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Anotace 

Hladíková, Jitka. Hodnocení zdravotních dopadů expozice toxických látek pro účely 

nařízení REACH. Ostrava, 2015. 44 s. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství 

Cílem této diplomové práce bylo stanovit zdravotní dopady způsobené pracovní 

expozicí látkou s toxickými vlastnostmi pro účely socioekonomické analýzy dle nařízení 

REACH. Pro případovou studii stanovení zdravotních dopadů byla vybrána látka chinolin, 

která je v současné době předpokládána pro zařazení do seznamu látek vzbuzující 

významné obavy. V rámci praktické části bylo zhodnoceno riziko pro pracovní expozici a 

následně stanoven pravděpodobnostní odhad projevu negativního účinku expozice na 

zdraví, což byla konkrétně rakovina jater. Stanovení zdravotních nákladů bylo následně 

provedeno pomocí přímých zdravotních nákladů. Součástí práce je diskuze, kde jsou 

definovány nejistoty vstupující do celého hodnocení a identifikované problematické 

aspekty hodnocení, které ovlivňují toto hodnocení zdravotních dopadů. 

Klíčová slova: Hodnocení zdravotních rizik, REACH, chemická látka, karcinogenita. 
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Purposes of REACH Regulation. Ostrava, 2015. p. 44. Diploma thesis. VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 

 The aim of this thesis was to determine the health effects due to occupational 

exposure to substances with toxic properties for the purposes of the SEA according to 

regulation under REACH. For a case study determining the health effects has been selected 

substance quinoline, which is currently expected to be included in the list of substances of 

very high concern. In the practical part was evaluated the risk of occupational exposure 

and then set probabilistic estimate of the negative effects of exposure to health, which was 

specifically liver cancer. Determination of medical costs was then performed using the 

direct health costs. Part of this work is a discussion where they are defined uncertainties 

entering the trial and identified the problematic aspects of the evaluation that affect the 

assessment of health impacts. 
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Seznam použitých zkratek 

 

APF 20 Ochranný faktor rukavic (The Assigned Protection Factor)  

CLP  

 

 

CMR 

Nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení 

nebezpečných chemických látek a směsí (Classification, Labelling 

and Packaging of substances and mixtures) 

Karcinogenní, látka toxická pro reprodukci a mutagenní látka 

(Carcinogenic mutagenic reprotoxic) 

CSR  

DALY 

Zpráva o chemické bezpečnosti (Chemical safety report) 

Rok života se zdravotním postižením (Disability-adjusted life year) 

DNEL 

 

DMEL  

Úroveň expozice, při níž nedochází k nepříznivým účinkům 

(Derived no-effect level) 

Úroveň expozice, při které dochází k minimálním účinkům 

(Derived minimum-effect level) 

ECHA  Evropská agentura pro chemické látky (European chemicals 

agency) 

LOAEL  Nejnižší úroveň expozice či dávky, při které již byly pozorovány 

nepříznivé účinky (Lowest-observed-adverse-effect level) 

NOAEL  Nejvyšší úroveň expozice či dávky, při které ještě nejsou 

pozorovány nepříznivé 10 účinky (No observed adverse effect level) 

PBT  Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka (Persistent 

bioaccumulative toxic chemical) 

PC  Kategorie chemických výrobků  

PROC 

QALY  

Kategorie procesů  

Rok života v plné kvalitě (Quality-adjusted life year) 

RCR  Charakterizace rizika (Risk characterisation ratio) 

REACH  

 

 

SVHC 

Nařízení o registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek 

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals) 

Látky vzbuzující mimořádné obavy (Substances of very high 

concern) 



SU  Oblast použití  

US EPA  Agentura pro ochranu životního prostředí Spojených států (U.S. 

Environmental Protection Agency) 

vPvB  

 

WTP 

Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (Very persistent, very 

bioaccumulative) 

Ochota platit (Willingness to pay) 
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Úvod 

Chemické látky jsou součástí každodenního života všech lidí na Zemi. Některé mají 

nepostradatelný význam a jsou podmínkou lidské existence – voda, kyslík, dusík. Jiné 

mohou znamenat významný zdroj rizika i při malých dávkách a je nutné se před jejich 

účinky chránit. Rizika plynoucí z používání chemických látek je třeba nejprve 

identifikovat, vyhodnotit a posléze najít jejich ekonomicky a společensky přijatelnou míru. 

Pro dosažení přijatelné míry rizik jsou následně přijímána opatření, která jsou součástí 

řízení rizik  

V současnosti je řízení a hodnocení rizik chemických látek z velké části zakotveno  

v právních přepisech. Nejvýznamnějším právním předpisem pro řízení rizik chemických 

látek je nařízení REACH, jehož cílem je zvýšit ochranu životního prostředí a zdraví při 

nakládání s chemickými látkami v rámci jejich životního cyklu, zvýšit informovanost  

o chemických látkách apod.  

Nařízení REACH pro látky zvláště nebezpečné pro lidské zdraví – karcinogeny, 

mutageny, látky toxické pro reprodukci, látky persistentní, bioakumulativní a toxické 

(PBT), a látky vysoce persistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) -  tzv. látky vzbuzující 

významné obavy. Látky vzbuzující významné obavy jsou umisťovány na tzv. kandidátský 

seznam, který v současnosti obsahuje 161 látek. Následně jsou látky zařazovány na tzv. 

autorizační seznam (příloha XIV nařízení REACH), kde se na ně již vztahuje povolovací 

proces. Proces povolování, tedy povolení použití, se vztahuje na výrobce a následné 

uživatele těchto látek, kteří musí předložit adekvátní kontrolu rizika (v případě prahových 

látek), analýzu alternativ a socioekonomickou analýzu, která je povinnou součástí 

dokumentace u látek neprahových. [2], [3]  

Socioekonomická analýza slouží k porovnání nákladů a benefitů použití (látek 

vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Jednotlivě jsou hodnoceny dopady na lidské zdraví 

a životní prostředí, hospodářské dopady (např. náklady na pořízení nových technologií, 

dopravní náklady), společenské dopady (např. zaměstnanost, blahobyt spotřebitelů), 

dopady na obchod, hospodářskou soutěž a další širší hospodářské dopady (např. změny 

v mezinárodním obchodu). Převážnou část nákladů hodnocených v socioekonomické 

analýze představují zdravotní náklady způsobené expozicí chemickým látkám. [1], [2], [4]  
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Hodnocení zdravotních dopadů, tedy převážně nákladů, je významnou součástí 

socioekonomické analýzy. Z tohoto důvodu byla diplomová práce zaměřena  

na stanovování zdravotních nákladů způsobených karcinogenní látkou vznikajících při 

pracovní expozici. Pro případovou studii byla zvolena chemická látka, která by měla být 

v nejbližší době zařazena na kandidátský seznam a následně zařazena do procesu 

povolování. V rámci praktické části diplomové práce byla věnována speciální pozornost 

problematickým aspektům, které vstupují do tohoto hodnocení. 
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1 Hodnocení rizik chemických látek 

Ve většině oblastí bezpečnostního inženýrství se hodnotí rizika – rizika selhání 

bezpečnostních prvků, rizika úrazů na pracovištích, v případě této diplomové práce rizika 

vyplývající z vystavení expozici chemickým látkám.  

Nebezpečnost je vlastnost látky nepříznivě působit na zdraví člověka. Je to vlastnost 

látce vrozená (nelze ji této vlastnosti zbavit), projeví se pouze tehdy, pokud je člověk 

jejímu vlivu vystaven (exponován). [8] 

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

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

pravděpodobnost pohybuje od nuly do jedné. [8] 

Hodnocení rizika je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů podle 

současného vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti představovaného 

určitou látkou. Dále hodnocení rizik určuje, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnu 

mohou být působení vystaveny jednotlivé skupiny populace. Konečná fáze zahrnuje 

charakterizaci existujících nebo potenciálních rizik vyplývajících z uvedených zjištění.    

[8], [9] 

Hodnocení rizik chemických látek je popsáno v obrázku č. 1. Tento proces se skládá 

z identifikace nebezpečnosti, analýzy vztahu dávka - účinek a hodnocení expozice 

prostředí, kde se látka vyskytuje. Na základě získaných informací se provede 

charakterizace rizika. Na charakteristiku rizik navazuje řízení rizik. Hodnocení rizik bude 

podrobněji popsáno v následujících kapitolách.  
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Obrázek č. 1: Proces hodnocení a řízení rizik [8] 

1.1 Identifikace nebezpečnosti 

Identifikace nebezpečnosti je prvním krokem v hodnocení rizik. Proces identifikace 

se skládá ze sběru dat o možných účincích na zdraví a expozicích, při kterých k takovým 

účinkům dochází. Pokud se jedná o novou látku, musí hodnotitel provést potřebné 

experimenty na zvířatech nebo vypracovat epidemiologickou studii. [8], [9] 

Epidemiologické studie přináší informace o biologických účincích faktorů prostředí 

na člověka. Výhodou těchto studií oproti údajům získaných ze studií na zvířatech je to,  

že data jsou získávány přímo v reálných situacích a zároveň odpadá nutnost mezidruhové 

extrapolace a extrapolace z vysokých do nízkých dávek, čímž mizí i nejistoty celého 

hodnocení. [8], [9]  
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Experimentální studie na laboratorních zvířatech (krysy, morčata, prasata, atd.) 

přináší nejvíce údajů o nebezpečných vlastnostech látek. K výhodám tohoto testování patří 

možnost řídit velikost expozice a zjistit prahové hodnoty u systémově toxických účinků 

látek. Mezi hlavní úskalí patří možnost používání pouze omezeného množství 

laboratorních zvířat v experimentu, z čehož vyplývá nutnost použití relativně vysokých 

dávek k vyvolání chronických účinků a následné extrapolace získaných údajů z vysokých 

dávek na mnohem nižší reálné expozice člověka. [8], [9]  

Hlavními typy účinků nebezpečných chemických látek jsou účinky [8]: 

 Dráždivé – mají výrazný místní účinek při styku látky a pokožky nebo 

sliznice. Dráždivé účinky mají hlavně louhy a kyseliny. Některé mohou 

způsobit nekrotické změny tkáně.  

 Alergenní – tyto účinky jsou doprovázeny projevy alergií, tedy imunitní 

obranou reakcí organismu. Mezi nejčastější reakce na alergeny patří rýma, 

kožní ekzémy, postižení průdušek a horních cest dýchacích. 

 Mutagenní – mutace je definována jako náhle vzniklá, neusměrněná a trvalá 

změna vlastností nebo znaků organismu podmíněná změnou genetického 

materiálu buňky. Mutace vznikají v pohlavních buňkách (gametické mutace), 

které jsou častou příčinnou samovolných potratů, způsobují neplodnost nebo 

negativním způsobem ovlivňují vývoj potomků. V ostatních buňkách 

organismu se také mohou projevit mutagenní účinky látek (somatické 

mutace). Organismus se bráni proti pozměnění genetické informace pomocí 

svých opravných mechanismů nebo eliminací mutované buňky, které se 

projeví snížením funkce orgánu či tkáně nebo urychlením degenerace 

organismu.  

 Karcinogenní – tyto účinky pozměnění zdravou somatickou buňku v buňku 

mutovanou, vzniká tak latentní nádorová buňka, která se po zásahu dalšího 

faktoru změní v buňku nádorovou. 

 Teratogenní – tyto účinky ovlivňují embryo během nitroděložního vývoje.  

 Systémové účinky – účinek chemické látky působí na jeden a více cílových 

orgánů. Transport látky k cílovým orgánům je zajišťován průtokem krve. 

Orgány, které jsou více prokrvovány (játra, ledviny), mají vyšší možnost 

poškození toxickou látkou. 
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1.2 Hodnocení vztahu dávka účinek 

Tato část hodnocení rizik se věnuje popsání kvantitativních vztahů mezi dávkou  

a rozsahem účinku. Je to nezbytný předpoklad pro pozdější charakterizaci rizika. Účinky 

chemických látek se odvíjí od dávky a jsou výsledkem působení látky a organismu. Toto 

působení je ovlivněno fyzikálními a chemickými vlastnostmi látky, přijatou dávkou  

a stavem organismu. Některé skupiny populace jsou vnímavější vůči některým chemickým 

látkám než jiné skupiny obyvatel a naopak. [8], [9] 

V organismech živočichů, včetně člověka, probíhá množství fyziologických, 

adaptačních a reparačních dějů, jejichž prostřednictvím se organismus úspěšně vyrovná  

s expozicemi nejrůznějších látek. Až když tyto mechanismy nejsou schopny příliš vysokou 

expozici zvládnout (při krátkodobých expozicích) nebo jsou tyto mechanismy vyčerpány 

(po nižších, ale dlouhodobých expozicích), nastanou projevy nepříznivých účinků. Účinky 

mohou být prahové a neprahové, některé látky jako např. kadmium působí oběma druhy 

účinků. Prahové látky jsou látky, u nichž se negativní účinek dostaví při překročení 

určitého prahu. U neprahových látek se může negativní účinek projevit i při minimální 

expozici. Neexistuje bezpečná dávka. Mezi dávkou a účinkem se předpokládá lineární 

vztah. Mezi tyto látky se řadí mutageny, karcinogeny, alergeny.  

Cílem při hodnocení vztahu dávka - účinek je odhad maximální prahové hodnoty. 

Pro určení této hodnoty je zjišťován kritický účinek. Ke stanovení referenční dávky (tj. 

dávky, která se při jejím celoživotním příjmu jeví jako bezpečná) je třeba mít k dispozici 

hodnotu NOAEL (No Observed Adverse Effect), která spočívá ve stanovení poslední 

dávky, při níž není pozorován toxický účinek nebo hodnotu LOAEL (Lowest Observed 

Adverse Effect), která je hodnotou první dávky, při níž je možné pozorovat toxický účinek. 

Závislost expozice a nepříznivého účinku, oblasti hodnot NOAEL, LOAEL a referenční 

dávku znázorňuje obrázek č. 2. Nevýhoda hodnot NOAEL a LOAEL je to, že neuvažují 

tvar a strmost křivky závislosti expozice (dávka) – účinek. Hodnoty pak mohou být menší 

nebo větší než hledaný práh. Pro stanovení bezpečnostních limitů lze použít hodnotu 

DNEL, což je limit odvozený od NOAEL či LOAEL přiřazováním hodnotících faktorů. 

Úroveň DNEL není možné stanovit pro všechny typy účinků. Tak je tomu například  

v případě např. karcinogenních, mutagenních látek, kde nelze určit žádnou bezpečnou 

mezní úroveň. [8], [9], [11] 
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Obrázek č. 2: Vztah mezi expozicí a účinkem u prahových látek [9] 

Neprahové účinky (stochastické) jsou účinky, kdy k nástupu účinku dochází při 

jakékoli expozici. Pro neprahové látky je postup pro nalezení přijatelné dávky mnohem 

složitější. Jednou z často používaných metod je použití faktoru směrnice, což je biologicky 

možný horní odhad pravděpodobnosti vzniku zhoubného nádoru na celoživotní příjem. Při 

určování faktoru směrnice často chybí data z oblasti expozice nízkých dávek. Tudíž je 

potřeba hodnoty experimentu extrapolovat do oblasti nízkých dávek. Na tuto extrapolaci 

lze využít linearizovaný model, který předpokládá linearitu v oblasti nízkých dávek. Pro 

účinky neprahové látky lze odvodit semikvantitativní hodnotu  DMEL (derived minimal 

effect level) neboli odvozenou úroveň, při které dochází k minimálním účinkům na lidské 

zdraví. Hodnoty DMEL představují úrovně expozice, kde pravděpodobnost, že dojde  

ke stanovenému nežádoucímu účinku na obyvatelstvo, je tak nízká, že to nevzbuzuje 

obavy. Úrovně DMEL mohou být dále použity při postupu charakterizace rizik obdobným 

způsobem jako úrovně DNEL. Hodnota DMEL nedokáže zajistit úplnou ochranu 

pracovníků. [10], [11]  

1.3 Hodnocení expozice 

Hodnocení expozice je proces, kdy je měřena nebo odhadována (modelována) 

velikost, frekvence a doba trvání expozice. Cílem tohoto procesu je především 

kvantifikování množství látky, která na skupinu lidí působí. Nejčastějšími vstupy látky  
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do organismu jsou cesty transdermální, inhalační a orální. V případě pracovního prostředí 

se orální expozice nepředpokládá.  

Ke zjišťování velikosti expozice se používá řada metod. Zpravidla se tyto metody 

rozdělují na přímé a nepřímé. Přímé metody jsou ty, kde ke zjišťování velikosti expozice 

dochází exaktně přímo u jednotlivců z populace. Patří mezi ně biomonitoring  sledování 

biomarkerů expozice v tkáních, tělních tekutinách nebo vydechovaném vzduchu. Nepřímé 

metody zahrnují postupy, kde se odhaduje velikost expozice u větší části populace, patří 

mezi ně v současnosti hojně používané matematické modelování, dále pak dotazníkové 

metody a monitorování prostředí. [8], [9] 

Při hodnocení expozice je nutno brát v úvahu 4 proměnné [8]:  

 O jakou látku se jedná; 

 Jaká je frekvence expozice; 

 Jaká je intenzita expozice; 

 Jaká je délka expozice. 

Popis všech faktorů či podmínek expozice, včetně expozičních cest a exponované 

populace se nazývá expoziční scénář. Variabilita expozičních scénářů je nekonečná. Liší se 

mezi sebou exponované osoby. Ale i u jedné osoby se liší expozice v čase a prostoru. [8], 

[9] 

Nařízení REACH stanovuje pro posouzení expozice dodržovat následující kroky 

[10]:  

 vytvoření scénářů expozice; 

 odhad expozice. 

V současné době mezi používané nepřímé metody hodnocení expozice jsou 

využívány tzv. scénáře expozice. Expoziční scénáře popisují podmínky výroby a použití 

látky, které mohou mít za následek expozici lidí. Podmínky výroby a použití látky zahrnují 

provozní podmínky, které například uvádí délku trvání a frekvenci použití, výrobní teplotu 

nebo koncentraci látky v přípravku. Scénáře expozice jsou využívány převážně v rámci 

dodavatelsko-odběratelského řetězce a za jejich pomoci se mapuje expozice pracovní, 

obecné populace i životního prrostředí v celém životním cyklu chemické látky. Pro 

zmapování použití látek je navržen systém deskriptorů použití. [10], [12] 
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 Systém deskriptorů použití nabízí pět kategorií [12]: 

 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  

 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). 

 

Odhad expozice by měl ideálně vycházet z aktuálního měření expozice. 

V současnosti se ale více používají softwarové nástroje pro odhad expozice. 

Nejvhodnějšími nástroji jsou ty, které lze přímo propojit s expozičním scénářem. Jako 

příklad lze uvést, že vstupními hodnotami bude deskriptor použití, trvání expozice, 

účinnost osobních ochranných prostředků atd. 

 

1.4 Charakterizace rizika 

Při charakterizaci rizik se spojují údaje o nebezpečnosti a expozici, přičemž 

výsledkem je poměrné vyjádření rizik nebo kvalitativní charakterizace rizik. Oba typy 

těchto údajů zahrnují určitý stupeň nejistoty, kterou je třeba posoudit, aby bylo možné 

stanovit spolehlivost odhadu rizik. [9] 

Principem charakterizace rizika je získání hodnoty, která je podílem naměřené 

(namodelované) expozice a hodnoty DNEL. Hodnotu pro charakterizaci rizika lze tedy 

získat z následujícího vztahu 1 [11]: 
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RCR =  
                                    

    
     (1) 

Pokud je výsledkem hodnota větší než 1, je třeba zavést preventivní opatření, aby 

došlo ke snížení expozice. V případě hodnot menších než jedna nemusí probíhat 

preventivní opatření, protože úroveň expozice je bezpečná. [11] 

V případě neprahových látek může být provedeno semi - kvantitativní charakterizace 

rizika. Pokud je naměřená či namodelovaná expozice pracovního prostředí menší než 

hodnota, riziko je spojené s nízkými obavami. Když je expozice větší než hodnota DMEL, 

riziko není kontrolováno. V obou případech je však charakterizace rizika provázena 

kvalitativní diskuzí, kde jsou uvedeny nejistoty a další aspekty, které mohou mít  

na výsledek vliv. [14] 

Vyhodnocení úrovně karcinogenního rizika spočívá ve výpočtu pravděpodobnosti,  

že pracovník při celoživotní expozici onemocní rakovinou. Hodnota této pravděpodobnosti 

není přesně stanovena, nicméně mezní hodnota pro přijatelné riziko byla stanovena  

na 10
-5

. [11], [13]  

1.5 Analýza nejistot 

Do procesu hodnocení rizik vstupuje celá řada nejistot. Analýza nejistot zahrnuje 

posouzení nedostatků, které mohly nastat během celého hodnocení zdravotních rizik. 

Každý krok z hodnocení zdravotních rizik zahrnuje odvození nebo odhad určitého 

parametru či hodnoty, to přináší nejistoty [15]:  

 posouzení nebezpečnosti: určitá nejistota míry účinku, 

 posouzení expozice: míra nejistoty v odhadu expozice, 

 charakterizace rizika: míra nejistoty v odhadu rizika. 

Tyto nejistoty pak mohou být rozděleny do třech kategorií. 

Nejistota scénáře se týká úrovně přesnosti popisu scénáře v souvislosti s použitím 

látky. Nejistoty jsou pak zahrnuty v popisných chybách (neúplné údaje), v nesprávném 

posouzení (použití nevhodného modelu), v nezahrnutí významné expoziční dráhy. [15] 
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Při hodnocení vztahu dávka – účinek nebo odhadu expozice jsou téměř vždy 

využívány matematické nebo statistické modely. Nejistota modelu se pak odvíjí  

od chybějících vědeckých podkladů pro predikci na modelu. [15] 

Nejistota parametru je nejistota, která se odvíjí od získaných číselných hodnot. Mezi 

nejistoty parametru patří chyby měření, nejistoty při extrapolaci nebo nejistoty souboru dat 

atd. [15] 

 Charakterizace nejistot je pak kvantitativní proces, kde jsou posuzovány hodnoty 

naměřených hodnot a citlivost analytických metod. Nejistoty se mohou týkat současného 

stupně vědeckého poznání při odvozování referenčních hodnot. [9] 
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2 Nařízení REACH 

Evropská unie roku 2001 vydala Bílou knihu pro oblast chemických látek. Jejím cílem 

bylo vymezit ucelený regulační rámec, který poskytne znalosti o obchodovatelných 

chemických látkách. Za tímto účelem Evropský parlament schválil Nařízení Evropského 

parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek, V České republice má zodpovědnost  

za implementaci nařízení REACH Ministerstvo životního prostředí. [1], [5] 

Cíle nařízení REACH jsou následující: [1], [6] 

 ochrana člověka a životního prostředí, 

 zlepšení konkurenčního postavení a inovační kapacity evropského průmyslu, 

 sjednocení předpisů ve státech Evropské unie (EU) pro chemické látky, 

 větší transparentnost ve vlastnostech a rizicích používání látek, 

 propagace alternativního testování látek bez testování na zvířatech. 

Nařízení REACH se vztahuje na chemické látky, chemické látky ve směsích  

a chemické látky v předmětech v souvislosti s jejich výrobou, dovozem, uváděním na trh  

a použitím. [1] 

Některé látky jsou vyjmuté z celého nařízení REACH. Mezi tyto látky patří látky 

radioaktivní, které se řídí zvláštními vlastními předpisy. Látky pod celním dohledem 

samotné nebo obsažené ve směsi nebo předmětu, jsou rovněž vyňaty z nařízení REACH. 

Z působnosti nařízení jsou rovněž vyjmuty odpady, neizolované meziprodukty, 

přepravované látky, látky používané v zájmu národní obrany. [1] 

Od povinnosti registrace jsou vyjmuty potraviny a krmiva, léčiva, látky v příloze IV 

nařízení REACH. V příloze IV jsou uvedeny sloučeniny převážně rostlinného nebo 

živočišného původu (vitamín C, voda, rostlinné oleje, atp.), u kterých se předpokládá 

minimální riziko pro lidi a životní prostředí. Registrace se rovněž nevztahuje na látky 

v příloze V, již registrované látky, látky regenerované z odpadů registrovaných látek  

a polymery. [1] 

Mezi požadavky nařízení REACH patří registrace chemických látek, hodnocení 

registračních dossierů, povolování a omezování. Tyto požadavky jsou podrobněji 

rozebrány v následujících kapitolách. 
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2.1 Registrace 

Povinnost registrovat látku se vztahuje na látky vyráběné a dovážené na území EU 

v množství větším nebo rovno jedna tuna. Registrace je založena na zásadě „jedna látka, 

jedna registrace". Při žádosti o registraci musí výrobce nebo dovozce látky předložit 

technickou dokumentaci, která obsahuje například identifikaci výrobců, dovozců, 

identifikaci látky, informace o výrobě a použitích dané látky, klasifikaci a označení, 

pokyny pro bezpečné používání, souhrny studií atp. Dokumentace je předkládána skrze 

REACH - IT. Rovněž musí být předložena zpráva o chemické bezpečnosti, jejíž 

zpracování se vztahuje na výrobce nebo dovozce látky v kvantitě větší nebo rovno 10 tun 

ročně. Žadatel o registraci rovněž musí poskytnout zákazníkům bezpečnostní list. [1], [7] 

Zpráva o chemické bezpečnosti dokumentuje posouzení chemické bezpečnosti a je 

součástí registračního procesu REACH. Posouzení chemické bezpečnosti obsahuje 

posouzení nebezpečnosti pro lidské zdraví, posouzení fyzikálně – chemické nebezpečnosti, 

posouzení nebezpečnosti pro životní prostředí. Zpráva o chemické bezpečnosti dále slouží 

jako zdroj, ze kterého žadatel o registraci předává informace uživatelům chemických látek 

prostřednictvím scénářů expozice. Pro registraci se pak zpráva používá k dokumentaci 

vnitřních vlastností a rizik chemické látky, podmínek výroby a použití, které jsou potřebné 

k řízení rizik pro lidské zdraví v průběhu celého životního cyklu látky. Zpráva rovněž 

dokumentuje očekávané expozice pro člověka a životní prostředí, dále pak uvádí rizika 

v návaznosti na předpokládané expozice. [1], [7] 

2.2 Hodnocení 

Na registrační proces navazuje hodnocení, kde Evropská agentura pro chemické 

látky (ECHA) a členské státy hodnotí kvalitu registrační dokumentace, návrhy zkoušek na 

obratlovcích a to, zda látka představuje riziko pro zdraví lidí a životní prostředí. Při 

hodnocení je látka zařazena na seznam látek, jež mají být hodnoceny, kterému se říká 

průběžný akční plán Společenství pro hodnocení látek (CoRAP). Výsledkem hodnocení je 

pak kontrola souladu, ze kterého vůči registrantovi nemusí být zavedena opatření nebo 

registrant dostane dopis upozorňující na kvalitu, ve kterém jsou uvedeny nedostatky. 

Registrant pak musí aktualizovat svou dokumentaci. [3] 
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 Proces hodnocení je ukončen, až žadatel o registraci poskytne všechny požadované 

informace. [3] 

2.3 Povolování 

Hlavním záměrem procesu povolování je dohled nad riziky látek vzbuzujících 

mimořádné obavy a taky to aby tyto látky byly postupně nahrazeny vhodnými 

alternativními látkami. Mezi látky vzbuzující mimořádné obavy patří [1]:  

 látky karcinogenní a mutagenní kategorie 1A, 1B; 

 PBT látky či vPvB látky; 

 látky, pro které existují vědecké důkazy o jejich vážných účincích na lidské 

zdraví nebo životní prostředí.   

 Na seznam SVHC látek jsou látky zařazovány na žádost členského státu EU nebo 

Evropské komise Uvedené instituce vytvoří dokumentaci (v případě žádosti Komise 

dokumentaci tvoří ECHA), kde jsou vědecké důkazy pro identifikaci látky jako látky 

vzbuzující mimořádné obavy. Pokud je látka zařazena na kandidátský seznam, který má 

v současnosti 161 látek, stává se způsobilou pro případné zařazení do přílohy XIV nařízení 

REACH. Na látky v příloze XIV se vztahuje proces povolování. [2], [3]  

Povolení vyrábět nebo dovážet látku je uděleno podnikům, které doloží adekvátní 

kontrolu rizika. V případě, kde nelze doložit adekvátní kontrolu rizika, je uděleno povolení 

pouze, pokud jsou socioekonomické přínosy z pokračujícího používání látky větší než 

rizika a neexistuje pro použití alternativní látka nebo technologie. Žadatel musí předložit 

agentuře ECHA zprávu o chemické bezpečnosti, analýzu alternativ, plán nahrazení, jestliže 

byly identifikovány alternativy a socioekonomickou analýzu. Lhůta pro povolení látky je 

vymezena na dobu určitou, po uplynutí této doby se všechny dokumenty musí 

zaktualizovat dle stavu současného vědeckého poznání.[2], [3] 

2.4 Omezování 

Proces omezování má za cíl chránit lidské zdraví a životní prostředí před 

nepřijatelnými riziky látek uvedených v příloze XVII - Omezení výroby, uvádění na trh  

a používání některých nebezpečných látek přípravků a předmětů. Toto řízení může zahájit 

agentura ECHA nebo členský stát (na základě žádosti Evropské komise), v případě obav, 

že určitá látka představuje nepřijatelné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. 
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Omezování spočívá v limitování (množství, používání) nebo zákazu výroby látky, jejího 

uvádění na trh nebo používání. Od tohoto nástroje jsou osvobozeny látky použité na vývoj 

a výzkum. Dotčené osoby (výrobci, dovozci), jichž by se mělo omezení týkat, musí 

agentuře předložit [1], [3]: 

 připomínky k dokumentaci a navrhovaným omezením; 

 socioekonomickou analýzu navrhovaných omezení, která posuzuje jejich 

výhody a nevýhody, nebo informace, jež k této analýze mohou přispět. 

Pokud je omezení přijato, musí se jím průmyslové subjekty, výrobci, distributoři, 

dovozci, maloobchodníci a následní uživatelé řídit. Odpovědnost za prosazování omezení 

nesou příslušné orgány členských států. [3] 
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3 Metody pro stanovování zdravotních nákladů z důvodu expozice 

toxickým látkám 

Dopady na zdraví jsou definovány jako dopady nemocnosti a úmrtnosti. Zahrnují 

účinky na zdraví související s životními podmínkami, ušlou výrobu v důsledku nemoci 

pracovníků a náklady na zdravotní péči. [4] 

Zdravotní dopady mohou být kvantifikovány z hlediska incidence zdravotního jevu 

v souvislosti s expozicí látce a z hlediska ekonomických dopadů výskytu zdravotního jevu.   

Pro kvantifikaci a následné ocenění celkových dopadů na zdraví je nutné mít 

k dispozici odhad exponované populace (např. kolik lidí v podniku s látkou zachází)  

a zvážení typu poškození zdraví, ke kterému pravděpodobně dojde. Aby bylo možné 

provést kvantifikaci, musí být [4], [16]: 

 odhadnut vztah mezi expozicí a výskytem předem definovaného účinku  

na zdraví (např. rakovina, kožní onemocnění) a odvozen vztah dávka účinek; 

 posouzena expozice - jak dlouho, jak často, jakou frekvencí, jakou cestou se 

látka dostane do těla; 

 určen ukazatel skutečného dopadu na zdraví; 

 odhad celkové exponované populace. 

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba provést hodnocení zdravotního rizika pro 

zkoumaný zdravotní jev, který lze následně ocenit.  

Zdravotní dopady lze oceňovat pomocí nákladů přímých a nepřímých. Přímé 

zdravotní náklady zahrnují náklady na prevenci, léčbu, medikamenty, rekonvalescenci, 

zdravotní pomůcky. Nepřímé zdravotní náklady zahrnují ztrátu vstupu nebo budoucích 

výdělků a ztrátu blahobytu, viz obrázek č. 3. Tento přístup je znám jako cena nemocí. 

Přímé zdravotní náklady lze vypočítat podle  předpokládaného počtu lidí, u kterých může 

nastat předpokládaný negativní účinek na zdraví vynásobením náklady na léčbu nemoci, 

které přináší používání dané látky. [16] 
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Obrázek č. 3: Náklady na léčbu nemocí 

Pro hodnocení tržně neoceněných statků jako jsou pocit, boleti, ztráta kvality života 

mohou být použity jiné metody například ochota platit QALY - rok života v plné kvalitě, 

DALY - rok života se zdravotním postižením, které budou níže stručně rozebrány. 

Metoda, která využívá ochoty platit, zahrnuje hodnotu, kterou je jedinec ochotný 

zaplatit za snížení rizika onemocnění. V této hodnotě jsou zahrnuty jak nálady  

na zdravotní péči a ztráty ve výdělku, tak je zde i zohledněn pocit bolesti a utrpení každého 

jedince. Výsledky jsou zjišťovány formou dotazníkového šetření nebo rozhovoru 

s respondenty. Problémy se scénáři jsou takové, že pracovníci odmítají vidět souvislost 

mezi mírou rizika a výší své mzdy. Snížení ani zvýšení mzdy nepovažují pracovníci  

za realistické. [17] 

Pro hodnocení zdravotních nákladů především QALY  a DALY. Jednotka QALY 

přiřazuje určitou váhu času v závislosti na zdravotním stavu osoby. Jeden rok ideálního 

zdraví nabývá hodnoty 1 QALY. Život strávený v horším zdravotním stavu získává 

hodnotu menší než 1 např. 0,5 QALY. Úmrtí se řadí nula. Některá onemocnění či 

zdravotní stavy mohou být považovány za horší než smrt, tudíž nabývají záporných 

hodnot. Doba strávená v určitém zdravotním stavu je vážena skórem užitku, které je 

danému zdravotnímu stavu přiřazeno. [4] 

V současnosti se řeší, zda QALY je nebo není příhodnou výstupní jednotkou, 

vzhledem k jeho omezené použitelnosti pro analýzu nákladů a přínosů. Jednotka DALY 
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vyjadřuje zdraví společnosti a v současnosti se používá k měření zátěže nemocemi. Faktor 

vážení u jednotky DALY zobrazuje ztrátu dlouhověkosti a zdraví oproti ideálnímu 

zdravotnímu stavu. Váhy jsou přidělovány podle věku, věk vyjadřuje totiž úsudek, že roky 

života dospělosti mají pro společnost větší význam než roky prožité v mládí či stáří. Počet 

roků prožitých se zdravotním postižením (DALY) je součtem počtu ztracených roků života 

a roků života prožitých se zdravotním postižením. [4], [6] 

Podle jednotek QALY a DALY lze různé dopady na zdraví, což může být využito 

například při analýze alternativ. [4] 
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4 Praktická část 

Praktická část byla zpracována pro konkrétní látku – chinolin. Chinolin je součástí 

výrobku prací olej, který se používá v uhlíkovém a grafitovém průmyslu, v hliníkovém 

průmyslu,  v hutním průmyslu, v elektro – ocelářském průmyslu, v dodavatelském řetězci 

aktivního uhlíku, pro formulaci laků, nátěru, izolačních a těsnících materiálů, jako 

absorbent pro čistění průmyslových plynů a průmyslový čistící prostředek, jako těsnící 

prostředek při skladování plynů v nádržích, pro průmyslovou výrobu energie. [18] 

Pro zpracování případové studie v rámci diplomové práce byl zvolen scénář expozice 

pro výrobu pracího oleje. Dále jeho expozicí při napouštění ve směsi s jinými látkami pro 

uhlíkový a grafitový průmysl a dodavatelský řetězec aktivního uhlí. Vstupní data  

o scénářích expozice byla získána od výrobce chemické látky, a to DEZA a.s. 

Praktická část byla zpracována dle po sobě následujících kroků při hodnocení rizik 

chemické látky a následně stanovování zdravotních nákladů z důvodu negativních účinků 

expozice.  

4.1 Chinolin 

4.1.1 Identifikace látky 

Chinolin je nažloutlá kapalina ostrého zápachu. Je to organická chemická látka 

odvozená od naftalenu, přičemž jeden atom uhlíku je nahrazen atomem dusíku – obr. č. 4. 

Jeho molekulový vzorec je C9H7N. Chinolin reaguje se silnými oxidačními prostředky, 

kyselinami a anhydridy. Je slabě rozpustný ve studené vodě, ale dobře se rozpouští v teplé 

vodě a ve většině organických rozpouštědel. Chinolin se využívá při výrobě barviv, dále 

jako rozpouštědlo pryskyřic a terpenů. Chinolin je důležitý i jako meziprodukt jako 

katalyzátor, inhibitor koroze atp. Chinolin je přidáván do antimalarik a jeho deriváty jsou 

velmi rozšířené ve farmaceutickém průmyslu pro jeho antibakteriální, protiplísňový  

a analgetický účinek. Chinolin se mimo průmysl vyskytuje v cigaretovém kouři. [19], [20]  
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Obrázek č. 4: Strukturní vzorec chinolinu 

V následující tabulce jsou shrnuty fyzikálně chemické vlastnosti této látky, které 

byly nadále použity při modelování expozice v rámci praktické části diplomové práce. 

Data v tabulce č. 1 byla čerpána z registračního dossieru na webových stránkách ECHA 

pro chinolin. [21] 

Tabulka č. 1: Fyzikálně chemické vlastnosti chemické látky - chinolin 

Identifikace látky 

Fyzikální stav Kapalina 

Molekulární vzorec C9H7N 

Molekulová hmotnost 129,16 g/ mol 

Hustota 1,0879 kg/dm
3
 

Tlak par 9,50 Pa (22,42°C) 

Rozpustnost ve vodě 6,11 g/L (20°C) 

Rozdělovací koeficient n-

oktanol/voda 
2,06 

 

Klasifikace nebezpečných vlastností chinolinu je dle nařízení CLP uvedena 

v následující tabulce č. 2.  
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Tabulka č. 2: Klasifikace chinolinu [22] 

Klasifikace H věta Vysvětlení věty 

Carc.Cat.1B H350 Může vyvolat rakovinu 

Muta2 H341 Podezření na genetické poškození 

Acute Tox.4 H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží 

Acute Tox.4 H302 Zdraví škodlivý při požití 

Skin irrit.2 H315 Dráždí kůži 

Eye Irrit.2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí 

Aqua Chronic 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 

 

Výstražné symboly, které se k látce vztahují, jsou symbol pro dráždivou látku, 

symbol pro látku nebezpečnou pro zdraví, symbol pro látku nebezpečnou pro životní 

prostředí. Symboly a jejich vysvětlení uvádí tabulka č. 3.  

Tabulka č. 3: Výstražné symboly pro chinolin [22] 

Výstražné symboly 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

     
  

  
    

  
  

    
  

  
    

  
            

GHS07 - dráždivá 

látka 

GHS08 - látka 

nebezpečná pro 

zdraví 

GHS09 - látka 

nebezpečná pro 

životní prostředí 

 

4.1.2 Hodnocení vztahu dávka účinek 

Pro potřeby hodnocení vztahu dávka - účinek byla provedena rešerše studií týkající 

se karcinogenního účinku chinolinu. Byly využity následující zdroje: US EPA, PubMed, 

Google Scholar při použití klíčových slov „quinoline in vivo“, „quinoline  

in vitro“, „quinoline carcinogenity“, „quinoline occupational risk“. Největší množství dat 

bylo nalezeno na stránkách ECHA v registračním dossieru chinolinu, celkem 16 



22 

 

toxikologických studií, které zkoumají karcinogenní účinek. Epidemiologická studie, která 

by se týkala účinků chinolinu na zdraví, nebyla nalezena.  

Pro stanovení vztahu dávka – účinek v diplomové práci byla vybrána studie 

Karcinogenní aktivita chinolinu na játra krys. Tato studie byla vybrána, protože prokazuje 

vztah mezi expozicí a výskytem jaterních hemangioendotheliomů nebo hemangiosarkomů 

u potkanů. [23] 

V rámci této studie bylo zkoumáno 126 samců krys druhu Sprague-Dawley. Krysy 

byly rozděleny do čtyř skupin podle podávané dávky, přičemž jedna skupina byla 

kontrolní. Chinolin byl podáván orálně v krmivu v dávkách uvedených v tabulce č. 4. [23] 

Výsledky studie ukázaly souvislost mezi podávanou dávkou a karcinomem jater. [23]  

Tabulka č. 4: Výsledky studie 

  
Dávka - orální,  

(mg/ kg/ den) 

Počet zvířat s negativním 

projevem 

Počet 

testovaných 

zvířat 

Kontrolní 

skupina 
0 0 6 

Skupina 1 25 6 11 

Skupina 2 50 12 16 

Skupina 3 125 18 19 

 

V původní studii jsou dávky uvedeny jako orální s účinkem na krysy, pro účely 

diplomové práce byly tyto dávky převedeny na inhalační a dermální dávky s účinkem pro 

člověka. 

Vzhledem k tomu, že v rámci pracovních rizik se uvažuje inhalační a dermální 

expozice, bylo nutné tyto dávky nejen extrapolovat na člověka, ale i na uvažované 

expoziční cesty. Pro tyto převody byl použit Pokyn R8 vydaný agenturou ECHA. [11]  

Data z pokusů na zvířatech jsou často jediná data ke stanovení vztahu dávka – účinek 

pro člověka. Tato data je nutné extrapolovat, kvůli rozdílům v citlivosti mezi pokusnými 

zvířaty a lidmi vzhledem k odlišné toxikokinetice a toxikodynamice. Pro stanovení těchto 

rozdílů je možné využít PBPK modeling. Složitost a datové požadavky PBPK modelů jsou 
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takové, že v praxi je jejich využití možnou alternativou jen pro několik látek. Použití  

a výklad těchto modelů pro hodnocení rizik vyžaduje zvláštní odborné znalosti. [11] 

Extrapolace orální dávky ze zvířete na inhalační dávku pro člověka 

Pro hodnocení vztahu dávka - účinek u pracovníků bylo nutné extrapolovat hodnoty 

získané ze studie [23] z dávky orální na dávku inhalační za předpokladu 100 % absorpce 

pro oba druhy a obě cesty. 

 Jako převodní vztahy pro mezidruhovou extrapolaci a přepočet dávky z orální  

na inhalační byly použity vztah 2 [11]:  

                                
 

  
 

   

  
 

        

          
,    (2) 

kde: 

0,38 m
3
/ kg/ den = fyziologický parametr pro 8 hodin expozice pro krysy, 

6,7 m
3
/ člověk = fyziologický parametr pro 8 hodin expozice pro člověka, 

10 m
3
/ člověk = dechový objem lehké aktivity pro člověka, 

ABSoral = absorpce orální, 

ABSinh =absorpce inhalační. 

Extrapolace orální dávky ze zvířete na dermální dávku člověk 

Pro extrapolaci na dermální expozici, byl v dokumentu uveden vztah 3, který 

vyžadoval znalost míry dermální absorpce [11]: 

                                  
       

         
 ,     (3) 

kde: 

ABSoral = míra orální absorpce; 

ABSdermal = míra dermální absorpce. 

Přesná míra absorpce pro chinolin není stanovena, a proto byla odvozena podle 

Pokynu k dermální absorpci [24]. Dokument uvádí, že 10ti % míra absorpce se použije 

v případě, že molární hmotnost je větší než 500 g/mol rozdělovací koeficient není 

z intervalu  
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od 1 do 4, viz tabulka č. 5. Z fyzikálně chemických vlastností chinolinu vyplývá, že tyto 

podmínky nesplňuje, proto dokument doporučuje používat míru absorpce 100%.  

 

Tabulka č. 5: Stanovení dermální absorpce [24] 

Fyzikálně chemické vlastnosti 

Molární hmotnost ˃500 g/mol a logPow ˂ -1 nebo ˃ 4 

↓ ano ↓ ne 

10 % dermální absorpce 100 % dermální absorpce 

 

Výsledné extrapolované dávky ze zvířete na inhalační a dermální dávky pro člověka 

jsou shrnuty v následující tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6: Odvozené úrovně dermální a inhalační dávky 

  
Úroveň 

dermální dávky 

(mg/m
3
) 

Úroveň 

inhalační dávky 

(mg/m
3
) 

Počet zvířat, u 

nichž se projevil 

negativní účinek 

Počet 

testovaných 

zvířat 

Kontrolní 

skupina 
0 0 0 6 

Skupina 1 25 44,08 6 11 

Skupina 2 50 88,16 12 16 

Skupina 3 125 220,39 18 19 

 

Závislost účinku na dávce pro inhalační a dermální úroveň expozice u pracovníku 

byla namodelována v programu PROAST. Tento program se používá na odvození 

referenční dávky a pro odvozené koncentrací v hodnocení rizik pro životní prostředí. 

Program PROAST lze použít na všechny druhy in vivo a in vitro studií. [25] 

Na obrázku č. 5 je zobrazena závislost pro úroveň inhalační dávky pro pracovní 

expozici. Na obrázku č. 6 je zobrazena závislost dermální dávky pro pracovní expozici.  
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Obrázek č. 5: Vztah dávka – účinek pro pracovní inhalační expozici 

 

 

Obrázek č. 6: Vztah dávka – účinek pro pracovní dermální expozici 

V této kapitole na základě vybrané studie [23] byl hodnocen vztah dávka – účinek 

pro člověka. Pro dosažení hodnocení bylo třeba dávky ze zvířat extrapolovat na člověka, 

součástí byla i extrapolace mezi cestami z cesty orální na dermální a inhalační. Tyto 
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přepočtené dávky sloužily k extrapolaci do oblasti nízkých dávek. Data dál byla použita  

ke stanovení zvýšeného rizika. 

4.1.3 Hodnocení expozice 

V rámci diplomové práce byly namodelovány úrovně expozic podle expozičního 

scénáře pro výrobu pracího oleje a jeho expozicemi při přepravě (napouštění) ve směsi 

s jinými látkami pro uhlíkový a grafitový průmysl a dodavatelský řetězec aktivního uhlí. 

Prací olej se vyrábí destilací černouhelného dehtu. Proces míchání a přenosu látky je 

uzavřený, následně je ze skladovacích prostor hadicemi dopravován do cisteren. Pro 

analýzu jsou odebíraný vzorky. Pro tyto účely expoziční scénář zvažuje následující dílčí 

scénáře [18]: 

 Destilační proces (PROC 2, PROC 3); 

 Transfer pracího oleje nebo směsi obsahující prací olej do zásobníku  

na nákladní vůz, motorový vůz nebo loď (PROC 8b); 

 Kontrolu kvality (PROC 15); 

 Čištění a údržbu (PROC 8a). 

Pro hodnocení expozice byl použit program ECETOC TRA (European Centre 

for Ecotoxicology, and Toxicology of Chemicals Targeted Risk Assessment), který byl 

vyvinut Evropským střediskem pro ekotoxikologii a toxikologii chemických látek a směsí, 

jehož cílem je posoudit rizika pro pracovníky, následné uživatele ale i pro životní 

prostředí. Tento program prověřuje podmínky běžného zacházení s látkou. Aplikace 

programu je zaměřena na chemické látky, které nemají velký potenciál pro expozici. 

Expozice program vyhodnocuje podle fyzikálně chemických vlastností látek, cest vstupu  

a předpokladu, že se do prostředí uvolní 100% látky. [26], [27] 

Jako vstupní údaje byly použity fyzikálně chemické vlastnosti chinolinu uvedené 

v tabulce č. 1 (viz kapitola identifikace látky).  

 Expozice pracovníků při dílčích scénářích byly modelovány na základě 

poskytnutých dat od výrobce chemické látky [18]. Provozní podmínky jsou popsány 

v tabulce č. 8. Mezi opatření k řízení rizik je ve scénářích uvedeno použití ventilace, 

respirátorů, rukavic. Do programu ECETOC TRA bylo použití ventilace zadáno jako 

prostor s lokální ventilací a dobrým větráním. Jako osobní ochranné pracovní prostředky 
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byly zadány respirátory, jejichž účinnost je 95% a na ochranu kůže rukavice APF 20. 

Množství látky v přípravku bylo zvoleno v koncentračním rozmezí 5% – 25 %, 1% - 5 % 

pro přepravu směsi pracího oleje pro použití v grafitovém a uhlíkovém průmyslu, méně 

než 1% pro přepravu pro použití v dodavatelském řetězci aktivního uhlí. Ventilace, jako 

možnost dermální ochrany, byla brána v úvahu. Vstupní hodnoty uvádí tabulka č. 7. 

Tabulka č. 7: Vstupní hodnoty programu ECETOC TRA 

Vstupní hodnoty  

Pracovní podmínky 

kategorie PROC PROC 2, 3, 8a, 8b, 15 

typ procesu 

(průmyslový/profesionální) 
Průmyslový 

zda je látka pevného skupenství, 

prašnost pevných látek/těkavá látka 

při provozní teplotě 

Ne 

doba trvání aktivity (hod/den) ˃ 4 hodiny 

použití ventilace ano 

použití ochrany dýchacích cest 

(minimální účinnost) 
ano, 95% 

množství látky v přípravku (%) 5 – 25 % (1% - 5%; ˂ 1%) 

ochrana kůže/brýle Ano, APF 20 

brát v úvahu ochranu pro dermální 

expozici? (ano/ne) 
Ano 
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Tabulka č. 8: Provozní podmínky při výrobě pracího oleje 

   
PROC 2, PROC 3 PROC 8b PROC 15 PROC 8a 

P
ro

v
o
zn

í 
p

o
d

m
ín

k
y
 

Fyzikální stav produktu Kapalina Kapalina Kapalina Kapalina 

Koncentrace látky v 

produktu 
 Do 10%  Do 10%  Do 10%  Do 10% 

Frekvence expozice Denní Denní Denní Denní 

Trvání expozice 8 hodin 8 hodin 8 hodin 15 min - 1 hod 

Další provozní podmínky 

týkající se expozice 

pracovníků 

Předpokládá 

základní standard 

hygieny při práci 

Předpokládá 

základní standard 

hygieny při práci 

Předpokládá 

základní standard 

hygieny při práci 

Předpokládá 

základní standard 

hygieny při práci 

Teplota během 

procesu do 250 °C 

Teplota během 

procesu do 220 °C 

Operace se provádí 

při zvýšené teplotě 

(> 20 °C nad okolní 

teplotou) 

Předpokládá použití 

při více než 20 °C 

nad okolní teplotou 
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Do modelovacího nástroje ECETOC TRA jsou zadávány kategorie PROC, které 

popisují jednotlivé aktivity. Výčet kategorií PROC, jež jsou zvažovány pro výrobu pracího 

oleje, uvádí tabulka č. 9. V tabulce je uvedeno vysvětlení pro jednotlivé   kategorie PROC. 

Tabulka č. 9: Kategorie procesů pro výrobu a formulaci pracího oleje 

Deskriptory 

použití 
Kategorie procesů Vysvětlení a příklad 

PROC2 

Použití v rámci nepřetržitého 

uzavřeného výrobního procesu s 

příležitostně kontrolovanou expozicí 

(např. odběr vzorků).  

Nepřetržitý proces, který však 

není navržen se zvláštním 

ohledem na minimalizaci emisí.  

Tento proces není zcela 

integrovaný a dochází  

k příležitostným expozicím, 

např. při údržbě, odběru vzorků  

a vypínaní zařízení.  

PROC3 

Použití v rámci uzavřeného dávkového 

výrobního procesu (syntéza nebo 

formulace).  

Dávková výroba určité 

chemické látky nebo její 

formulace, při níž dochází  

k manipulaci převážně bez 

přímého kontaktu, např. pomocí 

krytých přesunů, může však 

docházet k příležitostnému 

styku s chemickými látkami, 

např. při odebírání vzorků.  

PROC 8a 

Přeprava látky nebo přípravku 

(napouštění/vypouštění) z/do 

nádob/velkých kontejnerů v 

nespecializovaných zařízeních.  

Odběr vzorků, nakládání, 

plnění, přemísťování, 

vyklápění, pytlování  

v nespecializovaných 

zařízeních. Lze očekávat 

expozici následkem prachu, 

výparů, aerosolů nebo rozlití  

a během čištění zařízení.  

PROC 8b 

Přeprava látky nebo přípravku 

(napouštění/vypouštění) z/do 

nádob/velkých kontejnerů ve 

specializovaných zařízeních.  

Odběr vzorků, nakládání, 

plnění, přepravování, vyklápění, 

pytlování ve specializovaném 

zařízení. Lze očekávat expozici 

následkem prachu, výparů, 

aerosolů nebo rozlití a během 

čištění zařízení.  

PROC 15 

Použití jako laboratorního reagentu.  Použití látek v malé laboratoři 

(nacházející se na pracovišti  

v množství < 1 l nebo 1 kg).  
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Po zadání všech vstupních údajů, bylo provedeno modelování úrovní expozice 

v rámci jednotlivých procesů použití chinolinu. Získané hodnoty dále sloužili ke stanovení 

zvýšeného rizika pro zaměstnance. 

Pro posouzení expozice na pracovišti a reálného vzniku rakoviny jater následkem 

expozice chemickým látkám byla provedena analýza dat Státního zdravotního ústavu.  

V tabulce č. 10 je uveden souhrn hlášených nemocí z povolání od roku 2004 do roku 2013. 

Statistika za rok 2014 zatím není k dispozici. Obsahem tabulky je počet onemocnění 

způsobených chemickými látkami. Počet onemocnění způsobených chemickými látkami 

byla během sledovaného období 151, z toho karcinogenních onemocnění bylo 29. 

V samostatném sloupci je k dispozici počet onemocnění způsobených chemickými látkami 

na území Zlínského kraje. Těchto případů je v posuzovaném období 5.  V roce 2011 šlo  

o nemoc halogenovaných uhlovodíků, v roce 2008 o horečku svářečů, o náhodnou otravu 

oxidem uhelnatým šlo u dvou pracovníků v roce 2007, roku 2006 byla hlášena nemoc  

z halogenovaných uhlovodíků Rakovina jater z důvodu expozice chemickým látkám 

nebyla od roku 2004 do roku 2013 diagnostikována žádnému člověku. [28] 
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Tabulka 10: Přehled nemocí z povolání na území ČR  

Rok 

Celkový 

počet 

hlášených 

onemocnění 

Počet 

onemocnění 

způsobených 

chemickými 

látkami 

Počet 

karcinogenníc

h onemocnění 

způsobených 

chemickými 

látkami 

Počet 

onemocnění 

způsobených 

chemickými 

látkami ve 

Zlínském 

kraji 

Počet 

diagnostikov

aných 

rakovin jater 

2004 1316 21 1 0 0 

2005 1317 23 4 0 0 

2006 1122 25 4 1 0 

2007 1062 17 6 2 0 

2008 1115 14 6 1 0 

2009 1107 7 2 0 0 

2010 1050 13 2 0 0 

2011 1054 10 1 1 0 

2012 911 12 2 0 0 

2013 876 9 1 0 0 

Suma 10930 151 29 5 0 

 

4.1.4 Stanovení zvýšeného rizika 

Zvýšené riziko je pravděpodobnost onemocnění při celoživotní expozici. 

Namodelované expozice byly dosazeny do weibull modelu pro stanovení zvýšeného rizika. 

Zvýšené riziko bylo nejprve hodnoceno pro každou expoziční cestu zvlášť. Orální 

expozice nebyla zvažována. Pro charakterizaci rizika s více cestami vstupu do organismu 

se doporučuje rizika pro jednotlivé vstupy látky do organismu sečíst [14]. V tabulce č. 11 

jsou uvedeny namodelované hodnoty pro inhalační expozici jednotlivých kroků výroby 

pracího oleje, v tabulce č. 12 jsou tyto expozice během nakládky v expozičním scénáři 

použití pracího oleje pro uhlíkový a grafitový průmysl a v tabulce č. 13 během nakládky  

v expozičním scénáři použití pracího oleje pro dodavatelský řetězec aktivního uhlí.  
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Tabulka č. 11: Kvantifikace rizika pro inhalační expozici 

Kategorie 

procesů 

Úroveň inhalační 

expozice 

Riziko pro 

inhalační expozici 

Počet exponovaných 

pracovníků 

PROC 2 4,84E-03 7x10
-5

 5 

PROC 3 1,45E-02 2x10
-4

 3 

PROC 8b 1,21E-02 2x10
-4

 5 

PROC 15 2,42E-02 6x10
-4

 7 

PROC 3 1,45E-02 2x10
-4

 3 

PROC 8a 9,69E-03 1x10
-4

 1 

 

Tabulka č. 12: Kvantifikace rizika pro inhalační expozici – nakládka (1% - 5% chinolinu 

ve směsi)  

Kategorie 

procesů 

Úroveň inhalační 

expozice 

Riziko pro 

inhalační expozici 

Počet exponovaných 

pracovníků 

PROC 8b 4,04E-03 6x10
-5

 5 

 

Tabulka č. 13: Kvantifikace rizika pro inhalační expozici – nakládka (˂ 1% chinolinu  

ve směsi) 

Kategorie 

procesů 

Úroveň inhalační 

expozice 

Riziko pro 

inhalační expozici 

Počet exponovaných 

pracovníků 

PROC 8b 2,02E-03 3x10
-5

 5 

 V tabulce č. 14 jsou uvedeny namodelované hodnoty pro dermální expozici při 

výrobě pracího oleje, v tabulce č. 15 během nakládky v expozičním scénáři použití pracího 

oleje pro uhlíkový a grafitový průmysl a v tabulce č. 16 během přepravy v expozičním 

scénáři použití pracího oleje pro dodavatelský řetězec aktivního uhlí. 
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Tabulka č. 14: Kvantifikace rizika pro dermální expozici 

Kategorie 

procesů 

Úroveň dermální 

expozice 

Riziko pro 

dermální expozici 

Počet exponovaných 

pracovníků 

PROC 2 4,11E-03 1x10
-4

 5 

PROC 3 2,06E-03 5x10
-5

 3 

PROC 8b 2,06E-02 5x10
-4

 5 

PROC 15 1,03E-03 2x10
-5

 7 

PROC 3 2,06E-03 5x10
-5

 3 

PROC 8a 4,11E-02 1x10
-3

 1 

 

Tabulka č. 15: Kvantifikace rizika pro dermální expozici – nakládka (1% - 5% chinolinu  

ve směsi)  

Kategorie 

procesů 

Úroveň dermální 

expozice 

Riziko pro 

dermální expozici 

Počet exponovaných 

pracovníků 

PROC 8b 6,86E-03 1x10
-4

 5 

 

Tabulka č. 16: Kvantifikace rizika pro dermální expozici – nakládka (˂ 1% chinolinu  

ve směsi) 

Kategorie 

procesů 

Úroveň dermální 

expozice 

Riziko pro 

dermální expozici 

Počet exponovaných 

pracovníků 

PROC 8b 3,43E-03 9x10
-5

 5 

 

4.2 Hodnocení přímých nákladů na zdravotní péči 

Zdravotní dopady byly kvantifikovány stanovením přímých nákladů na zdravotní 

péči. Po rešerši metod ke kvantifikaci zdravotních dopadů byla tato metoda vybrána, 

protože je dobře aplikovatelná na nízký počet zaměstnanců. Nepřímé zdravotní náklady 

nebyly stanovovány, protože doba latence u rakoviny jater je přibližně 20 let. Vzhledem 

k okolnosti, že hodnotitelka nezná věk exponovaných pracovníků, může dojít k projevu 
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onemocnění až v pozdějším věku, kdy už pracovník nebude ekonomicky aktivní. Možnost 

použití metody WTP vzhledem k nízkému počtu potenciálních respondentů nebyla 

zvážena. Posouzení dopadu na zdraví prostřednictvím jednotek QALY a DALY je 

problematické z hlediska konverze do peněžních jednotek.  

V tabulce č. 17 je kvantifikováno celkové riziko pro zvažované expoziční cesty, 

počet pracovníků, kteří jsou těmto expozicím vystaveni a přímé zdravotní náklady, které 

by byly vynaloženy v souvislosti s léčbou rakoviny jater. Léčbu rakoviny jater lze provést 

tzv. resekcí jater, která spočívá v odstranění jednoho nebo všech ložisek nádoru. U tohoto 

výkonu dochází i k odstranění okolních mízních uzlin pro histologické vyšetření. Tato 

léčba je možná pouze, pokud je nádor ohraničen na jeden lalok. Druhým způsobem léčby 

je transplantace jater. V ČR transplantace jater provádí IKEM s výsledky, které činí 

jednoroční přežívání pacientů 90 %, pětileté 82 % a desetileté 74 %. Mezi paliativní 

způsoby léčby se řadí injekce 100 % etanolu, který vysuší nádorové buňky a tím přispěje 

k jejich odumření nebo například moderní kryochirurgie, která vede ke zničení ložiska 

přivedením tekutého dusíku speciální sondou. [29], [30], [31] 

Pro stanovení přímých nákladů na zdravotní péči pak byla použita hodnota 

transplantačního balíčku, která je stanovena na 1684000 Kč. Tento balíček zahrnuje 

veškerou zdravotní péči, před, během a po transplantaci. Resekce jater nebyla zvážena, 

kvůli omezené možnosti ji použít. [31] 

Zdravotní náklady na léčbu rakoviny jater v souvislosti s pracovní expozicí chinolinu 

při výrobě pracího oleje je vyčíslena na 18861 Kč. Při expozici během nakládky směsi 

pracího oleje pro použití v grafitovém a uhlíkovém průmyslu jsou náklady stanoveny na 

1684 Kč. Při expozici během nakládky směsi pracího oleje pro použití v dodavatelském 

řetězci aktivního uhlí jsou náklady 842 Kč. 
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Tabulka č. 17: Kvantifikace rizika celkovou expozici a stanovení přímých zdravotních 

nákladů 

Kategorie 

procesů 
Riziko Počet pracovníků 

Přímé zdravotní 

náklady (Kč) 

PROC 2 2x10
-4

 5 1684 

PROC 3 3x10
-4

 3 1516 

PROC 8b 7x10
-4

 5 5894 

PROC 15 6x10
-4

 7 7073 

PROC 3 2x10
-4

 3 1010 

PROC 8a 1x10
-3

 1 1684 

PROC 8b 2x10
-4

 5 1684 

PROC 8b 1x10
-4

 5 842 

SUMA 21387 

 

4.3 Shrnutí 

V praktické části byla posouzena nebezpečnost chinolinu. Vzhledem k omezenému 

množství informací o jeho účincích na lidské zdraví musela být nejprve vybrána vhodná 

studie, ze které byl následně odvozen vztah dávka – účinek. Dávky, při nichž se projevil 

sledovaný efekt na zdraví u krys, získané z toxikologické studie byly následně 

extrapolovány na inhalační a dermální dávky pro člověka. Takto přepočtené hodnoty se 

extrapolovaly do oblasti nízkých dávek. Pro posouzení expozice byla použita data 

z expozičních scénářů firmy DEZA a.s. Namodelované expozice pak byly dosazeny  

do weibull modelu pro výpočet zvýšeného rizika. Zvýšená rizika pro jednotlivé cesty látky 

do organismu byla sečtena pro určení celkového zvýšeného rizika.  

Pro skupiny pracovníků v jednotlivých pracovních procesech pak byly stanoveny 

přímé zdravotní náklady na léčbu rakoviny jater. Základem pro jejich výpočet byla 

pravděpodobnost, že dojde k výskytu rakoviny jater, počet zaměstnanců a náklady na léčbu 

rakoviny jater. Přímé zdravotní náklady byly stanoveny při výrobě a formulaci pracího 

oleje jsou celkem 21387 Kč. 
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5 Diskuze 

V následující kapitole jsou popsány nejistoty vstupující do hodnocení zdravotních 

dopadů a další problematické aspekty při řešení této problematiky.  

Nejvýznamnější nejistotou v prvním kroku hodnocení zdravotních rizik byla 

nedostupnost studie, která by byla provedena podle správné laboratorní praxe. V případě 

použité studie v diplomové práci šlo o malý vzorek testovaných zvířat, protože mnoho krys 

během studie zemřelo, bylo studováno pouze jedno pohlaví, nebyla zaznamenána data  

o spotřebě potravy. Pro získání relevantnějších dat, by bylo vhodné provést toxikologickou 

studii podle správné laboratorní praxe. 

V druhém kroku největší nejistoty přináší mezidruhová extrapolace a extrapolace 

mezi cestami. Při extrapolaci inhalační a dermální expozice chyběla přesná data o absorpci. 

Další nejistotu přináší zvolení matematického modelu pro proložení experimentálních dat.  

Při hodnocení expozice největší nejistoty přináší to, že program pro hodnocení 

expozice ECETOC TRA nenabízel koncentrační rozmezí, které by odpovídalo reálné 

koncentraci chinolinu ve směsi. Do programu tedy bylo vloženo rozmezí, kde horní 

hranice intervalu koncentrace byla 25% chinolinu ve směsi, přičemž reálný obsah 

chinolinu ve směsi je pouze 10%. Tím dochází ke zvyšovaní namodelované expozice. 

Nařízení REACH nestanovuje, který nástroj pro hodnocení vztahu dávka – účinek 

použít ani jaký nástroj použít pro modelování expozice. Každý nástroj tak pracuje s jinými 

daty a bude poskytovat jiné výsledky. Přímých metod hodnocení expozic – měření látky 

v pracovním prostředí, biomonitoring se bohužel k jejich finanční náročnosti moc 

nepoužívá. Bylo by to však přínosné z hlediska snížení nejistot celého hodnocení.  

U hodnocení expozice je to spíše technicky proveditelné než u hodnocení vztahu dávka – 

účinek. Problematickou stránkou také je, nakolik namodelované expozice odpovídají 

realitě. Jak bylo výše uvedeno, největším problémem je to, že hodnotitel si může 

vyhodnotit vztah dávka – účinek nebo namodelovat expozici na různých softwarových 

nástrojích a vybrat si ty nejvíce přívětivé pro hodnocení rizik. Bylo by přínosné, kdyby 

všichni zpracovatelé používali stejné modelovací nástroje. Nástroje by měly být neustále 

vylepšovány a během jejich vývoje nebo procesu zlepšování konfrontovány s realitou. 

Rovněž by nástroje měly počítat s přesnými koncentracemi ve směsi.  
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Hodnocení zdravotních rizik je náročné z hlediska náročnosti na znalosti různých 

vědních disciplín.  Jedná se hlavně o znalosti medicíny, toxikologie, které jsou pro 

hodnocení stěžejní. Dalším nárokem na hodnocení zdravotních rizik je v současné době 

znalost anglického jazyka. ECHA pro usnadnění plnění požadavků nařízení REACH 

vydává velké množství příruček a pokynů, z nichž některé nebyly přeloženy, pro 

hodnocení zdravotních rizik se to týká stěžejního dokumentu R8. Zákony České republiky 

pro takové hodnocení požadují odbornou způsobilost, nařízení REACH nikoli. Nicméně 

dle mé zkušenosti by hodnocení zdravotních rizik měl provádět tým složený z odborníků 

v oblastech, medicíny, toxikologie, statistiky, bezpečnostního inženýrství, ekonomie. 

Problematický aspekt je také zhodnotit, do jaké míry by byl projev karcinogenního 

účinku zaviněn expozicí chemické látky a zda za projevem nestojí kouření, alkoholismus 

nebo virová infekce. Proto by byla vhodná spolupráce hodnotitelů zdravotních rizik  

a pracovního lékaře. Doktor má k dispozici údaje o zdravotním stavu pracovníků, jejich 

rodinné anamnéze, o tom zda je pracovník kuřák, konzumaci alkoholu. Úskalím této 

spolupráce však je lékařské tajemství, které brání ve sdílení těchto údajů. Některé údaje 

však může hodnotitel zjistit dotazníkovým šetřením, nicméně stejně jako v případě lékařů 

hrozí, že odpovědi nebudou odpovídat realitě. Vyšetřovaný může ovlivňovat svoje 

odpovědi, aby se jevil lepším např. na otázky ohledně počtu vykouřených cigaret, 

konzumace alkoholu, odpovídá tak, aby jeho odpověď byla společensky přívětivější.  

Dalším problémem je u karcinogenního účinku doba latence – tj. doba, kdy se účinek 

projeví. V případě karcinogenních látek je doba latence několik desítek let. Během této 

doby však dochází k neustálému zlepšování pracovních podmínek, vývoje legislativy 

i ochranných pracovních prostředků. Tudíž lze předpokládat, že celoživotní expozice a tím 

i riziko, které se s jejich manipulací vyskytuje, se bude v průběhu jejich života snižovat.   
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6 Závěr 

Práce se zabývala hodnocením zdravotních dopadů pro účely nařízení REACH. 

Práce stanovuje zdravotní rizika pro pracovníky, kteří jsou vystaveni expozici při výrobě  

a formulaci pracího oleje, jehož součástí je látka chinolin, která je podezřelá 

z karcinogenního účinku. Karcinogenní látky mohou být zapsány na seznam SVHC látek  

a na ně se pak může vztahovat proces povolování. Součástí povolovacího procesu je 

zpracování socioekonomické analýzy, kde se stanovují náklady na případné léčení 

rakoviny cílového orgánu. 

První kapitola se zabývá hodnocením zdravotních rizik. Jsou zde rozebrány všechny 

jednotlivé kroky  - identifikace nebezpečí, hodnocení vztahu dávka – účinek, hodnocení 

expozice a charakterizace rizika. Dále jsou v této kapitole popsány nejistoty, které  

do hodnocení zdravotních rizik vstupují. 

V druhé kapitole jsou popsány požadavky nařízení REACH, které je stěžejním 

předpisem pro hodnocení rizik chemických látek. Jeho základní principy – registrace, 

hodnocení, povolování, omezování jsou popsány v podkapitolách. 

Poslední kapitolou teoretické části je pak popis metod k hodnocení zdravotních 

dopadů pro cílový účinek studované látky. Jsou zde stručně vysvětleny způsoby hodnocení 

zdravotních nákladů. 

Praktická část hodnotila zdravotní riziko rakoviny jater vyplývající z výroby  

a formulace pracího oleje v průmyslu. Hodnocení zahrnovalo identifikaci nebezpečných 

vlastností, popis studie, která byla vybrána pro stanovení účinku chinolinu na pracovníky. 

Následně byl na programu PROAST namodelován vztah dávka – účinek a vztah pro 

výpočet zvýšeného rizika expozice chinolinu. Do tohoto vztahu bylo nutné namodelovat  

a následně dosadit expozice v jednotlivých pracovních procesech.  

Zvýšené riziko pro expozici chinolinem ve směsi vyšlo ve většině případů v řádu  

10
-4

. Podle doporučení Agentury ECHA by bylo toto riziko nepřijatelné. Nicméně 

v diskuzi bylo provedeno kvalitativní hodnocení, které poukazuje na okolnosti, které 

mohly vést k tomuto výsledku. Snížení rizika by se dalo dosáhnout i výměnou 

zaměstnanců v rámci výrobního procesu. 
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Práce podává hodnocení zdravotních rizik karcinogenní látky, které zahrnovalo 

posouzení nebezpečnosti, posouzení expozice a stanovení zvýšeného rizika. Následně jsou 

posouzeny přímé zdravotní náklady, které jsou stanoveny na 21387 Kč.  Pro celé hodnocení 

podle nařízení REACH by bylo potřeba stanovit zvýšené riziko pro celý dodavatelský řetězec  

a provést kvantitativní analýzu nejistot, která vzhledem k rozsahu nebyla do práce zahrnuta. 
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