaktů PČ resp. jejich 

strukturních součástí (viz kapitola 5 a 6 disertační práce). 

 Demografická specifikace exponované populace (viz 

kapitola 9 disertační práce). 

 Navržení adekvátních expozičních schémat a bilance 

možných resp. reálných kontaktních cest PČ s lidským 

organismem (viz kapitola 10 disertační práce a kapitola 4). 

 Identifikace a následné kvantitativní stanovení zdravotně 

závadných látek přítomných ve struktuře PČ pocházejících 

z MSK (viz kapitola 11 disertační práce a kapitola 5). 

 Určení míry chronického denního příjmu (CDI) 

zdravotně závadných látek přítomných v PČ ve formě celkové 

průměrné denní dávky (ADDtot) či ve formě celkové celoživotní 

průměrné denní dávky (LADDtot) pro případ inhalačního 

kontaktní cesty (kapitola 6.1). 

 Stanovení úrovně celkového karcinogenního a non – 

karcinogenního rizika vybraných zdravotně závadných látek 

obsažených ve struktuře PČ v MSK (TK, PAU (U. S. EPA);  ve 

formě kvocientů nebezpečnosti (HQ), indexů nebezpečnosti (HI), 

celožitních karcinogenních rizik (ELCR) a celkových 

celoživotních karcinogenních rizik (ELCRtot) (viz kapitola 6.2). 

 Potvrzení domněnky o perzistující zdravotní zátěži resp. 

riziku souvisejícím s expozicí populace MSK PČ přítomným 

v zevním ovzduší MSK; především přetrvávajícího 

karcinogenního rizika spojeného s expozicí PAU (U. S. EPA) 

resp. benzo[a]pyrenem (viz kapitola 6.2.2 a 6.2.3). 
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Přínos pro vědní obor a praxi 

Tato výzkumná práce je v oblasti problematiky oceňování 

zdravotních rizik PČ v MSK odborným příspěvkem, který 

shrnuje spektrum potenciálních impaktů toxického působení 

zdravotně závadných strukturních komponent PČ pocházejících 

ze zevního ovzduší MSK a podává aktuální informace o výši 

zdravotních rizik pro dotčenou populaci MSK.  

Výše citované výsledky výzkumné práce mohou být využity jako 

vstupní data pro rozhodovací procesy institucí, jež se zabývají 

problematikou kvality ŽP ve vztahu k lidskému zdraví 

(Ministerstvo ŽP ČR, Česká inspekce ŽP, zdravotní ústavy, 

hygienické stanice, krajské úřady aj.). 

Doporučení pro další postup ve výzkumu 

Z hlediska dalšího postupu výzkumu by bylo optimální realizovat 

v monitorované lokalitě některý typ epidemiologické studie, 

která by verifikovala vztah mezi úrovní znečištěného ovzduší 

MSK PČ a incidencí popř. intenzitou závažnosti chorob a 

patologických stavů popsaných v rámci kapitoly 6 této práce. Za 

vhodné řešení by bylo možno považovat retrospektivní studii 

pátrající po projevech negativních účinků zdravotně závadných 

látek obsažených v PČ MSK v minulosti. Další alternativu 

představuje možnost realizace kohortové studie. Tento typ 

studie by srovnával dvě kohorty obyvatel – jednu skupinu ze 

zatížené oblasti (MSK) a druhou – kontrolní – z oblasti s velmi 

nízkou imisní zátěží ovzduší PČ antropogenního původu 

(Gladkij, Koldová, 2001; Kasal, Svačina, 1998). 

Časově a ekonomicky přínosná by rovněž byla facilitace 

monitoringu zdravotně závadných strukturních komponent PČ. 

Z tohoto hlediska se jako velmi perspektivní jeví možnost 

sledovat obsah vybraných TK (Fe, Cu, Zn popř. Pb) v PČ 

prostřednictvím měření magnetické susceptibility PČ či estimace 

obsahu PAU v PČ na podkladě měření koncentrace BC pomocí 

aethalometru (Li et al., 2016; Liu et al., 2016; Wang, 2013).  
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