
Využití rozptylových 

studií pro hodnocení 

zdravotních rizik  

MUDr.Helena Kazmarová  

Státní zdravotní ústav Praha 



Obsah 

 Hodnocení zdravotních rizik 

 Expozice 

 Popis imisní situace – možnosti a problémy 

 Rozptylové studie – jednotlivé požadavky 



Definice 

 Kombinace postupů, metod a nástrojů, kterými 

lze  posoudit možný vliv na zdraví populace a 

jeho rozložení v populaci u posuzovaných 

politik, programů nebo projektů (WHO 1999) 

 



Hodnocení zdravotních rizik 

Myšlenkový postup zahrnující 4 základní kroky: 

• Identifikace nebezpečnosti a výběr látek k 

hodnocení 

• Charakterizace nebezpečnosti – vztah dávky a 

účinku 

• Odhad expozice 

• Charakterizace rizika 

•  a Popis nebo diskuzi nejistot 



Expozice obecně  

Expozice  

 kontakt hodnocené chemické látky, nebo 

fyzikálního faktoru s hranicemi organismu 

 (bez expozice není riziko) 

Odhad expozice 

 snaha směřující ke kvalifikaci a kvantifikaci 

tohoto kontaktu  



Metody zjišťování expozice  

Přímé   

 měření individuální expozice - 

 biomarkery expozice  

Nepřímé   

 Informace o koncentraci v prostředí 
kombinované s informacemi o expozičních 
faktorech 

 modelování expozice 

 dotazníková šetření 

 biosenzory 



Stanovení prostorového rozložení 

koncentrací látek v ovzduší 

• Měření (dlouhodobý monitoring, kampaňová 

měření) 

• Modelování (nejistoty modelu a jeho vstupů) 

• Odborný odhad 

• Kombinace předchozích přístupů 

 



Situace v praxi 

 Nikdy nejsou úplné informace o koncentracích 

látek v ovzduší hodnocené lokality 

 Někdy chybí informace o současné situaci, 

jindy je nekompletní odhad budoucího stavu 



Chybí měřená data o současném 

znečištění ovzduší? 

 Existuje měřící stanice, ale hodnocená látka 

se běžně neměří 

 Jde o měřenou látku, ale v blízkosti není 

žádná stanice - většina lokalit není pokryta 

měřením 

 



Požadavky na modelovaná data 

Musí poskytovat podklady pro odhad středních 
hodnot hmotnostních koncentrací  

 v příslušných časových intervalech 

 a vymezených plochách 

 informace o frekvencí výskytu hodnot v určitých 
koncentračních pásmech  

 o četností překročení určitých koncentrací ve 
vazbě na prostorové vymezení 



 

Charakteristika zdroje 

Charakteristika lokality (terén) 

Výstupy, deskripce 

výsledků 

Výpočet RS 

Hodnocení vlivu zdroje 

Zadání výpočtu 

rozptylové studie 

Vstupní data 

Meteorologické charakteristiky 

Odhad imisní zátěže 

Typ modelu 

Výběr látek 

Referenční body 

Typ vypočtené charakteristiky 

Tabelární presentace 

Použitá vztažná kritéria 

Grafická presentace 



Požadavky na vstupní data pro 

hodnocení expozice se vztahují k: 

 

1. vymezení hodnocené oblasti v dostatečném 
prostorovém pokrytí  

2. výběru látek 

3. kompletnosti informace 

4. adresnosti modelovaných koncentračních polí 

5. typu imisní charakteristiky z hlediska intervalu 
průměrování 

6. způsobu presentace výsledků rozptylové studie  

7. definování nejistot obsažených v použitých datech 



1.Vymezení hodnocené oblasti 

v dostatečném prostorovém pokrytí  

 Rozsah řešeného území 

 Hustota výpočtových bodů 

 Umístění výpočtových bodů ve vztahu k 

obyvatelstvu lokality 



2. Výběr látek vstupujících do 

hodnocení 

 Informace o zdroji   

 Možnosti modelování 

 Možnosti posouzení 

 



2. Výběr látek vstupujících do 

hodnocení 

Na základě informací o zdroji a emitovaných 
látkách 

 

Kvalitativní a kvantitativní krok 

Významné látky 

Vhodnost a úplnost výběru, indikátory, směsi  



2. Výběr látek vstupujících do 

hodnocení 

 Na základě toxikologických dat  

• kompletnost a kvalita dat o účincích 

• kvantifikace vztahu dávka účinek 

• rozdíly v podkladech z různých zdrojů 

informací  

• Limitované a nelimitované látky  

 



3. Kompletnost informace o imisní 

situaci  

Stávající situace  

Příspěvek hodnoceného zdroje 

Za imisní pozadí lze považovat úroveň znečištění, 

která je  pro daný typ prostředí a danou látku 

obvyklá, neovlivněná bezprostředně lokálními zdroji  

Možná nedorozumění v pojmech 

 Přírodní pozadí 

 Městské pozadí 

 Další……. 



3. Jak přistupují zpracovatelé 

rozptylových studií k popisu pozaďové 

imisní situace 

1. Pozaďová situace modelovaná v rámci dané 

akce jako „nulová varianta“ pro časový horizont 

realizace stavby (např.rok 2020) – je otázkou, 

jaké zdroje bere model v úvahu 



3. Jak přistupují zpracovatelé 

rozptylových studií k popisu pozaďové 

imisní situace 

2.  Výstupy z jiné rozptylové studie, provedené většinou 

dříve a pro jiné účely (např. pro programy snižování 

emisí a zlepšování kvality ovzduší) aktuálnost, zahrnuté 

zdroje…. 

3.  Výstupy ze zpracování ČHMÚ pro celé území ČR  

4.  Imisní charakteristiky z nejbližší měřící stanice (často 

bez ohledu na to, jakými zdroji je ovlivněna) 



4. Adresnost modelovaných 

koncentračních polí 

 Možnost provázání s demografickými údaji 

 Podrobnost odpovídající koncentračnímu 

gradientu (viz referenční body) 



5.Typy imisní charakteristiky z hlediska 

intervalu průměrování 

Vazba na:  

 mechanismy působení konkrétní látky 

 Rozpětí koncentrací v životním prostředí 

Chronické a karcinogenní působení – roční 

průměry 

Krátkodobé, akutní působení – maximální 

koncentrace,  hodinové, denní, frekvence 

překročení určité hodnoty 



6. Způsob presentace výsledků 

rozptylové studie 

Tabelární výstupy a text  

 Nestačí hodnocení ve vztahu k limitům 

 Tvůrčí přístup z hlediska doporučených hodnot není 
přínosný 

 Musí uvádět rozpětí hodnot v rezidenční oblasti (např. 
pokud je vypočtené maximum v nezastavěné oblasti) 

Grafická část 

 Přijatelné měřítko pro odčítání hodnot 

 Zvolená škála koncentrací 

 Kvalita prezentace 



7. Problém – nejistoty výsledku 

modelování 

 modelová zpracování nejvíce problematická 
právě u látek, které jsou ze zdravotního hlediska 
„nejzajímavější“ tj. u aerosolu, persistentních 
sloučenin, prvků ….. 



Požadavky na RS 

Požadavky, týkající se obsahu 

 Vyplývající z možností výpočtového modelu 

 Ovlivnitelné rozhodováním zpracovatele 

 

Požadavky, týkající se formy 

 Rozsah informací ve zprávě 

 technická kvalita podkladů, zejména grafických 

 

                  Velkou část problémů řeší spolupráce 

zpracovatele RS a zpracovatele HRA 



 

 

Děkuji Vám za pozornost 
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