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Anotace 

LUKEŠOVÁ, Petra. Hodnocení rizik v životním cyklu látky dle požadavku REACH. Ostrava, 

2013. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. 

 

Tato práce se věnuje hodnocení rizik v životním cyklu látky dle nařízení REACH. 

V teoretické části je popsaný obecný princip managementu rizik chemických látek a jeho 

legislativní předpisy. Dále je teoretická část zaměřena na popis jednotlivých modelovacích 

nástrojů pro hodnocení rizik, které byly v práci použity. V praktické části se práce zabývá 

aplikací daných programů na konkrétní látku, u které byly zhodnoceny rizika ve všech 

identifikovaných nástrojích a dále analýzou jednotlivých vstupních a výstupních dat. Na 

základě této analýzy je v závěru práce vedena diskuze. 

Klíčová slova: chemická látka, hodnocení rizik, REACH, nástroje pro hodnocení rizik  

 

LUKEŠOVÁ, Petra. Risk assessment of substances in life cycle according to demand of 

REACH. Ostrava, 2013. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. 

 

This thesis is focused on risk assessment in the life cycle of the substance under the 

REACH regulation. The theoretical part has described the general principles of risk 

management of chemicals and their legislative provisions. The theoretical part is focused on 

the description of modelling instruments for risk assessment, which were used in this work. 

This substance was assessed for risks in all instruments. At the end of the work an analysis 

was done for input and output of data. Results of the analysis are discussed at the end of the 

thesis. 

Key words: chemical substances, risk assessment, REACH, instruments for risk assessment. 
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Úvod  

Chemické látky byly, jsou a budou neustálou součástí našeho života. Neexistuje 

prakticky žádné odvětví, kde se v rámci svého provozu nevyužívají. V mnoha ohledech nám 

chemické látky život ulehčují, ale na druhou stranu nám mohou způsobit řadu komplikací 

svými nebezpečnými vlastnostmi. I přesto bez nich nechceme a ani nemůžeme existovat.  

Velké obavy vzbuzují zejména syntetické látky, protože mohou představovat vážné nebezpečí 

pro zdraví lidí a životní prostředí, a to ve všech stádiích životního cyklu, tj. od produkce, přes 

manipulaci až po jejich použití a zneškodňování. Lidé jsou chemickým látkám vystavováni 

jak v pracovním prostředí, tak i v domácnosti, kde jsou exponovány spotřebitelským 

předmětům obsahujícím chemické látky, nebo v rámci životního prostředí. Tyto expozice a 

jejich účinky lze chápat jako dlouhodobé (chronické). Kromě těchto účinků jsou lidé a životní 

prostředí vystavováni i tzv. krátkodobým (akutním) účinkům, které vznikají na základě 

havárií nebezpečných chemických látek, např. známé havárie SEVESO, Bhópal, Baya Mare 

apod. [1] 

Na základě technologického pokroku a negativních zkušeností s chemickými látkami 

(např. DDT, rtuť, benzen a jiné) byl postupně vytvářen, zaveden a přizpůsobován 

technologickému pokroku tzv. management rizik chemických látek, jehož principem bylo a je 

zajistit ochranu zdraví a životního prostředí a optimalizovat rizika plynoucí z expozice 

chemickým látkám. Management rizik se skládá ze dvou základních částí. Jedná se o 

hodnocení rizik a jeho řízení. Hodnocení rizik je složeno z několika kroků, a to identifikace 

nebezpečí, hodnocení vztahů dávka-účinek, hodnocení expozice a charakterizace (analýza) 

rizika. Na základě charakterizace rizika se dále odvíjí tzv. řízení rizik. Cílem řízení je snižovat 

rizika na akceptovatelnou úroveň. Do tohoto procesu vstupuje řada faktorů, např. 

ekonomické, lidské, politické zdroje, technická proveditelnost apod. Na jejich základě se 

rozhoduje o akceptovatelnosti rizika. [1, 2] 

V rámci managementu rizik chemických látek je využíváno několika nástrojů pro jeho 

uplatňování. Tyto nástroje lze dělit např. na dobrovolné a povinné. Mezi dobrovolné patří 

OHSAS, EMS, QMS apod. Mezi povinné nástroje patří převážně legislativní předpisy. 

Jedním z těchto legislativních předpisů, v současnosti stěžejní v rámci nakládání 

s chemickými látkami, je Nařízení (ES) 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek, REACH. 
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V nařízení REACH je zakotvena povinnost provádět posuzování a řízení rizik ve 

vztahu k chemickým látkám. Zkratka REACH pochází z anglického "the Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals". Pomocí těchto pravidel má být 

zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb látek na 

vnitřním trhu za současného zvýšení konkurenceschopnosti a inovace. Nařízení REACH má 

zajistit, aby do roku 2018 byly uváděny na trh pouze látky se známou nebezpečností pro 

lidské zdraví a životní prostředí. Nařízení REACH je založeno na zásadě, že výrobci, dovozci 

a následní uživatelé musí sami zajistit, že vyrábějí, uvádějí na trh nebo používají pouze látky, 

které nepůsobí nepříznivě na lidské zdraví nebo životní prostředí, popřípadě, že je s nimi 

nakládáno tak, že jejich rizika jsou řízena dle náležité kontroly. V některých případech je 

chybně podávána informace, že se REACH týká jen a pouze látek označovaných jako 

nebezpečné, ale naopak jde o všechny chemické látky a přípravky, které jsou uváděny na trh 

v množství větším než 1 tuna za rok. Povinnost registrace se vztahuje také na látky, které při 

výrobě vznikají jako druhotné suroviny. Z působnosti nařízení jsou některé látky vyjmuty. 

Jedná se především o látky vyskytující se v přírodě, které nejsou chemicky upravené a jejichž 

vlastnosti jsou dostatečně známé a která způsobují minimální rizika. Dalšími takovými 

látkami jsou ty, které jsou ošetřeny svoji vlastní legislativou (látky v humánních a 

veterinárních přípravcích, farmaceutika, kosmetické prostředky apod.). [4, 12] 

V rámci jednotlivých povinností vyplývajících z nařízení REACH je zhodnocení rizik 

chemické látky v rámci životního cyklu výroby. Vzhledem k tomu, že je omezené množství 

naměřených dat o reálné expozici chemickým látkám v rámci pracovního i životního 

prostředí, byly pro tyto účely vytvořeny modelové nástroje, které jsou schopny rizika 

vyhodnotit na základě vstupních parametrů o látce a expozičních scénářích. Hodnotiteli rizik 

není direktivně určeno, který z těchto nástrojů musí použít pro své hodnocení, tudíž může 

docházet k situaci, že hodnotitel výběr relevantního nástroje provede dle jeho mírnosti 

v rámci charakterizace rizika. Z tohoto důvodu byl stanoven cíl diplomové práce identifikovat 

tyto dostupné nástroje, analyzovat vstupní parametry zadávající se do modelů, samotné 

vytváření expozičních scénářů, odhad expozice a následné zhodnocení rizika a to v rámci 

pracovního prostředí. Pracovní prostředí bylo vybráno z toho důvodu, že problematika je 

natolik rozsáhlá, že diplomová práce by skýtala obrovské množství informací. Dalším 

důvodem je soulad se, zaměřením studijního oboru diplomantky, což je Bezpečnostní 

inženýrství a zájem této oblasti se v budoucnosti věnovat. 

[1]  
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1. Popis obecného principu hodnocení rizik chemických látek  

Teoretická část diplomové se věnuje obecnému principu managementu rizik 

chemických látek, vybraným legislativním předpisům vztahujícím se k povinnosti hodnotit 

rizika chemických látek v rámci pracovního prostředí a detailněji se zabývá samotným 

nařízením REACH, jakožto stěžejním legislativním předpisem pro zpracování praktické části 

diplomové práce. 

1.1. Management rizik chemických látek 

Management rizik je souhrn preventivních a nápravných činností sloužících k poznání 

a minimalizaci rizik v podnikové praxi. Skládá se ze dvou hlavních částí, které se vzájemně 

prolínají a na sebe navazují, tj. hodnocení rizika a řízení rizika. Struktura procesu je 

znázorněna na obr.č. 1. [2] 

 

 

Obr. 1 Struktura procesu managementu rizik [2] 
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Pro lepší pochopení jednotlivých kroků managementu rizik chemických látek jsou 

následující podkapitoly zaměřeny na teoretické přiblížení jednotlivých principů a povinností 

(kroků). 

1.2. Hodnocení rizik 

Hodnocení rizik je postup, který využívá všechny dostupné údaje podle současného 

vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti představovaného pro určitou 

látku, dále pro určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnu mohou být působení 

tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a konečně zahrnuje charakterizaci 

existujících či potenciálních rizik vyplývajících z uvedených zjištění. 

Samotný termín riziko je často špatně interpretován, proto je v první řadě důležité 

definovat tyto dva pojmy: 

Nebezpečnost (Hazard) je vlastnost látky působit nepříznivě na člověka. Je to vlastnost dané 

látce vrozená, tudíž nelze látku vlastnosti zbavit. Tato vlastnost se však projeví pouze tehdy, 

je-li člověk dané látce vystaven (exponován). 

Riziko je vyjádřeno jako pravděpodobnost, se kterou skutečně dojde za definovaných 

podmínek expozice k projevu nepříznivého účinku. V číselném vyjádření se tato 

pravděpodobnost může pohybovat od 0, kdy k poškození vůbec nedojde, až po 1, kdy k 

poškození dojde ve všech případech. [2] 

1.2.1. Identifikace nebezpečnosti 

Určení nebezpečnosti je prvním krokem v procesu hodnocení rizik. Zahrnuje sběr dat 

a vyhodnocení dat o možných typech poškození zdraví, která mohou být vyvolána danou 

látkou, a o podmínkách expozice, za kterých k těmto poškozením dochází. K tomuto účelu je 

využíváno následujících metodických přístupů: pokusy na laboratorních zvířatech, pokusy na 

izolovaných orgánech, tkáních a buněčných systémech, vztahy mezi strukturou látek a jejich 

účinky (QSAR analýza) a epidemiologické studie, případně pokusy na dobrovolnících atd. 

Údaje z těchto zdrojů jsou dále používány pro hodnocení s cílem zjistit, zda sledovaná látka 

vykazuje (může vykazovat) nepříznivé účinky pro člověka či životní prostředí. Čím je větší 

konzistence údajů získaných použitím testovacími metodami, tím větší je věrohodnost takové 

předpovědi [2].  
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Mezi sledované údaje patří: [17, 32] 

 LD50, LC50 - Dávka/koncentrace při níž zahyne 50% jedinců ze studovaného 

souboru. Tyto hodnoty charakterizují akutní účinek a jsou především použity pro 

klasifikaci látek na akutně toxické kategorie 1 – 4 (orálně, dermálně nebo 

inhalačně) dle nařízení CLP 

 ED50,EC50 - Účinná dávka/koncentrace (efektivní dávka/koncentrace) při níž 

vykazuje sledovaný účinek 50% jedinců ze studovaného souboru. E označuje 

obecně nějaký účinek, například ztrátu pohyblivosti nebo schopnosti se množit. 

 NOEL - No Observable Effect Level = (nejvyšší) dávka, při níž ještě není 

pozorována žádná odpověď 

 NOAEL - No Observable Adverse Effect Level = (nejvyšší) dávka, při níž ještě 

není pozorován žádný nežádoucí, nepříznivý účinek 

 LOEL - Lowest Observable Effect Level = (nejnižší) dávka, při níž je pozorována 

odpověď  

 LOAEL - Lowest Observable Adverse Effect Level = (nejnižší) dávka, při níž je 

pozorován nežádoucí účinek 

 PEL - Přípustný Expoziční Limit = celosměnový, časově vážený průměr 

koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jímž může být podle 

současného stavu znalostí vystaven zaměstnanec v 8hodinové nebo kratší směně 

týdenní pracovní doby, aniž by u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici 

k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní schopnosti a výkonnosti  

 NPK-P - Nejvyšší Přípustná Koncentrace = taková koncentrace chemické látky, 

které nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku směny vystaven  

Údaje o nebezpečnosti chemické látky lze vyhledávat nejčastěji v toxikologických 

databázích. V mnoha případech však toxikologické databáze obsahují pouze omezené 

množství potřebných údajů. Často chybí data z toxikologických sledování účinků po různých 

způsobech podání látky, i když víme, že biologická dostupnost a následně i mechanismy 

účinku látky se mohou v těchto případech významně měnit. Toxikologické hodnocení 

chemických látek je proces finančně velmi nákladný a časově náročný. Téměř výhradně jsou 

toxikologicky testovány jednotlivé chemické látky, zatímco toxikologických údajů pro směsi 

látek je jen velmi málo. Na základě dostupných údajů i empirických zkušeností se účinek 

směsí hodnotí jako aditivní účinek jednotlivých složek této směsi. [1,2,20] 
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1.2.2. Analýza vztahu dávka účinek 

Tato část procesu hodnocení rizika popisuje kvantitativní vztahy mezi dávkou a 

rozsahem nepříznivého účinku. Cílem je získání základních parametrů pro kvantifikaci rizika. 

Dávka vyjadřuje množství látky, které skutečně vstupuje do organizmu inhalací, orálně nebo 

je v kontaktu s kůží a sliznicemi. Pokud ještě nepřekročí hranice organizmu, hovoříme o 

nabídnuté dávce (zevní dávce), překročí-li látka tyto hranice, označujeme toto množství jako 

vstřebanou dávku (vnitřní dávku). [2] 

Snahou různých institucí (US EPA – Agentura pro ochranu životního prostředí, US 

ATSDR - Agentura pro sledování toxických látek a nemocí, IPCS – Mezinárodní program 

chemické bezpečnosti, WHO – Světová zdravotnická organizace, a dalších) zabývajících se 

navrhováním bezpečných úrovní expozice chemickým látkám nebo fyzikálním faktorům je 

vyvinout vědecky zdůvodněný postup, jak tyto expoziční úrovně (dávky) odhadnout s 

dostatečnou přesností. Pro všechny postupy, jak k těmto bezpečným odhadům dospět je 

společné to, že vycházejí ze znalosti vztahu dávky a účinku resp. ze vztahu dávky a odpovědi. 

[2, 15] 

Empirická pozorování prokázala, že je-li zvyšována dávka chemické látky, zvyšuje se 

i její toxický účinek. Studium vztahů dávka – účinek se stalo jedním ze základních principů 

používaných v experimentální farmakologii i toxikologii. Zvyšující se dávka u jednotlivce 

projevuje stupňováním závažnosti odpovědi. Znalost těchto vztahů je pak základem pro 

celkové hodnocení rizika.  

Větší porozumění charakteru účinků jednotlivých látek vedlo k rozvoji dvou 

základních přístupů v hodnocení zdravotních rizik, které se odvíjejí od předpokladu 

prahových či bezprahových účinků. [2] 

U látek s prahovým účinkem se předpokládá, že minimální dávky až do určité úrovně 

(prahu) nemají žádný nepříznivý efekt. Nad prahovou hodnotou pak závažnost účinku roste 

s velikostí expozice. Do této skupiny patří většina toxických látek. Jedna látka, resp. směs 

různých látek může mít řadu různých účinků, obvykle se metody odhadování rizika 

soustřeďují na tzv. kritický účinek, za který se považuje obvykle ten, který je pozorován při 

nejnižších expozičních úrovních. [21] 
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U látek s bezprahovým účinkem se předpokládá určitý nepříznivý efekt už od 

nejnižších dávek. Riziko roste s expozicí od její nulové úrovně. Závislost dávky a účinku se 

v oblasti nízkých dávek vesměs považuje za lineární. Do této skupiny patří většina 

karcinogenních látek. Jejich účinek je stochastický, tj. s velikostí dávky neroste závažnost 

onemocnění, ale pravděpodobnost jeho vzniku. Řada látek může mít obojí účinek, prahový i 

bezprahový. V takovém případě se vychází obvykle z účinku bezprahového, který bývá při 

nízkých úrovních chemické látky závažnější. [21] 

Cílem popsaných dvou kroků, identifikace rizika a analýzy vztahu dávka a účinek, je 

určení hodnoty úrovně expozice, při níž nedochází k nepříznivým účinkům. Pro některé 

koncové body, zvláště pro mutagenitu a karcinogenitu, nemusí být dostupné informace 

dostatečné pro stanovení prahové hodnoty, proto nelze úplně stanovit bezpečnou úroveň. 

Avšak s přihlédnutím k dostupným informacím a scénářům expozice může být nutné určit 

bezpečné dávky pro každou příslušnou skupinu obyvatelstva (např. pracovníky, spotřebitele a 

osoby exponované nepřímo přes životní prostředí) a případně pro určité zranitelné specifické 

skupiny obyvatelstva (např. děti, těhotné ženy, nemocní lidé) a pro různé cesty expozice. [2] 

1.2.3. Hodnocení expozice 

Hodnocení expozice je proces měření nebo odhadování velikosti, frekvence a trvání 

expozice člověka chemické látce v prostředí. Další složkou hodnocení je odhad velikosti, 

povahy a typu populace, která je dané látce vystavena. Pečlivě provedené hodnocení obsahuje 

také popis všech pochybností a nejistot, které jsou v odhadech obsaženy. Výstupem 

hodnocení je numerický odhad expozice nebo dávky, který se dá použít pro kvantifikaci 

rizika. Cílem hodnocení expozice je identifikovat a kvantifikovat chemické činitele, které 

mohou negativně působit na lidské zdraví. Expozice potenciálně škodlivým faktorům může 

vyústit v široké spektrum zdravotních účinků počínaje poruchami funkcí, poškozením, 

nemocí až smrtí. [2] 

V souvislosti s hodnocením rizik je užíván termín celková expozice, což je situace, 

kdy se berou v úvahu všechny situace, kdy byl jednotlivec exponován chemické látce bez 

ohledu na prostředí, ze kterého látka přichází a na cestu vstupu do organismu. Expozice 

zahrnuje cestu škodlivin od zdroje k člověku a následně cestu vstupu do organismu. Pro 

člověka existují tři cesty vstupu: orální, dermální a inhalační.  
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Pro hodnocení expozice je třeba brát v úvahu čtyři důležité aspekty: 

 jaký faktor se jedná (chemická látka, fyzikální, biologický faktor) 

 jaká je intenzita expozice (jak mnoho?) 

 jaká je délka expozice (jak dlouho?) 

 jaká je frekvence expozice (jak často?) 

Tyto čtyři aspekty hrají důležitou roli, protože je nezbytné si uvědomit, že se 

škodliviny mění v různých prostředích (domov, pracovní prostředí, příroda), v průběhu dne, 

ročního období atd. Proto se sestavují pro jednotlivce i pro subpopulace expoziční scénáře. 

Jsou to přehledy o využívání času, pohybu v různých lokalitách ve dnech, týdnech, sezónách 

apod. [32] 

Faktory, které ovlivňují vnímavost specifické rizikové skupiny-novorozenců a dětí 

vůči působení chemických látek v životním prostředí jsou [2, 22, 32]: 

 fyziologické faktory (např. u dětí je vyšší průtok krve orgány, vyšší rychlost množení 

buněk v mnoha orgánech), 

 metabolické – některé metabolické systémy jsou u dětí více účinné, jiné méně účinné, 

 farmakokinetické – vývojové změny v propustnosti membrán 

 dietární – nutriční stav se může kvalitativně i kvantitativně měnit během vývoje dítěte. 

1.2.4. Charakterizace rizika 

Spojením analýzy vztahu dávka – účinek a hodnocení expozice lze dosáhnout poslední 

částí procesu hodnocení rizika a to charakterizaci rizika. Je to konečná fáze v hodnocení 

zdravotních rizik a je východiskem pro proces řízení rizika. Účelem charakterizace rizika 

je shrnout všechny dostupné údaje a informace získané v předchozích krocích hodnocení 

zdravotních rizik, které mohou přispět k posouzení míry a rozsahu rizika, včetně: [2] 

 kvalitativních závěrů („závažnosti důkazů“) o nebezpečnosti určité chemické látky pro 

lidské zdraví, 

 diskuse údajů o vztahu dávky a odpovědi, které byly použity pro odvození RfD (popř. 

DNEL), včetně všech faktorů nejistotu (UF nebo AF) a modifikujících faktorů (MF), 

které byly použity, 

 údajů o tvaru a směrnicích křivek, popisujících vztah dávky a odpovědi pro různé 

toxické účinky, 
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 odhadu míry, typu, frekvence a délky expozice, včetně cest vstupu látky do 

organismu, počtu exponovaných osob a expozice zvláště citlivých subpopulačních 

skupin, 

 posouzení celkového stupně nejistoty a pochybností v analýze včetně posouzení 

hlavních předpokladů, použitých vědeckých postupů a odhadu stupně konzervativního 

přístupu k hodnocení. 

Podstatou charakterizace rizika je srovnání výsledku hodnocení expozice, tedy 

expoziční dávky s expozičním limitem tj. toxikologicky akceptovatelným přívodem chemické 

látky. Za měřítko rizika nekarcinogenního účinku látky pro zdraví člověka se považuje tzv. 

index nebezpečnosti (hazard index, HI). Hodnocení indexu nebezpečnosti vychází z 

jednoduché úvahy, že je-li předpokládaná expozice menší než 1 (HI<1), pak je natolik nízká, 

že se v exponované populaci nedostaví ani kritický účinek. Tak nízká expozice s sebou s 

největší pravděpodobností nenese žádná zdravotní rizika. Pokud je HI > 1 hrozí zvýšené 

zdravotní riziko, i když mírné překročení hodnoty 1 po krátkou dobu, nepředstavuje ještě 

závažnou míru rizika. Při rozhodování, který z výše uvedených závěrů se použije, je třeba vzít 

v úvahu zejména nejistoty vyplývající z nepřesností provedených odhadů, rozptylu 

experimentálních údajů a rozdílů uvnitř živočišných druhů a mezi druhy, charakter a 

závažnost účinku a charakter skupin obyvatelstva, na něž se vztahuje kvalitativní a 

kvantitativní informace o expozici. [2, 15, 18] 

Dosud nevyřešeným problémem je hodnocení rizika při spolupůsobení několika látek 

současně. V podstatě se jedná o hodnocení kombinovaného rizika a pro tyto účely jsou v 

dnešní době vědecké podklady velmi omezené. [2] 

1.3. Řízení rizik 

Druhým okruhem procesů managementu rizika je jeho řízení. Mezi základní faktory 

řízení rizik patří ekonomicko-politické aspekty, dostupná nápravná opatření a jejich výběr, 

komunikace s veřejností apod., které napomáhají konečnému rozhodnutí o akceptovatelnosti 

rizika. Znalost faktorů ovlivňujících kroky k řízení rizik umožňuje jejich efektivní 

monitorování a efektivní zásah v případě potřeby nápravy. I když je ochrana zdraví prioritou, 

je třeba vzít v úvahu i další faktory, mezi které patří zvážení případných ekonomických škod 

v porovnání s ochranným efektem, technická proveditelnost, vnímání opatření veřejností, atd. 

Realizace opatření ke kontrole rizika by měla být následována monitorováním efektivity 
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dopadu na velikost rizika exponované populace s cílem dosažení potřebné úrovně ochrany 

zdraví. [2] 

Důležité je, aby všechny zúčastněné strany, kterých se řízení rizik dotýká, dostaly 

příležitost podílet se aktivně na procesu řízení rizik. Tyto strany zahrnují např. organizace 

spotřebitelů, zástupce výrobců a distributorů, lidí z oblasti vzdělávání a výzkumu, kontrolní 

orgány atd. [12] 

Nejdůležitější částí řízení rizik je konečné rozhodnutí o přijatelnosti rizika. V 

případech, kdy je výsledek jasně na straně přijatelné nebo nepřijatelné, je situace jednoduchá. 

Nejkomplikovanější situací je, když riziko leží na hranici mezi přijatelností a nepřijatelností. 

Při rozhodování, zda přijmout řídící opatření omezující riziko, se zvláště pozorně zvažuje 

především výsledek ekonomické analýzy (poměr cena realizace opatření/efekt opatření), 

právní analýzy (možnost realizace opatření v souvislosti s platnou legislativou), politické 

analýzy (politické důsledky plynoucí z přijetí opatření) a analýzy veřejného mínění (míra 

obav veřejnosti). Po konzultaci jednotlivých variant se všemi zainteresovanými stranami je 

přijato konečné rozhodnutí o opatření omezující zdravotní riziko. [10,11,12] 
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2. Vybrané legislativní předpisy v oblasti hodnocení toxických 

rizik chemických látek v pracovním prostředí  

Legislativa pokrývá 70-80 % stanovení rizika a opatření ke snížení jejich vlivu. Dle 

předpisů je jasně stanoveno, že každý výrobce musí zajistit co nejbezpečnější pracovní 

prostředí a musí neustále vyhledávat a vyhodnocovat nová rizika. Česká Republika, jakožto 

člen Evropské unie, přijímá legislativu evropskou a to ve dvojí podobě – směrnice nebo 

nařízení. Směrnice je předpis, který musí každý členský stát začlenit do odpovídající národní 

legislativy, kde je možnost přizpůsobit si jednotlivé části vlastním podmínkám. Nařízení je 

předpis, který je platný jako takový ve všech členských státech a není dovoleno si ho 

přizpůsobovat vlastním podmínkám. Mezi směrnice, které se vztahují na hodnocení rizik 

chemických látek v rámci pracovního prostředí, patří např. Směrnice Rady ze dne 12. června 

1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

(89/391/EHS) [39], Směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při 

práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (89/656/EHS) 

[39]. Tyto směrnice jsou implementovány do národních předpisů České republiky, kterým je 

věnována stručná část teoretické části diplomové práce. [10,12] 

2.1. Vybrané předpisy platné na území České republiky 

2.1.1. Zákoník práce  

Zákon č. 262/2006 sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, po zaměstnavateli 

požaduje, aby soustavně vyhledával nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí 

a pracovních podmínek a zjišťoval jejich příčiny a zdroje, tedy prováděl identifikaci 

nebezpečí. Na základě zjištěného je povinen vyhledávat a vyhodnocovat rizika (analyzovat 

rizika, což znamená provádět analýzu četnosti a analýzu následků, a hodnotit rizika). Dále je 

též na základě zjištěného povinen přijímat opatření k odstranění rizik. K tomuto účelu musí 

pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, zejména stav výrobních a pracovních prostředků, 

vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek. Pokud není možné 

rizika odstranit, zákoník práce po zaměstnavateli požaduje tato rizika vyhodnotit a přijmout 

opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení zdraví zaměstnanců bylo 

minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností 
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zaměstnavatele na všech stupních řízení. Vyhledání a vyhodnocení rizik při práci musí být 

vždy provedeno pro konkrétní provoz. [13] 

V rámci vyhledání rizik by mělo docházet ke srovnávání skutečného stavu s 

optimálním. Nejedná se tedy o kontrolu, kdy se skutečný stav srovnává s legislativními 

požadavky, ani o audit, kdy se vyhledávají systémové neshody, tedy závady systému, nikoliv 

nesplnění jednotlivého požadavku BOZP. Ze srovnání by měly vyplynout rozdíly, které 

mohou způsobit škodu, pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání, snížení 

pracovní pohody. Vyhledání by mělo pokrýt pracovní rizika, která lze rozumně předvídat. 

K rizikům vyvolaným normálními životními aktivitami se běžně nepřihlíží. U těchto rizik 

nemá smysl provádět podrobné posouzení, pokud je pracovní činnost nebo organizace práce 

nezvyšuje. [12, 13] 

Nejvhodnější metodu vyhledání  rizik při práci a nejvhodnější metodu vyhodnocení 

rizik při práci si musí každý zaměstnavatel stanovit sám, a to s přihlédnutím ke všem 

aspektům své činnosti. Vyhodnocení rizik při práci je vždy subjektivní záležitostí, která v 

sobě skrývá dvě nebezpečí – nadhodnocení míry rizika a podhodnocení míry rizika. Obojí je 

nežádoucí. Proto je vhodné, je-li vyhodnocení rizik, stejně jako bylo jejich vyhledání, 

prováděno komisionálně. Pro naplnění základního cíle managementu rizik při práci musí na 

identifikaci a vyhodnocení rizik navázat stanovení opatření k omezení působení rizik nebo, v 

lepším případě, k vyloučení rizik. Při hledání optimálního opatření by se vždy mělo začít 

otázkou, zda je možné riziko vyloučit. [10,13] 

2.1.2. Zákon o ochraně veřejného zdraví a související předpisy  

Dalším povinným legislativním požadavkem na hodnocení rizik je vyhláška 

č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu 

pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem 

a biologickými činiteli. Hodnocení jednotlivých rizik je popsáno v nařízeních vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před 

neionizujícím zářením. Nařízení vlády též stanovují minimální ochranná opatření. To však 

neznamená, že si zaměstnavatel nemůže stanovit svá opatření nad rámec těch minimálních. 

[13, 34] 
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Všechny vykonávané práce je nutné posoudit a vyhodnotit u nich působení rizikových 

faktorů (prach, chemické látky, hluk, vibrace, neionizující záření a magnetické pole, fyzická 

zátěž, pracovní poloha, zátěž teplem, zátěž chladem, psychická zátěž, zraková zátěž, práce 

s biologickými činiteli, práce ve zvýšeném tlaku vzduchu). Na základě získaných údajů se 

musí zařadit podle kritérií stanovených ve vyhlášce do jedné ze čtyř kategorií.  Zařazení do 

kategorií vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnance faktory rozhodujícími o 

kvalitě pracovních podmínek ze zdravotního hlediska. Do první kategorie patří práce bez 

nepříznivého vlivu na zdraví zaměstnance. Do druhé kategorie se zařazují práce, kde jsou 

zaměstnanci vystaveni jednotlivým faktorům, ale nejsou překročeny limity stanovené právním 

předpisem. Ve třetí kategorii jsou zaměstnanci exponování faktorům a při této práci není 

spolehlivě snížena expozice technickými opatřeními, proto je nutné použít osobní ochranné 

pracovní pomůcky. Do čtvrté kategorie se zařazují práce a pracovní procesy spojené s 

vysokým rizikem ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a 

použitelných ochranných opatření. Práce, kterou orgán ochrany veřejného zdraví zařadil 

do třetí nebo čtvrté kategorie, je automaticky rizikovou prací. Zařazení je vhodné provést 

komisionálně. Komisi by měli tvořit odborně způsobilá osoba k prevenci rizik, lékař, který 

zaměstnavateli poskytuje závodní preventivní péči, a vedoucí zaměstnanec pracoviště, kde je 

posuzovaná práce vykonávána, případně i zástupce zaměstnanců (tím není myšlen zástupce 

zaměstnanců pro oblast BOZP, ale zástupce zaměstnanců posuzovaného pracoviště). [34] 

Problematiku rizikových faktorů pracovních podmínek též v § 7 řeší zákon č. 

309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stanovuje, že pokud se na pracovištích vyskytují 

rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, 

pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a 

zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou 

míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot 

je zaměstnavatel povinen postupovat podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci. [10, 12, 34] 

Vyjmenované legislativní předpisy patří mezi nejzákladnější, které se na chemické 

látky a hodnocení jejich rizik vztahují. V práci byly uvedeny z důvodu teoretického 

všeobecného přehledu. Následující kapitola se bude zabývat samotným nařízením REACH. 

Důvodem proč je tomuto legislativnímu předpisu věnována samostatná kapitola je, že je 

stěžejním předpisem pro zpracování praktické části diplomové práce a je nutné popsat obecně 
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povinnosti, které z toho nařízení vyplývají a teoreticky rozebrat jednotlivé kroky, které budou 

používány v rámci praktické části. 

2.2. Nařízení REACH 

Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky 

(nařízení REACH) [4] bylo schváleno dne 18. 12. 2006 Evropským parlamentem a je 

současným legislativním nástrojem vztahujícím se na chemické látky. Toto nařízení je 

výsledkem dlouhých diskuzí a vyjednávání zainteresovaných stran, jejichž počátek lze datovat 

rokem 1992. Hlavním důvodem vedoucím k zavedení nové politiky v oblasti chemických 

látek byla především nejednotnost legislativního rámce EU pro chemické látky, který byl 

tvořen řadou směrnic a nařízení, které se postupem času vyvíjely. Největším problémem byla 

nejednoznačná pravidla pro již existující chemické látky a chemické látky nově zavedené, 

jejichž rozlišování bylo zavedeno nařízením Rady (EHS) č. 793/93, o hodnocení a kontrole 

rizik existujících látek. [1, 4] 

Dalšími důvody pro zavedení nového přístupu v oblasti chemických látek byla pomalá 

identifikace a posuzování rizik týkající se nebezpečnosti chemických látek a jejich expozice 

na člověka a životní prostředí, rovněž byl nepřímo omezen výzkum a inovace v oblasti 

chemických látek, protože veškeré nové chemikálie musely být oznamovány již v množství 

od 10kg za rok, což odrazovalo organizace od výzkumu na nových chemických látkách a 

docházelo k upřednostňování používání stávajících chemických látek. [1] 

V roce 2001 vydala Evropská komise „Bílou knihu“ - Strategii budoucí politiky v 

oblasti chemických látek a přípravků, obsahující návrhy budoucí chemické politiky. Bílá 

kniha vzbudila ostrou kritiku a velký tlak ze strany chemického průmyslu. Následovala řada 

kontroverzních jednání. V roce 2003 byl předložen k připomínkování zainteresovaných stran 

pracovní návrh systému REACH, který obsahoval legislativní podrobnosti nové strategie. 

Výsledný návrh předpisu o systému REACH předložila Komise v říjnu 2003. Během let 2004 

až 2006 byl tento návrh diskutován a připomínkován Evropským parlamentem a Radou ve 

spolurozhodovací proceduře. Dne 30. 12. 2006 bylo nařízení REACH zveřejněno v Úředním 

věstníku Evropské unie. [12, 15] 

Nařízení REACH představuje zcela zásadní legislativní nástroj v oblasti managementu 

rizik chemických látek. Ze samotné zkratky plynou základní principy nařízení, tj. registrace, 
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hodnocení (evaluace), povolování (autorizace) a omezování chemických látek. Pomocí těchto 

pravidel má být zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný 

pohyb látek na vnitřním trhu za současného zvýšení konkurenceschopnosti a inovace. Tato 

pravidla se použijí na výrobu, uvádění na trh nebo používání látek samotných nebo 

obsažených v přípravcích nebo v předmětech a na uvádění na trh přípravků. Nařízení REACH 

je založeno na zásadě, že výrobci, dovozci a následní uživatelé musí sami zajistit, že vyrábějí, 

uvádějí na trh nebo používají pouze látky, které nepůsobí nepříznivě na lidské zdraví nebo 

životní prostředí. [23] 

Nařízení REACH se vztahuje obecně na všechny chemické látky a přípravky, které 

jsou uváděny na trh v množství větším než 1 tuna za rok. Netýká se, jak je často mylně 

vykládáno, pouze látek a přípravků klasifikovaných jako nebezpečné. Povinnost registrace se 

taktéž vztahuje na látky, které při výrobě vznikají jako druhotné suroviny a je po nich 

poptávka na trhu (např. popílek, který vzniká při spalování paliva jako odpadní produkt a 

následně se používá jako příměs nahrazující část cementu pro stavební účely).  

Z působnosti ustanovení Hlavy II, V a VI nařízení jsou vyjmuty některé látky 

(viz.  příloha IV a V nařízení), které se vyskytují v přírodě a nejsou chemicky upravené, 

jejichž vlastnosti jsou dostatečně známé a které způsobují minimální rizika. Dále se netýká 

chemických látek, které sice mohou obsahovat nebezpečí, ale jsou ošetřeny jinou legislativou 

(látky v humánních a veterinárních přípravcích, farmaceutika, kosmetické prostředky apod.). 

[4, 8, 15 ] 

2.2.1. Povinnosti vyplývající z nařízení REACH 

Základní povinností všech výrobců a dovozců látek a přípravků, danou nařízením 

REACH, je tzv. registrace. Registrace představuje žádost o povolení pro výrobu chemických 

látek a jejich uvádění na trh. Výrobci a dovozci musí u látek, které chtějí uvést na trh v 

množství větším než jedna tuna za rok, podat žádost agentuře ECHA (Evropská agentura pro 

chemické látky), která je zodpovědná za implementaci nové evropské politiky v oblasti 

regulace chemických látek. [4] 

Registrace chemických látek má dva stupně. U látek vyráběných resp. uváděných na 

trh v množství menším než 10 t/rok obsahuje žádost o registraci pouze technickou 

dokumentaci, tzv. dossier, která musí být vygenerována programem vytvořeným pro účely 

REACH, zvaným IUCLID.  Dossier obsahuje údaje o výrobci látky, údaje o látce samotné, o 



16 
 

vlastnostech látky, klasifikaci látky dle DSD (67/548/EHS) a CLP (1272/2008/ES) a další 

údaje. Registrace musí být vypisována v anglickém jazyce. Výhodou systému podávání 

registrace za pomoci IUCLID je předem daná forma dokumentů a jednotné požadavky na 

každého výrobce či dovozce co se zpracování a dat týče. Problémem je však jeho neustálá 

aktualizace, která klade vysoké nároky na pracovníky odpovědné za zpracování dokumentace 

a v některých případech nutná dobrá znalost anglického jazyka. [4, 9] 

Pro látky uváděné na trh v množství 10 tun/rok a výše je povinností zpracovat k 

technické dokumentaci navíc zprávu o chemické bezpečnosti. Tato zpráva zahrnuje posouzení 

chemické bezpečnosti v rámci celého životního cyklu látky s ohledem na její nebezpečnost 

pro lidské zdraví, fyzikálně-chemickou nebezpečnost, nebezpečnost pro životní prostředí a 

dále posouzení perzistentních, bioakumulativních a toxických (PBT) a vysoce perzistentních a 

vysoce bioakumulativních (vPvB) látek. Součástí zprávy je také přehled opatření k řízení 

rizik.  Povinnost hodnotit a řídit rizika vyplývající z nakládání s chemickou látkou jsou tak 

nyní nově na straně výrobců nebo dodavatelů látky na trh. Za registraci musí výrobci resp. 

dovozci uhradit poplatek. Výši poplatků definuje nařízení 340/2008/ES o poplatcích a 

platbách ECHA podle nařízení REACH. Výše poplatku je rozdílná pro velké, střední, malé 

podniky a mikropodniky, pro společné podávání v rámci SIEF (fórum pro výměnu informací) 

a taktéž pro jednotlivé rozmezí tonáží registrující látky na trh za rok. [1, 4] 

Další významnou povinností výrobců a dovozců představuje zpracování 

bezpečnostních listů. Povinnost vypracovávat bezpečnostní listy zůstala zachována v duchu 

původní legislativy. Mírně se jen změnila jejich podoba a s ohledem na současnou platnost 

dvou systémů klasifikace a značení látek je zde nyní uvedena klasifikace dvojího typu, dle 

DSD a CLP.  

Poslední základní princip nařízení REACH představuje povolování a omezování látek. 

Povolování a omezování látek má za cíl zajistit, aby byla kontrolována rizika, která vyplývají 

z používání látek vzbuzujících velké obavy a jejich postupné nahrazení bezpečnějšími látkami 

nebo technologiemi, pokud to bude přijatelné z hlediska technického a finančního. [8, 23, 28] 

2.2.2. Hodnocení rizik dle nařízení REACH 

Hodnocení rizik dle nařízení REACH je požadováno u látek, pro které je nutno 

zpracovat zprávu o chemické bezpečnosti, dále pak pro bezprahové látky, nebo látky toxické 

pro reprodukci, bioakumulativní, persistentní, endokrinní disruptory apod. Pro hodnocení 
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rizik chemické látky, za účelem zpracování zprávy o chemické bezpečnosti, byly agenturou 

ECHA publikovány mnohačetné pokyny, dle kterých je možné tuto zprávu zpracovat a dle 

kterých byla zpracována praktická část diplomové práce. [23, 26] 

Hodnocení rizik dle nařízení REACH spočívá v následujících krocích [35]:  

 Identifikace nebezpečnosti 

 Analýza vztahu dávka – účinek 

 Hodnocení chemické bezpečnosti 

 Modelování expozičního scénáře  

 Hodnocení expozice 

 Charakterizace rizika 

Identifikace nebezpečnosti a analýza vztahu dávka - účinek probíhá stejným 

způsobem, jako při klasickém hodnocení rizik, kdy účelem je zjistit, jakou nebezpečnou 

vlastnost obsahuje studovaná chemická látka, jaký má dopad zvýšení dávky chemické látky 

na jejím účinku a stanovování tzv. prahových hodnot (u prahových látek), u bezprahových 

látek se povětšinou jedná o vyjádření pravděpodobnosti negativního účinku. [2, 28] 

Na základě nashromážděných informací (NOAEL, LOAEL apod.) je možné následně 

provést tzv. posouzení chemické bezpečnosti. V tomto kroku je nutné stanovit, (nyní 

vztaženo pro lidskou populaci) tzv. bezpečnou dávku, při které by exponovaná populace 

(pracovníci nebo obecná populace) neměla být negativně ovlivněna. V rámci nařízení 

REACH je touto vypočítávanou hodnotou, tzv. DNEL (Derived No Effect Level - úroveň 

expozice, při níž nedochází k nepříznivým účinkům). DNEL odpovídá, dle jeho výpočetní 

formule referenční dávce (RfD). [2, 35] 

Výpočet DNEL (1) spočívá v upravené prahové hodnotě vzhledem k vypočítávané 

expoziční cestě a vydělen součinem jednotlivých hodnotících faktorů (Assessment Factors – 

AF). Korekce NOAEL (popř. LOAEL, záleží, jaká hodnota je pro výpočet použita) je nutná 

v případě, kdy je dostupná hodnota např. z orální studie a cílem výpočtu je stanovit DNEL pro 

inhalační expozici, tzn. dochází k různým cestám expozice. Veškeré nejistoty, jako jsou 

mezidruhové a vnitrodruhové rozdílnosti, rozdíl v době trvání expozice (tzn. když studie na 

testovaném zvířeti je akutní a cílem je vypočet pro subchronickou expozici), validita 

získaného NOAEL použitého v rámci výpočtu, dále pak zda je DNEL počítán pro pracovníky 

nebo obecnou populaci apod. [28, 35] 
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     (1) 

 

DNEL = Derived No Effect Level (úroveň expozice, při níž nedochází k nepříznivým 

účinkům) 

AF = Assessment factors (hodnotící faktory) 

V rámci dalšího kroku hodnocení rizik dle REACH je nutno sestavit relevantní 

expoziční scénáře v rámci životního cyklu dané látky (tzn. pro výrobu, následné užití, 

konečné užití a odpad). Pro toto sestavování, byl vyvinut jednotný systém deskriptorů 

použití [29], který představuje normu pro popisování použití jednotlivých látek. Usnadňuje se 

tak určování způsobů použití, které je nutno uvést v registrační dokumentaci, sestavování 

scénáře expozice, které na základě oznámení přicházejících z počátečních a koncových částí 

dodavatelského řetězce provádějí dodavatelé a vytvoření stručných názvů pro scénáře 

expozice. 

Na základě stručných názvů by měl být následný uživatel schopen rychle rozpoznat, 

zda dodaný scénář expozice odpovídá jeho použití. Každý žadatel o registraci je rovněž 

povinen dodat jako součást své technické dokumentace krátký obecný popis všech určených 

použití látky. Některé deskriptory použití odpovídají charakteristikám použití vztahujícím se k 

expozici. Lze je proto využít jako vstupních parametrů v některých ze stávajících nástrojů pro 

odhadování expozice. [26, 29] 

Systém deskriptorů použití (viz. Příloha 1) je založen na pěti samostatných seznamech 

deskriptorů, které ve vzájemné kombinaci vytvářejí stručný popis použití nebo název scénáře 

expozice [29]: 

 Kategorie oblasti použití (SU) popisuje, v jaké hospodářské oblasti se látka používá. 

Patří sem míšení a následné balení látek na úrovni formulátorů a rovněž průmyslové, 

profesionální a spotřebitelské způsoby koncového použití těchto látek. 

 Kategorie chemických výrobků (PC) popisuje, v jakých typech chemických výrobků 

(= látkách v nesmíšené formě nebo ve směsích) je daná látka nakonec obsažena, když 

je dodávána ke svému koncovému použití (průmyslovým, profesionálním nebo 

spotřebitelským uživatelům). 
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 Kategorie procesů (PROC) popisuje techniky aplikování látky nebo typy jejího 

zpracování definované z hlediska pracovníka. 

 Kategorie uvolňování do životního prostředí (ERC) popisuje nejrůznější podmínky 

používání látek z hlediska životního prostředí. 

 Kategorie předmětů (AC) popisuje typ předmětů, v nichž je daná látka v konečné fázi 

svého zpracování obsažena. Patří sem rovněž směsi v zaschlé či tvrzené podobě (např. 

zaschlá tiskařská barva na novinách; zaschlé povrchové materiály na různých 

plochách). 

 

Jsou-li známy expoziční scénáře a deskriptory pro jednotlivá použití lze provést tzv. 

modelování expozice a hodnocení rizik. Modelování expozice je nutné provést převážně 

v případech, kdy nejsou k dispozici naměřená data. Vzhledem k tomu, že povinnost měření 

expozice vůči chemickým látkám není legislativně vyžadována u všech látek, bylo nutné 

vytvořit modely, které by byly schopny na základě vstupních informací o látce a její výrobě 

(popř. použití) namodelovat možné úniky látky do pracovního a životního prostředí. Těmto 

modelům bude věnována následující kapitola č. 3, která rozebírá jednotlivé identifikované 

hodnotící nástroje. Pomocí vypočítaných expozic, tzn. množství uvolněné látky do prostředí 

je možné stanovit tzv. RCR (Risk Characterisation Ratio), které vypovídá o úrovni rizika. 

[26, 28] 

RCR je vypočítáváno dle formule:  

 

    
               

    
     (2) 

Výsledné RCR znamená následující [28]:  

 RCR > 1 Riziko je značně vysoké a je potřeba posouzení zmírnit použitím dostupných 

údajů o expozici, frekvenci události, délky trvání expozice atd.  

 RCR < 1 Riziko není vysoké, není nutno nastavovat preventivní opatření 
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3. Nástroje pro hodnocení rizik 

Nástroje pro hodnocení rizik v rámci naplňování požadavků REACH vznikly 

z důvodu nedostatečných údajů o úrovních expozic chemickým látkám v rámci pracovního a 

životního prostředí. Předpokládá se, že modelování expozic a hodnocení rizik v jednotlivých 

nástrojích vykazuje rozdílné úrovně expozic a výsledného rizika. Proto je práce zaměřena na 

identifikaci volně dostupných hodnotících nástrojů, které jsou taktéž využívány pro registraci 

chemických látek, a následně je provedeno samotné hodnocení rizik ve všech nástrojích pro 

stejnou látku. 

Tato kapitola se zabývá samotnými nástroji, jejich popisem a principem výpočtu 

úrovně expozice. Praktická část se zabývá samotnými vstupy a výstupy hodnocení rizik 

v jednotlivých modelových nástrojích. 

3.1. CHESAR  

3.1.1. Popis programu obecně 

CHESAR (CHemical Safety Assessment and Reporting Tool) je aplikace vyvinutá 

agenturou ECHA, která pomáhá společnostem plnit jejich posouzení chemické bezpečnosti 

(CSA), připravit zprávu o chemické bezpečnosti (CSR) a vytvořit scénář expozice (ES) pro 

komunikaci v rámci dodavatelského řetězce. Tento program představuje doplněk k nástroji 

IUCLID 5, který byl vytvořen pro účely registrace chemických látek. Je nutné podotknout, že 

nástroj CHESAR lze použít pouze v případě, kdy je vytvořena tzv. registrační dokumentace 

v IUCLID 5. CHESAR poskytuje strukturované, přesně definované pracovní postupy pro 

provádění hodnocení chemické bezpečnosti pro různé látky v konkrétních situacích. Pomáhá 

také strukturovat informace potřebné pro posouzení expozice a charakterizace rizika a 

usnadňuje tak tvorbu a aktualizaci zprávy o chemické bezpečnosti.[9] 

3.1.2. Popis vstupních informací a postupu hodnocení 

Program CHESAR využívá soubor údajů o látkách IUCLID 5 jako zdroj podstatných 

informací o vlastnosti látky. Obsahuje funkce, které na základě nebezpečných vlastností látky 

pomáhají při rozhodování, které typy posouzení jsou potřebné. [3] 
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Pro definování rozhodujících činitelů expozice je potřeba znát [3]: 

 určený typ provozních podmínek či opatření pro řízení rizik týkajících se expozice 

(např. LEV - Local exhaust ventilation), 

 určení příslušné cesty expozice, 

 možné způsoby technické realizace. 

Pro účely vykazování výsledků umožňuje posouzení expozice z různých zdrojů [3]: 

 ze zabudovaných nástrojů pro odhad expozice, 

 z externích nástrojů pro posouzení expozice, 

 ze sestav naměřených údajů charakterizujících některé podmínky použití.  

Následující tabulky 1 a 2 znázorňují vstupní hodnoty, které je nutné zadat pro hodnocení 

rizik a defaultní hodnoty, které program využívá pro výpočet expozice a možné snižování 

rizika. 

Tab. 1 Vstupní hodnoty 

VSTUPNÍ HODNOTY 

fyzikálně-chemické vlastnosti látky fyzikální forma 

molekulová hmotnost 

bod tání 

bod varu 

relativní hustota 

tlak par 

rozpustnost ve vodě 

povrchové napětí 

viskozita 

biodegradabilita rozdělovací koeficient (Kow) 

referenční hodnoty bezpečné dávky DNEL 
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Tab. 2 Defaultní hodnoty 

DEFAULTNÍ HODNOTY 

pracovní doba < 8 hod 

< 4 hod 

< 1 hod 

< 15 min 

dermální ochrana Ne 

Ano – ochranné rukavice dle EN374 

Ano – ochranné rukavice dle EN374 + 

základní proškolení pracovníka 

Ano – ochranné rukavice dle EN374 + 

speciální zaškolení pracovníka 

inhalační ochrana Ne 

Ano – respirátor APF 10 

Ano – respirátor APF 20 

prostor venkovní prostředí 

vnitřní prostředí 

 

Následující schéma obr. 2 ukazuje, jak program CHESAR získává potřebné informace o 

posuzované látce. 

 

Obr. 2 Koncepce aplikace CHESAR [3] 
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Na obrázku 3 vidět základní prostředí programu a jeho uspořádání. 

 

Obr. 3 Uspořádání aplikace CHESAR[3] 

 

V prvním kroku aplikace se importují údaje z IUCLIDU (fyzikálně-chemické 

vlastnosti, DNEL, PNEC, klasifikace apod.), stanoví se rozsah posouzení expozice a typ 

charakteristiky rizika.  Na základě nebezpečných vlastností látky lze definovat rozsah a typ 

posouzení. Výsledkem bude posouzení nebezpečnosti pro pracovníky nebo spotřebitele jak je 

uvedeno na následujícím obrázku 4. [3] 
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Obr. 4 Očekávané výsledky z posouzení nebezpečnosti pro pracovníky/spotřebitele [3] 

 

V druhém kroku se vytvoří řetězec životního cyklu a tyto informace se zaznamenávají 

ve struktuře sestávající se ze 4 prvků: 

 bilance objemu M/I určující objem pro posouzení chemické bezpečnosti 

 fáze: výroba, formulace, konečné užití, životnost výrobku 

 použití pracovníky či spotřebiteli 

 stanovení segmentů podle typů chemických výrobků 

Řízení posouzení se zabývá expozicí pracovníků či spotřebitelů a expozicí životního 

prostředí v závislosti na podmínkách použití a odhadu expozice tam, kde to připadá v úvahu. 

Charakteristika rizik je buď kvalitativní, nebo kvantitativní. Výstupem třetího kroku je soubor 

OC/RMM pro každou cestu expozice a typu účinku pro člověka a životní prostředí a 

odpovídající odhad rizika expozice pro tyto soubory. 

Čtvrtým krokem je příprava scénáře expozice.  Jedná se o soubor podmínek a opatření 

k řízení rizik, které popisují, jak je látka vyráběna nebo používána během svého životního 

cyklu a jak výrobce nebo dovozce kontroluje nebo doporučuje následnému uživateli 

kontrolovat expozici člověka a životního prostředí. Tyto scénáře expozice mohou zahrnovat 
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jeden konkrétní proces nebo jedno konkrétní použití anebo více procesů nebo použití. Ve 

zprávě o chemické bezpečnosti (CSR) je nutné zajistit transparentní vztah mezi podmínkami 

užití a posouzení expozice umožňující charakterizaci rizika. [3, 8, 9] 

3.2. ECETOC TRA  

3.2.1. Popis programu obecně 

Evropské středisko pro ekotoxikologii a toxikologii chemických látek vyvinulo nástroj 

s cílem posouzení rizik chemických látek pro pracovníky, spotřebitele a životní prostředí, tzv. 

ECETOC TRA (European Centre for Ecotoxicology, and Toxicology of Chemicals Targeted 

Risk Assessment). Jedná se o jednoduchý proces určování, které oblasti použití (scénáře 

expozice) představují obavy a které ne. Zkoumá podmínky vyplývající z předvídatelného 

použití a nikoliv z nejhorších extrémních případů. Program je zaměřen především na 

hodnocení nebezpečných látek, které disponují malým potenciálem pro expozici. Primárně 

vyhodnocuje expozice pracovníků, i když teoreticky také počítá expozici pro spotřebitele a 

životní prostředí. [5, 16] 

3.2.2. Popis vstupních informací a postupu hodnocení  

Na základě odhadu a posouzení expozice látek program vyhodnocuje expozice podle 

historických dat v databázi Národního britského ohrožení. Expozice jsou předpovídány podle 

fyzikálně-chemických vlastností, cest vstupu (inhalace, dermálně, orálně) a podle 

předpokladu, že se do ovzduší uvolní 100% látky. [5, 16] 
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Tab. 3 Vstupní hodnoty 

VSTUPNÍ INFORMACE 

fyzikálně-chemické vlastnosti molekulární hmotnost 

tlak par 

rozpustnost ve vodě 

biodegradabilita rozdělovací koeficient oktanol-voda (Kow) 

test biologické rozložitelnosti 

referenční hodnoty bezpečné dávky DNEL 

dlouhodobá inhalační expozice (8 hod) 

krátkodobá inhalační expozice (15 min) 

dlouhodobá dermální expozice  

krátkodobá dermální expozice 

pracovní podmínky kategorie PROC 

typ procesu (průmyslový, profesionální) 

jde-li o látku pevnou, prašnost pevných 

látek/těkavé látka při provozní teplotě 

doba trvání aktivity (hod/den) 

použití ventilace 

použití ochrany dýchacích cest (minimální 

účinnost) 

množství látky v přípravku (%) 

ochrana kůže/brýle 

brát v úvahu ochranu pro dermální expozici? 

(ano/ne) 

 

Pro snížení rizika slouží defaultní hodnoty, které lze postupně upravovat, dokud není 

riziko akceptovatelné (tzn. RCR < 1). Konkrétní hodnoty pro program ECETOC TRA jsou 

uvedeny v tabulce č. 4, kde se v levém sloupci nachází název defaultní hodnoty, a v pravém 

sloupci jsou jednotlivé výběry. Uvedeny jsou pouze hodnoty, které byly používány při 

hodnocení rizik látky BDMA. 
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Tab. 4 Defaultní hodnoty 

DEFAULTNÍ HODNOTY 

doba trvání aktivity (hod/den), >4 hod (standartní hodnota 

1 – 4 hod 

15min – 1 hod 

< 15min 

použití ventilace venkovní prostředí 

vnitřní prostředí 

prostor s lokální ventilací (LEV) 

prostor s dobrou celkovou ventilací 

prostor se zvýšenou celkovou ventilací 

prostor s lokální ventilací (LEV) a dobrým 

větráním 

prostor s lokální ventilací (LEV) a se 

zvýšenou celkovou ventilací 

použití ochrany dýchacích cest (minimální 

účinnost) 

není 

90% 

95% 

množství látky v přípravku (%) není 

< 1% 

1-5% 

5-25% 

>25% 

ochrana kůže/brýle není 

APF 5 

APF 10 

APF 15 

brát v úvahu ochranu pro dermální 

expozici? (ano/ne) 

ano  

ne 
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Postup hodnocení rizik pro lidské zdraví se skládá z následujících 5 kroků: 

1. Určení kategorií činností nebo postupů, které jsou relevantní pro danou látku a které 

představují zamýšlené podmínky, za kterých je látka vyráběna, prodávána, dodávána a 

používána pracovníky i spotřebiteli. V závislosti na podmínkách výroby a použití je tedy látka 

spojena s několika těmito scénáři. Příslušné scénáře lze vybrat ze seznamu.  

2. Kalkulace, která používá vhodné modely předpokládaných expozic pro každé toto použití.  

3. Výběr vhodné úrovně, při které nedochází k nepříznivým účinkům pro kategorii 

nebezpečnosti látky. Pro každou kategorii nebezpečnosti je definována „směrná referenční 

hodnota“ zvlášť pro expozici inhalační (těkavé látky a pevné látky) a dermální. Směrná 

referenční hodnota může být hodnota OEL, DNEL atd.  

4. Určení poměru charakterizace rizika (RCR)  

5. V části nástroje ECETOC TRA věnované expozici v pracovním prostředí má uživatel 

možnost aktivovat místní podtlakové větrání. Výsledkem je předem stanovené snížení 

expozice v závislosti na vybrané kategorii použití a prchavosti látky.  K dispozici je také 

možnost určení osobních ochranných pracovních prostředků (např. maska, rukavice). Tyto 

hodnoty (defaulty) lze využít v případě výsledného RCR > 1 za účelem snížení pod tuto 

hodnotu. 

Nástroj ECETOC TRA byl použit v drtivé většině z 3400 registrací dle REACH 

v prvním kole, kde se vyžadovalo hodnocení expozice. Zkušenosti ukazují, že použití tohoto 

programu je jednoduché a nabízí výrazné ušetření času v přístupu hodnocení rizik. [5, 16] 

3.3. EUSES 

3.3.1. Popis programu obecně 

Model EUSES (Systém Evropské unie pro hodnocení látek)se používá k výpočtu 

expozice pracovníků, spotřebitele a modelování pro životní prostředí. 

3.3.2. Popis vstupních informací a postupu hodnocení  

Mezi vstupní údaje patří délka trvání expozice, fyzikální forma, koncentrace látky v 

produktu, množství a ostatní podstatné provozní podmínky. Výstupem je očekávaná vnější 

dávka stanovená inhalací jako mg/m
3
, pro kožní kontakt jako zatížení pokožky (mg/cm

2
 kůže) 
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nebo vnější dávka v mg/kg tělesné hmotnosti/ den a pro požití jako vnější dávka v mg/kg 

tělesné hmotnosti. [6] 

Vstupní a defaultní hodnoty jsou uvedeny v následujících tabulkách 5 a 6. 

Tab. 5 Vstupní hodnoty 

VSTUPNÍ HODNOTY 

fyzikálně-chemické vlastnosti molekulární hmotnost 

bod tání 

bod varu 

tlak par při dané zkoušce (aktuální teplotě) 

teplota, při které se měří tlak par (25°C) 

tenze par při 25°c 

rozpustnost ve vodě při zkušební teplotě 

teplota, při které se měří rozpustnost (25°C) 

rozpustnost ve vodě při 25°C 

biodegradabilita rozdělovací koeficient oktanol-voda (Kow) 

biologická rozložitelnost  

pracovní podmínky a tonáž charakterizace a tonáž 

systém použití 

porušenost uzavřeného systému 

ochrana během procesu 

počet událostí (d
-1

) 

trvání události (hod) 

frekvence kontaktu mezi pracovníkem a 

látkou 

exponovaná část těla 

plocha mezi látkou a kůží 

tloušťka vrstvy výrobku na kůži 

manipulace 
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Tab. 6 Defaultní hodnoty 

DEFAULTNÍ HODNOTY 

systém použití uzavřený systém 

začlenění do matice 

nedisperzivní použití 

široký rozptyl použití 

porušenost uzavřeného systému ano 

ne 

ochrana během procesu plně uzavřen 

lokální ventilace 

segregace 

přímá manipulace 

ředěné větrání 

počet událostí (d
-1

) 

 

hodnota 

trvání události (hod) hodnota 

frekvence kontaktu mezi pracovníkem a 

látkou 

žádný 

vedlejší 

střídavý 

rozsáhlý 

exponovaná část těla hlava (obličej) ruce (přední a zadní) 

trup celé tělo 

horní končetiny nohy 

ramena stehna 

paže dolní končetiny 

předloktí nohy 

manipulace přímá manipulace 

nepřímá manipulace 

plocha mezi látkou a kůží defaultní hodnota exponované plochy 

tloušťka vrstvy výrobku na kůži hodnota 
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Princip modelování expozice a následné hodnocení rizik probíhá dle těchto kroků [6]: 

1. Určí se kategorie směsí nebo předmětů, ve kterých se posuzovaná látka nachází, 

vychází se ze systému standardních deskriptorů.  

2. Popíšou se cesty expozice a determinanty expozice související s typem použití a 

vlastnostmi látky. Ty musí být posouzeny případ od případu.  

3. Zkontroluje se, zda byly shromážděny všechny potřebné údaje.  

4. Zváží se, jak zahrnout opatření pro řízení rizik do výpočtů. 

5. Vybere se interaktivní režim EUSES, který provádí posuzovatele nezbytnými 

vstupními specifikacemi. Specifikují se taktéž údaje o fyzikálně-chemických 

vlastnostech pro dotyčnou látku a příslušné determinanty pro posouzení expozice.  

6. Vypočtou se hodnoty expozice a provede se charakterizace rizika pomocí srovnání s 

úrovní DNEL. 

7. V případě, že nemůže být prokázána kontrola rizika, zpřesní se vstupní parametry v 

použitém modulu odhadu uvolňování na základě specifičtějších informací ze scénáře 

expozice nebo se zavede další opatření pro řízení rizik (OŘR). 

 

Výše vyjmenované a popsané hodnotící nástroje jsou používané v rámci hodnocení 

rizik pro účely zprávy o chemické bezpečnosti ve velkém rozsahu. Mezi další volně stažitelné 

programy pro hodnocení rizik patří např. Stoffenmanager a Riskofderm. Tyto modely nebyly 

použity v rámci praktické části a to z toho důvodu, že Stoffenmanager a Riskofderm vyjadřují 

míry rizika pouze pomocí termínů - malé, střední a vysoké, nevypočítávají však úroveň 

expozice a míru rizika, tudíž byly pro porovnání jednotlivých výstupů nepoužitelné. 

Vzhledem ke skutečnosti, že CHESAR, EUSES a ECETOC TRA využívají různé defaultní 

nastavení, bude v praktické části provedeno hodnocení zdravotních rizik pomocí těchto 

nástrojů pro konkrétní chemickou látku a srovnány jednotlivé výstupy. 
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4. Praktická část 

Praktická část diplomové práce je zpracována pro konkrétní látku benzyldimetylamin 

(dále jen BDMA) vyráběnou firmou BorsodChem MCHZ Ostrava, pro který byla tato práce 

zpracována.  Praktická část se zabývá hodnocením rizik v rámci životního cyklu BDMA, tzn. 

výroba BDMA, formulace s ostatními látkami a samotné použití BDMA pro výrobu 

polyuretanové pěny. Hodnocení rizik bylo provedeno v jednotlivých identifikovaných 

nástrojích pro modelování a hodnocení expozice. První část praktické práce se zabývá 

popisem dané látky a jejím životním cyklem. Druhá část je věnována popisu vstupních údajů 

do jednotlivých modelových nástrojů pro hodnocení rizik. Závěrem je provedena analýza 

výstupních hodnot (míry rizika) v rámci výroby a následného použití BDMA pro pracovní 

prostředí.  

4.1. Benzyldimetylamin 

Benzyldimetylamin (BDMA) je bezbarvá až nažloutlá organická kapalina s vůní aminu, 

jejíž strukturní vzorec je na obr. 5 a přehled jejích vlastností je uveden v tab. 7 

 

Obr. 5 strukturní vzorec BDMA 
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Tab. 7 Identifikace BDMA a vlastnosti [30] 

EC 203-149-1 

CAS 103-83-3 

IUPAC N,N-dimethyl-1-

phenylmethanamine 

Molekulární vzorec C9H13N 

Molekulová 

hmotnost 

135,2062 g/mol 

Bod tání -75°C 

Bod varu 180°C 

Tlak par 8 hPa 

Povrchové napětí 61,47 nM/m 

Rozpustnost ve vodě 1,2 g/100ml 

DNEL – long term 

inhal 

14.6 mg/m³/8h 

DNEL – long term 

dermal 

2,3 mg/kg/den 

Výstražné symboly 

GHS02  hořlavá 

látka 

GHS05 korozivní 

a žíravá látka 

GHS07 dráždivá 

látka 

   

 

V rámci hodnocení rizik BDMA byly vytvořeny 3 expoziční scénáře a to samotná výroba 

látky (ES1 - výroba), následná formulace látky s dalšími sloučeninami za účelem výroby, tzv. 

polyuretanové pěny (ES2 - formulace) a samotné zpracování pěny (ES3 – flexibilní pěna). 

Tyto scénáře jsou rozepsány do jednotlivých procesů, pro které bylo riziko zhodnocováno. 

[28, 29] 
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4.1.1. Výroba BDMA 

Pro výrobu BDMA jsou používány suroviny benzaldehyd, dimetylamin, vodík, 

pomocnou látkou je kovový katalyzátor na nosiči, extrakční látka a dusík. BDMA se 

vyrábí hydrogenací směsi benzaldehydu a dimetylaminu v autoklávu, následnou separací 

katalyzátoru a atmosféricko/vakuovou rektifikací hydrogenátu. Výroba BDMA je 

vzhledem k diskontinuálnímu charakteru výroby členěna do následujících výrobních 

stupňů:  

 Příjem surovin, pomocných látek a energií 

 Hydrogenační aminace 

 Filtrace 

 Vsádková destilace produktu 

 Skladování, balení a expedice konečného produktu 

 

Přesný popis výroby není možno uvést, jelikož se jedná o citlivé informace. Z tohoto 

důvodu je výroba popsána pomocí deskriptorů (PROC) viz příloha 1, které definuje nařízení 

REACH ve svém pokynu pro sestavování scénářů expozice. Kategorie procesů (PROC) 

popisuje techniky aplikování látky nebo typy jejího zpracování definované z hlediska 

pracovníka. Každý deskriptor PROC má přímý vliv na předpokládanou expozici a na potřebná 

opatření k řízení rizik. Jednotlivé deskriptory jsou blíže popsány v Pokynech k požadavkům 

na informace a posouzení chemické bezpečnosti, kapitola R.12 „Systém deskriptorů použití“. 

[28] 

Jak již bylo řečeno, jednotlivé postupy v rámci výroby BDMA, tak jeho formulace 

s dalšími látkami a samotná výroba polyuretanové pěny nelze uvádět. I přes to, pro lepší 

představu o konečném produktu, kde je BDMA zakomponován, je zde uvedena krátká 

informace o polyuretanové pěně jako takové. 

4.1.2. Polyuretanová pěna 

Polyuretanová pěna vzniká smícháním a následnou reakcí dvou složek v předepsaném 

poměru. Tato směs reaguje podle rovnice uvedené níže (3) a ze skupenství tekutého se mění 

do skupenství pevného s tím, že mnohanásobně nabude na objemu. Při chemické reakci totiž 

voda, obsažená v jedné ze složek, reaguje se složkou druhou a vytváří tak CO2 . Takto 

vytvořená pěna se používá jako těsnicí hmota a nanáší se do spáry pro spojení a utěsnění dvou 
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podkladových částí. Polyuretanové pěny se používají k vyplňování mezer, při instalaci dveří a 

izolaci spojů (například mezi okenními rámy a zdmi). [37] 

 

-N=C=O + H-OH   -NH2+ CO2        (3) 

 

 

 

Obr. 6 Výroba PUR pěny [30] 

 

4.2. Hodnocení rizik v pracovním prostředí za použití jednotlivých 

nástrojů 

V rámci hodnocení pracovních rizik výroby BDMA, jeho formulace a následné 

zpracování polyuretanové pěny bylo provedeno ve všech identifikovaných nástrojích. Systém 

deskriptorů a pracovní podmínky byly získány od výrobce této chemické látky a jsou uvedeny 

v příloze 1.  Jednotlivé podkapitoly uvádějí vstupní hodnoty, které bylo nutné zadat do 

nástrojů, namodelované úrovně expozice a konečné zhodnocení rizik. Pro snížení výsledného 

rizika, pokud bylo nutné, sloužily defaultní hodnoty. Defaultní hodnoty se týkaly ochranných 

prostředků, délky expozice dané látce, použití ventilace apod. Za účelem porovnání 

jednotlivých výstupů hodnocení rizik (jeho charakterizaci) byly vytvořeny grafy, které jsou 

rozděleny pro expoziční scénáře, expoziční cesty a znázorňují výsledné RCR z každého 

nástroje. 
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4.2.1. CHESAR 

Do programu CHESAR byly hodnoty načteny pomocí UCLIDU 5. V tabulce 8 jsou 

uvedeny vstupní hodnoty, se kterými tento nástroj modeloval úroveň expozice. 

Tab. 8 Vstupní hodnoty 

Název Hodnota 

Skupenství Kapalina 

Molekulární hmotnost 135 g/mol 

Bod tání -75°C 

Bod varu 180°C 

Hustota 0,9 

Tlak par 8 hPa 

Rozdělovací koeficient Kow 1,98 

Rozpustnost ve vodě 12 g/l 

Biodegradabilita Biologicky rozložitelné 

Povrchové napětí 61 mN/m 

Viskozita 85 mPa * s 

DNEL – long term inhal 14.6 mg/m³/8h 

DNEL – long term dermal 2,3 mg/kg/den 

 

Po importování dat byly v prostředí CHESAR vytvořeny deskriptory, pomocí kterých 

byly navrženy expoziční scénáře. Po zhodnocení těchto vstupních dat byla výsledná rizika u 

většiny procesů nad úrovní 1. Z tohoto důvodu byly pozměněny jednotlivé defaultní hodnoty 

a to tak, aby samotné riziko se snížilo pod úroveň 1. Použité defaultní hodnoty se týkaly 

změny v pracovních podmínkách pro zaměstnance, kteří jsou dané látce exponováni. Tyto 

defaulty jsou uvedeny v tab. 9, pro expoziční scénář 1. Defaultní hodnoty z dalších 

hodnocených expozičních scénářů jsou uvedeny v příloze 2. 

Výsledná míra zhodnoceného rizika v rámci expozičního scénáře 1 pro inhalační a 

dermální expozici je uvedena v tab. 9. Ostatními výstupy z hodnocení rizik se zabývá 

samostatná 4. 3. a příloha 4. 
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Tab. 9 Vstupní hodnoty  

PROC Defaultní hodnoty Chesar 

PROC2 Doba expozice <8 hod 

 
Osobní ochranné 

pomůcky 
Ano – chemicky odolné rukavice dle normy EN 374 

 Systém Lokální ventilace 

PROC3 Doba expozice <4 hod 

 
Osobní ochranné 

pomůcky 

Ano – chemicky odolné rukavice dle normy EN 374 se 

základním poučením 

 

 Systém Uzavřený proces s příležitostnou kontrolovanou expozicí 

PROC9 Doba expozice <4 hod 

 
Osobní ochranné 

pomůcky 
Ano – chemicky odolné rukavice dle normy EN 374 

 Systém 
Polouzavřený systém s příležitostnou kontrolovanou 

expozicí + lokální ventilace 

PROC15 Doba expozice <1 hod 

 
Osobní ochranné 

pomůcky 
No 

 Systém Otevřený + základní ventilace 

 

 

Tab. 10 Výstupní hodnoty  

 PROC 2 PROC 3 PROC 9 PROC 15 

Dlouhodobá inhalační expozice 0,135 0,232 0,810 0,772 

Dlouhodobá dermální expozice 0,119 0,179 0,358 0,030 
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4.2.2. ECETOC TRA 

Program pracuje v uživatelsky známém prostředí Microsoft Excel, kde se do 

jednotlivých záložek a tabulek vyplňovaly vstupní hodnoty viz tab. 11. 

Tab. 11 Vstupní hodnoty 

Název Hodnota 

Skupenství Kapalina 

Molekulární hmotnost 135 g/mol 

Tlak par 8 hPa 

Rozdělovací koeficient Kow 1,98 

Rozpustnost ve vodě 12 g/l 

Biodegradabilita Biologicky rozložitelné 

DNEL – long term inhal 14.6 mg/m³/8h 

DNEL – long term dermal 2,3 mg/kg/den 

 

Do prostředí modelového nástroje ECETOC TRA byly zvoleny deskriptory, pomocí 

kterých byly navrženy expoziční scénáře. Po zhodnocení těchto vstupních dat byla výsledná 

rizika u většiny procesů nad úrovní 1. Z tohoto důvodu byly pozměněny jednotlivé defaultní 

hodnoty a to tak, aby samotné riziko se snížilo na přijatelnou úroveň. Použité defaultní 

hodnoty se týkaly změny v pracovních podmínkách pro zaměstnance, kteří jsou dané látce 

exponováni. Tyto defaulty jsou uvedeny v tab. 12, pro expoziční scénář 1. Defaultní hodnoty 

z dalších hodnocených expozičních scénářů jsou uvedeny v příloze 2. 
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Tab. 12 Vstupní defaultní hodnoty 

PROC PROC 2 PROC 3 PROC 9 PROC 15 

typ procesu industrial industrial industrial industrial 

délka aktivity >4hod 15min až 1 

hod 

< 15min 15min až 1 

hod 

použití ventilace Uvnitř s dobrou 

celkovou 

ventilací 

Vnitřní 

prostor 

Uvnitř s dobrou 

celkovou 

ventilací 

Vnitřní 

prostor 

použití respirátoru, 

jestli ano, jaké 

účinnost? 

90% No 90% No 

množství látky ve směsi 

(%) 

No No No No 

použití ppe/brýle No No No No 

zvážit lokální ventilaci 

pro dermální expozici? 

Yes Yes Yes No 

 

Výsledná míra zhodnoceného rizika v rámci expozičního scénáře 1 pro inhalační a 

dermální expozici je uvedena v tab. 13. Ostatními výstupy z hodnocení rizik se zabývá 

samostatná podkapitola 4.3 

Tab. 13 Výstupní hodnoty  

 PROC 2 PROC 3 PROC 9 PROC 15 

Dlouhodobá inhalační expozice 0,135 0,771 0,135 0,771 

Dlouhodobá dermální expozice 0,596 0,059 0,298 0,029 

 

4.2.3. EUSES 

Z porovnávaných programů je EUSES jediný, který hodnotí RCR pro jednotlivé 

scénáře kompletně (např. pro celý ES1 – výroba) a nepočítá RCR pro každý zadaný proces. 

Aby bylo možné hodnoty jednotlivých programů srovnat, byl každý proces zadán a 

zhodnocen jako expoziční scénář. Vzhledem k obrovskému rozsahu tabulek s jednotlivými 
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procesy, je zde ilustrativně uveden pouze PROC2, ostatní vstupy a defaulty jsou uvedeny 

v příloze 2  

Vstupní hodnoty byly zadávány do uživatelského prostředí programu EUSES 

(viz obr. 7). V případě fyzikálně-chemických vlastností byly zadávány údaje o látce stejně 

jaké v případě ECETOC TRA a CHESAR. Rozdíl byl však v případě zadávání hodnoty 

DNEL, která zde nebyla využita. Pro stanovení bezpečné dávky bylo zapotřebí zadat výsledky 

z toxikologických studií a přiřadit odpovídající hodnotící faktory (faktory nejistoty).  

Defaulty byly vybírány z nabídky daného prostředí, které se významně lišily od 

ostatních programů. V případě CHESAR a ECETOC TRA byly vybírány údaje o době 

expozice z přednastavené nabídky, kdežto v případě EUSES se zadávaly hodnoty typu – počet 

událostí za jaký čas, což v rámci modelování expozice odpovídá reálnějším podmínkám (lze 

je přiblížit více reálnému stavu). 
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Obr. 7 Vstupní hodnoty ES1  

Po zadání všech vstupních hodnot bylo provedeno zhodnocení rizik. Program EUSES 

počítá s daleko rozsáhlejšími údaji o látce, které když nejsou známy, je schopen samotného 

výpočetního odhadu pomocí dat uložených v programu (známých historických událostí, které 

byly dány jako modelové). Tyto rozsahy však uživateli nejsou známy a musí spoléhat na 

jejich odhad. Je nutné podotknout, že se údaje týkají převážně osudu látky v životním 

prostředí, které zde nebylo studováno, tudíž je předpoklad, že jejich odhad nemá vliv na 

samotné hodnocení zdravotních rizik v pracovním prostředí. 

Po zadání jednotlivých procesů, jakožto hlavních expozičních scénářů bylo provedeno 

zhodnocení rizik (viz obr. 8) kde jsou uvedeny míry rizika pro expoziční scénář 1. Konkrétní 
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výsledná míra rizika PROC2, který je uveden výše, je na obrázku 7 znázorněn modře. Ostatní 

vstupní a defaultní hodnoty pro ES2 a ES3 jsou uvedeny v příloze 2. Ostatními výstupy 

z hodnocení rizik se zabývá samostatná 4.3. 

     

Obr. 8 RCR v ES1 

4.3. Výsledky dle jednotlivých modelů 

Charakterizace rizika spočívala ve vyhodnocení původních vstupních informací a to 

převážně v oblasti navržení expozičních scénářů a pracovních podmínek, které vycházely 

z pokladů poskytnutých firmou BorsodChem MCHZ. Po charakterizaci rizika bylo následně 

zřejmé, které činnosti jsou značně rizikové (RCR větší než 1). Z toho důvodu byly postupně 

měněny podmínky v rámci jednotlivých procesů za cílem snížení rizika pod úroveň 1. 

Snižováním úrovně rizika byly mimo jiné navrženy možnosti pro řízení rizik v pracovním 

prostředí, např. snížením doby expozice, použitím ochranných pracovních prostředků apod. 

Porovnání výsledných úrovní rizik expozičního scénáře 1 je uvedeno v následující 

podkapitole. Porovnání výsledného zhodnocení rizik pro expoziční scénáře 2 a 3 bylo 

provedeno stejným způsobem a je uvedeno v příloze 3. 

4.3.1. Výroba BDMA (ES1) 

Hodnocení rizik v rámci výroby BDMA bylo rozděleno dle expozičních cest, a to na 

inhalační a dermální. Pro lepší přehlednost v odlišnosti jednotlivých úrovní rizika byly 

vytvořeny grafy, které jsou rozděleny opět dle expoziční cesty. V těchto grafech jsou 

znázorněny všechny procesy, které do daného expozičního scénáře patří. Rozdílnost ve 

výsledných RCR je ovlivněna defaultními hodnotami, kterými byly upravovány pracovní 
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podmínky za účelem snížení rizika. Programy jsou evidentně citlivé na změnu těchto hodnot a 

to v různém rozsahu, tím je myšleno, že neberou v úvahu stejné defaultní podmínky, např. 

dobu expozice. Analýze těchto vstupních hodnot je věnována samostatná podkapitola 4.4.  

Výsledné RCR expozičního scénáře 1 inhalační expozice jsou uvedeny v tab. 14. 

Tab. 14 Výsledné RCR pro inhalační expozici  

ES1 INHAL RCR (Risk Characterization Ratio) 

IT program PROC 2 PROC 3 PROC 9 PROC 15 

EUSES 0,233 0,467 0,093 0,467 

CHESAR 0,135 0,232 0,810 0,772 

ECETOC 0,192 0,540 0,810 0,540 

 

Na obr. 9 je graficky znázorněna výrazná rozdílnost RCR u hodnotících nástrojů. 

 

Obr. 9 Grafické porovnání inhalační expozice v ES1 

V případě PROC2 rozdíl není až tak markantní, ale RCR v PROC9 je dle programu 

EUSES velmi mírný i přes to, že PROC9 má v EUSES nejmírnější nastavení preventivních 

opatření viz příloha 2.  Z pohledu stanovení nejmenší míry rizika v rámci jednotlivých 

procesů vycházely v tomto případě nejlépe nástroje CHESAR a EUSES. 
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V případě dermální expozice byly stanoveny míry rizika viz. tabulka 15.  

Tab. 15 Výsledné RCR pro dermální expozici  

ES1 DERMAL RCR (Risk Characterization Ratio) 

IT program PROC 2 PROC 3 PROC 9 PROC 15 

EUSES 0,636 >0,1 0,833 0,840 

CHESAR 0,119 0,179 0,358 0,029 

ECETOC 0,059 0,596 0,298 0,029 

 

Na obr. 10 je graficky znázorněna výrazná rozdílnost RCR u hodnotících nástrojů. 

 

 

Obr. 10 Grafické porovnání dermální expozice v ES1 

Z pohledu stanovení nejmenší míry rizika v rámci jednotlivých procesů pro dermální 

expozici byl nástroj ECETOC TRA, oproti tomu EUSES byl při hodnocení rizika velmi 

kritický. V případě modelování expozice bylo možno v ECETOC TRA a CHESAR navrhnout 

kromě odsávacího zařízení taktéž ochranné pracovní pomůcky (tzn. rukavice). EUSES 

nenabízel možnost výběru ochranných pracovních pomůcek, pouze změnu systému a to na 

uzavřený za použití ventilace. Snižování rizika pro dermální expozici v EUSES bylo možno 

dosáhnout pouze změnou vystavované plochy částí těla pracovníka. Kupodivu riziko bylo 

snižováno v případě (pokud se měnila vystavovaná plocha lidského těla), kdy byla 

přednastavená plocha rozšířena, např. z dlaně na celou paži. 
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4.4. Analýza vstupních dat 

Na základě zkušenosti z praktické části zabývající se charakterizací rizika bylo 

zjištěno, že modelové nástroje jsou velmi citlivé na změny zadávaných hodnot a to různým 

způsobem. Z toho důvodu se tato kapitola zabývá rozborem jednotlivých vstupních hodnot a 

defaultů. Pro analýzu byl vytvořen seznam oblastí vstupních dat (viz. tab 16) a každé oblasti 

bylo přiřazeno, zda v nástrojích je možné tato data měnit či nikoliv a to jak z důvodu 

neměnnosti dané informace (např. tenze par, molekulová hmotnost apod.) nebo protože to 

samotný nástroj nenabízí (popřípadě neumožňuje).  

Tab. 16 Seznam vstupních dat  

 IT PROGRAM 

Defaultní hodnoty Chesar ECETOCTRA Euses 

Fyzikálně-chemické vlastnosti;  

Nebezpečnost pro zdraví 
Ano Ano Ano 

Koncentrace látky Ano Ano Ne 

Oblast použití Ano Ano Ano 

Systém Ano Ano Ano 

Lokální ventilace z pohledu inhalační expozice Ano Ano Ano 

Lokální ventilace z pohledu dermální expozice Ano Ano Ne 

Doba expozice Ano Ano Ano 

Počet událostí za den Ne Ne Ano 

Exponovaná plocha těla Ne Ne Ano 

Osobní ochranné pomůcky pro dermální ochranu Ano Ano Ne 

Osobní ochranné pomůcky pro inhalační ochranu Ano Ano Ne 

 

Rozsah vstupních dat se nelišil v oblasti fyzikálně-chemických vlastností studované 

látky. V případě nebezpečnosti pro zdraví byly v ECETOC TRA a CHESAR využity 

vypočtené hodnoty DNEL pro inhalační a dermální expozici. V nástroji EUSES bylo nutno 

zadat výsledky z toxikologických studií a přiřadit odpovídající hodnotící faktory (faktory 

nejistoty).  

Změna koncentrace látky byla potřeba změnit pouze v případě expozičního scénáře 3, 

kde se BDMA používá k výrobě konečného produktu. V programech CHESAR a ECETOC 

bylo možno zadat změnu koncentrace.  EUSES možnost změny koncentrace látky 

neumožňoval, tudíž počítal riziko pro 100% množství dané látky. 

Zadávání pracovních podmínek bylo shodné v případě ECETOC TRA a CHESAR, 

kde jsou přednastaveny volby možných procesů, dob trvání expozice apod. EUSES vyžadoval 
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pouze, zda se jedná o rozsáhlé použití, či nikoliv, zda dochází k přímému kontaktu a jestli 

jsou použity různé druhy odsávání pracovního ovzduší (škodlivin z pracovního prostředí). Co 

se týče doby trvání expozice, bylo nutné zadat, kolikrát dojde k události (expozici) za 

jednotku času (hodina, den) a jak dlouho tato expozice trvá. Je tedy zcela evidentní, že 

ECETOC TRA a CHESAR jsou vytvořeny přímo pro účely nařízení REACH. V případě 

CHESAR je to logické, poněvadž samotný nástroj vytvořila ECHA pro účely zpracování 

zpráv o chemické bezpečnosti. Nástroj EUSES využívá klasické postupy při hodnocení rizik 

dle modelu US EPA, které se principiálně neliší od postupů dle REACH, nemá ale oproti 

ostatním nástrojům nastavenou jednotnou strukturu pro zadávání jednotlivých procesů. Tento 

rozdíl lze spatřovat např. v různém prostředí pro volbu systému deskriptorů (PROC), 

hodnocení vztažené na celý expoziční scénář apod. 

Pro snižování expozice ochrannými pracovními pomůckami bylo možné zadávat data 

pouze v programech ECETOC TRA a CHESAR. V programu EUSES bylo možno snižovat 

riziko pro dermální expozici pouze pomocí změny exponované plochy části těla. Ve 

výsledcích je jasně viditelné, že v programu EUSES je RCR vždy vyšší než ostatní RCR dle 

ECETOC TRA a CHESAR a to z toho důvodu, že nebylo možné zadávat ochranné pracovní 

pomůcky.  

Mezi velmi zajímavé výstupy z hodnocení rizik co se odlišnosti stanoveného RCR 

týče, patří některé z hodnocených procesů. V případě expozičního scénáře 2 PROC8a 

dermální expozice bylo stanoveno RCR dle EUSES značně vyšší oproti ECETOC TRA a 

CHESAR, které měly výsledné RCR podobné. Stojí za zmínku, že v případě podobnosti RCR 

dle CHESAR a ECETOC TRA stejného PROC nebyly shodné pracovní podmínky, konkrétně 

v případě programu CHESAR nebyly nastaveny žádné ochranné pracovní pomůcky, kdežto 

v případě ECETOC TRA byly zadané rukavice APF5. Oba nástroje se jinak shodují v době 

trvání expozice a systému. Ve stejném expozičním scénáři PROC4 bylo pro dosažení 

přijatelného rizika nutno v programu CHESAR zadat ochranné pracovní pomůcky oproti 

ECETOC TRA, který nepotřeboval zadat žádné hodnoty pro snížení expozice. Výsledné RCR 

obou nástrojů pro PROC4 v expozičním scénáři 2 dermální expozice jsou shodné. V případě 

inhalační expozice EUSES, i když byly nastaveny stejné podmínky systému, výsledné RCR 

dle tohoto programu byly ve většině případů výrazně vyšší než ECETOC TRA a CHESAR. 

Program ECETOC TRA se v rámci inhalační expozice jevil ve většině případů hodnocení 

nejpřívětivější a to jak ve snižování rizik, tak v samotném nastavování pracovních podmínek, 

což je evidentní například v expozičním scénáři 2.   
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5. Diskuse 

Tato kapitola se zabývá kompletním porovnáním jednotlivých nástrojů pro hodnocení 

zdravotních rizik dle nařízení REACH. Porovnání se vztahuje na uživatelskou a odbornou 

náročnost programů, jejich modelování expozice, stanovení rizika a konečné řízení rizik.  

Je také nutno zmínit, že v rámci hodnocení zdravotní rizik je nutno brát v úvahu také 

kombinovaná rizika, tzn. v pracovním prostředí kombinaci inhalačního a dermálního rizika. 

Pokud je riziko lokálního charakteru, lze od sebe tyto rizika oddělit. V případě systémového 

účinku je třeba tato rizika sčítat. Vzhledem k tomu, že praktická část se zaměřovala pouze na 

výstupy RCR z jednotlivých nástrojů pro dermální a inhalační expozici, nebyla problematika 

kombinovaného rizika řešena. I přesto každý hodnotitel rizik musí kombinaci těchto rizik brát 

v úvahu. 

Samotné hodnocení zdravotních rizik z důvodu expozice chemickým látkám požaduje 

dostatečnou odbornost v oblasti chemie, toxikologie a částečně i medicíny. Tyto znalosti jsou 

vyžadovány převážně v samotném stanovování hodnoty DNEL. Pro hodnocení rizik pomocí 

nástrojů, které byly využity pro praktickou část práce, je velmi důležité vědět, proč jsou 

zadávány jednotlivé fyzikálně-chemické vlastnosti dané látky, např. že tenze par ovlivňuje 

samotné uvolňování látky do pracovního ovzduší apod. Další oblastí je toxikologie, kde by 

měl zpracovatel znát rozdílnost v krátkodobé a dlouhodobé expozici, rozdíl mezi systémovým 

a lokálním účinkem apod.  

Zadávané fyzikálně-chemické vlastnosti hodnocené látky jsou ve všech nástrojích 

totožné, Výsledné hodnoty DNEL se však zadávají pouze do programů CHESAR a ECETOC 

TRA. V programu EUSES jsou zadávány výsledné hodnoty z toxikologických studií a 

přiřazují se jim v tomto prostředí i faktory nejistoty (hodnotící faktory).  

Na odbornou znalost a získání jednotlivých dat se jevil nejnáročnějším EUSES, který 

požaduje velký rozsah informací o vlastnostech látky, množství vyráběné a používané látky a 

dále o jejím osudu. Pokud však zpracovatel nevyplní data o osudu látky, program provede 

jejich výpočet (odhad). Otázkou však zůstává, jak dalece se odhadované hodnoty blíží 

samotné realitě. Pokud však nejsou data známa, nezbývá nic jiného, než se spolehnout na 

samotný výpočet (odhad). V programu CHESAR je výhodou, že zadávání dat o látce probíhá 

pomocí importování dat z již vytvořené registrační dokumentace (dossieru), ale to jen v tom 

případě, že hodnotitel má dossier k dispozici. Ne každý výrobce chemické látky, popřípadě 



48 
 

následný uživatel, vlastní již tento vytvořený soubor, a tím pádem není možné, aby rizika 

zhodnotil. Pokud by však chtěl zpracovatel zhodnotit rizika v rámci programu CHESAR, 

musí vyplnit tento dossier sám, což je náročné jak v požadavcích na informace o dané látce, 

tak časově i finančně. 

Z pohledu uživatelské přívětivosti se jeví nejpřijatelněji CHESAR, a to z důvodu 

přehledného zpracování dat a dobré orientace při změnách defaultních hodnot, kde okamžitě 

zpracovatel vidí, jak se riziko snížilo, nebo naopak. Oproti tomu je program ECETOC TRA 

uživatelsky méně přehledný tím, že je rozdělen do několika excelovských záložek a uživatel 

musí mezi nimi přepínat, aby dosáhl výsledku. Další nevýhodou tohoto programu je, že pokud 

jsou změněny defaultní hodnoty za účelem snížení rizika, musí uživatel čekat delší dobu, než 

je proveden samotný výsledek. Uživatelsky příjemné prostředí má také program EUSES, kde 

program uživatele provází jednotlivými složkami, ve kterých musí být zadána data. 

Nevýhodou tohoto programu je však to, že po změně defaultních hodnot musí hodnotitel 

projít celý tento cyklus znovu, aby se dostal k výsledným hodnotám RCR. 

V oblasti modelování jednotlivých expozic jsou mezi nástroji rozdíly, a to v případě 

popisování expozičního scénáře pomocí deskriptorů. Programy ECETOC TRA a CHESAR 

mají již tyto procesy předdefinované. V programu EUSES však tyto procesy přednastaveny 

nejsou. Program umožňuje zadat pouze celkový expoziční scénář. Zjednodušeně lze říci, že 

programy ECETOC TRA a CHESAR v rámci jednoho scénáře (např. výroba chemické látky) 

hodnotí jednotlivé procesy (tzn. všechny možné expozice pracovníka v jednotlivých fázích 

výroby), kdežto EUSES hodnotí jeden expoziční scénář celkově, tzn. kompletně výrobu 

chemické látky vcelku. Pro účely porovnání jednotlivých výstupů z těchto nástrojů byly 

v rámci programu EUSES zadávány procesy jako celkové expoziční scénáře. Tímto se 

zpracovatel vystavuje zbytečnému zkomplikování interpretace výsledků, kdy musí dodržet 

předepsanou strukturu předložené zprávy. 

Samotné zhodnocení rizik dle jednotlivých nástrojů v praktické části ukázalo, na kolik 

jsou citlivé změny zadaných hodnot. Citlivost při zhodnocení rizik může způsobovat i ten 

fakt, že v rámci ECETOC TRA i CHESAR jsou již předdefinované PROC, které v daných 

programech mají již nastavené obecné podmínky daného procesu. V případě EUSES tomu tak 

není, poněvadž počítá s celým expozičním scénářem. Z tohoto důvodu se pro účely 

zpracování zprávy o chemické bezpečnosti jeví jako nejvíce přijatelné pro hodnocení 

zdravotních rizik nástroje ECETOC TRA a CHESAR. V případě těchto nástrojů je velmi 
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náročné zhodnotit, který z nich je pro zpracovatele nejpřijatelnější. Otázkou taktéž zůstává, 

jak dalece se namodelovaná data ve všech nástrojích blíží reálným expozicím v daném 

prostředí. Je opravdu dosaženo tímto hodnocením snížení významného rizika? Jsou 

navrhovaná opatření vycházející z hodnocení rizik vždy reálně aplikovatelná v pracovním 

procesu? Tyto dvě základní otázky záleží na přístupu jednotlivých hodnotitelů, kdy se 

výsledné hodnoty RCR pro stejný proces mohou výrazně lišit. 
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Závěr  

Práce se zabývala hodnocením rizik v rámci životního cyklu chemické látky. Životní 

cyklus byl ohraničen pouze na výrobu chemické látky, její formulací a následnou výrobou 

konečného produktu. Omezení této hranice bylo z toho důvodu, že kompletní životní cyklus 

zahrnuje nejen samotnou výrobu a následné použití chemické látky, ale i osud samotného 

produktu, který obsahuje studovanou látku až po jeho odstranění (dle zákona o odpadech). 

V rámci tohoto hodnocení by musela být řešena rizika i pro životní prostředí a zdraví 

spotřebitelů. Tímto by byla práce značně rozsáhlá a tematicky by přesahovala zaměření 

studovaného oboru, kterým je bezpečnost práce.  

Prvním krokem diplomové práce bylo seznámení se s danou problematikou v oblasti 

managementu rizik chemických látek. Z tohoto důvodu se 2. kapitola věnovala obecnému 

rozboru jednotlivých kroků managementu rizik a legislativních předpisů, které se vztahují na 

samotnou povinnost hodnotit zdravotní rizika na pracovišti. 

Kapitola 3 popisuje základní legislativní předpisy pro hodnocení zdravotních rizik 

v rámci České republiky. Dále se tato kapitola více zaměřuje na nařízení REACH, které je 

v současné době jedním ze stěžejních předpisů pro hodnocení rizik chemických látek. Toto 

nařízení je obecně popsáno z pohledu základních povinností pro výrobce a následné uživatele 

chemických látek. Podrobněji se zabývá teoretickým rozborem problematiky hodnocení rizik, 

který musí být zpracován pro všechny látky, které jsou vyráběny v množství 10 tun (za rok) a 

více.  

Kapitola 4 se zabývá identifikací volně dostupných a rozšířeně využívaných 

modelových nástrojů pro hodnocení rizik. Tyto nástroje vznikly z důvodu nedostatečných 

údajů o expozicích v rámci pracovního i životního prostředí. V této kapitole jsou jednotlivé 

nástroje popsány z pohledu principu jednotlivých postupů pro výpočet úrovně expozice a 

konečného zhodnocení rizik a taktéž jaká data jsou vyžadována pro samotné hodnocení. Tento 

rozbor vedl k naplnění cíle diplomové práce a to identifikovat dostupné nástroje, analyzovat 

vstupní parametry zadávající se do modelů, samotné vytváření expozičních scénářů, odhad 

expozice a následné zhodnocení rizika. V praktické části byly aplikovány tyto metody a 

nástroje na látce benzyldimetylamin, o které poskytla data firma BorsodChem MCHZ 

Ostrava. Praktická část se zabývala hodnocením rizik v rámci životního cyklu BDMA, tzn. 

výroba BDMA, formulace s ostatními látkami a samotné použití BDMA pro výrobu 
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polyuretanové pěny. Dále pak analýzou vstupních a výstupních hodnot poukazuje na 

rozdílnost jednotlivých nástrojů v rámci charakterizace a hodnocení rizik. 

Na základě zkušeností s praktickou aplikací bylo zjištěno, nakolik jsou jednotlivé 

programy citlivé v rámci změn zadávaných hodnot. Z tohoto důvodu byla výsledná rizika 

v některých případech značně rozdílná. Tento fakt by mohl vést zpracovatele zprávy o 

chemické bezpečnosti k tomu, že by pro jednotlivé expoziční scénáře mohli vybírat nástroje 

dle jejich přívětivosti. Z tohoto vyplývá nutnost dalšího výzkumu v oblasti vylepšování 

modelových nástrojů, a to tak, aby zohledňovaly reálné procesy a výsledné hodnoty nebyly 

značně rozdílné.  

Výzkumné aktivity ve vývoji modelových nástrojů pro hodnocení nejen zdravotních 

rizik by měly být zaměřeny taktéž na problematiku nanomateriálů, které spadají pod nařízení 

REACH. 
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Seznam zkratek 

AC Article category (kategorie předmětů) 

BDMA Benzyldimethylamin 

CAS Registrační číslo 

CLP Classification, labelling and packaging (klasifikace, označování a balení) 

CSA Posouzení chemické bezpečnosti 

DDT Dichlordifenyltrichlorethan 

DNEL Úroveň expozice, při níž nedochází k nepříznivým účinkům 

ED50, EC50 Poloviční účinná dávka/koncentrace (efektivní dávka/koncentrace) při níž 

vykazuje sledovaný účinek 50% jedinců ze studovaného souboru. 

ECHA Evropská agentura pro chemické látky 

EMS Management životního prostředí 

ERC E environmental release category (kategorie uvolňování do životního prostředí) 

ES Expoziční scénář 

ES Registrační číslo evropských společenství 

GHS Globálně harmonizovaný systém 

IPCS Mezinárodní program chemické bezpečnosti 

IUPAC Mezinárodní unie pro čistou a užitečnou chemii 

LD50, LC50 Smrtelná dávka/koncentrace při níž zahyne 50% jedinců ze studovaného 

souboru. 

LOAEL Lowest observable adverse effect level 

LOEL Lowest observable effect level 

NOAEL No observable adverse effect level 

NOEL No observable effect level 
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NPK-P Nejvyšší přípustná koncentrace 

OEL Occupational Exposure Limits 

OHSAS Occupational health and safety advisory services (poradenské služby pro 

bezpečnost a ochranu zdraví 

PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxických 

PC Chemical product category (kategorie chemických výrobků) 

PEL Přípustný expoziční limit 

PROC Kategorie procesů 

QMS Management kvality 

QSAR Kvantitativní vztahy mezi strukturou a aktivitou 

RCR Risk characterization ratio (úroveň rizika) 

REACH Registrace, evaluace a autorizace chemických látek 

SU Sector of use category (oblast použití) 

US ATSDR Agentura pro sledování toxických látek a nemocí 

US EPA Agentura pro ochranu životního prostředí 

vPvB Vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních 

WHO Světová zdravotnická organizace 
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