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BYLA DEJVICKÁ EPIDEMIE NEJVĚTŠÍ  
V ČESKÉ HISTORII? 

 
MUDr. František Kožíšek, CSc., Mgr. Filip Kothan, MUDr. Hana Jeligová 
 
Centrum zdraví a životního prostředí, Státní zdravotní ústav Praha,  
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10  
tel.: 267 082 316 
www.szu.cz, voda@szu.cz 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Úvod 
I když přesný rozsah epidemie, která koncem května 2015 vypukla v pražských Dejvicích, 
dlouho nebyl znám, podle počtu ošetřených a hospitalizovaných (více než 4000 k 8. červnu) 
bylo velmi pravděpodobné, že se jedná o epidemii z pitné vody, kterou nikdo z pracovníků 
současné hygienické služby nepamatuje. Také média se na SZÚ obracela s otázkou, kdy 
naposledy došlo v České republice k vodní epidemii takového rozsahu. Protože aktuálně byly 
k dispozici jen nedávno zpracované přehledy vodních epidemií za období 1995–2010 [1, 2], 
pokusili jsme se provést retrospektivní šetření o výskytu epidemií v ČR, u kterých byla jako 
cesta přenosu označena voda. Uvažovali jsme o období cca 50 let. 
 
Metodika 
Šetření bylo provedeno třemi způsoby. Jednak rešerší české odborné časopisecké literatury 
v databázích Bibliographia medica Čechoslovaca (1947–2015) a proLékaře.cz (1998–2015) 
s použitím klíčových slov „epidemie“ a „voda“. Dále prohlédnutím relevantních příloh 
časopisu Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica (AHEM), který vydává knihovna 
SZÚ od roku 1971 a ve kterých v minulosti vycházely roční zprávy o epidemiologické situaci 
v ČSR, bohužel ne každým rokem. Přehled titulů monotematicky zaměřených čísel AHEM, 
tzv. příloh, je k dispozici na webových stránkách: http://www.szu.cz/knihovna/seznam-priloh-
ahem-od-r-1971. A pro období 1992–1994 byl k vyhledání epidemií využit časopis Zprávy 
Centra epidemiologie a mikrobiologie (dále jen Zprávy CEM), který od roku 1992 vydává 
zmíněné centrum SZÚ. Pro období 2011–2015 byly využity informace z hlášení KHS v rámci 
Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí. 
V databázích jsme našli 6 relevantních článků z období let 1950–1990, z čehož 5 pojednávalo 
o jednotlivých epidemiích a jeden byl retrospektivním přehledem epidemií virové hepatitidy 
typu A vodního původu v ČR za období 1960–1990 [3]. Dalších 5 článků o jednotlivých 
epidemiích HVA poskytla literatura v publikaci [3]. Informace o epidemiích z období let 1992 
až 1994 byly nalezeny v 8 číslech Zpráv CEM z tohoto období. 
V přílohách AHEM byly dohledány zprávy o epidemiologické situaci za období let 1966–
1970, 1971, 1977, 1984–1987 a 1979–1989 (u dvou posledních období se jedná jen o 
salmonelózy a shigelózy). 
Otázkou bylo, jak daleko zpětně náš retrospektivní přehled pojmout, aby byl srovnatelný se 
současnou situací. Rozhodli jsme se začít rokem 1959, protože to již na jednu stranu odezněla 
nepříznivá epidemiologická poválečná situace, na druhou stranu od poloviny tohoto roku (1. 
7. 1959) vstoupil v platnost první závazný předpis, který u nás definoval hygienické 
požadavky na jakost pitné vody (ČSN 56 7900 Pitná voda). Dalším důvodem pro rok 1959 
byla skutečnost, že na podzim toho roku došlo k velké vodní epidemii, která až do letošního 
roku zřejmě neměla obdoby. 
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Výsledky 
Za období 1959–2015 byly dohledány zprávy či zmínky o celkem 206 epidemiích, kde pitná 
voda byla prokázanou nebo pravděpodobnou cestou přenosu infekce. Celkový počet 
zjištěných onemocnění je asi 29 tisíc, ale u některých epidemií nebyl počet nemocných 
uváděn a nebyl ani učiněn pokus o žádný odhad. Počet epidemií stejně není úplný, protože 
systematické údaje o některých obdobích (první polovina šedesátých let a většina 
sedmdesátých let) nejsou vůbec k dispozici. 
Z tohoto souboru jsme se snažili vybrat rozsahem významnější epidemie, přičemž za 
kritérium významnosti jsme vzali hranici 100 případů, resp. více než 100 případů. Takových 
epidemií jsme zjistili 15. Je možné, že mezi 206 epidemiemi bylo více takových, protože se 
mohou schovávat pod souhrnným výkazem (např. 18 epidemií s 1 581 případy v období 
1966–1970 nebo 31 epidemií shigelózy s 3 169 případy z let 1979–1983), ale pokud tomu tak 
je, nebude se jednat o epidemie v řádu mnoha set nebo tisíců případů. O takových epidemiích, 
i za nepodchycená období, by bylo pravděpodobně samostatně referováno v odborném tisku. 
Proto může být níže uvedený přehled (počtem) významných vodních epidemií považován za 
relativně úplný.  
 
Rok Místo Počet 

případů 
Infekční agens (příčina) Zdroj 

informace 
1959 Teplice 4 600 shigela (a další bakterie a viry?) 4 
1963 Nejdek (okres 

Karlovy Vary) 
111 virus hepatitidy A 3 

1963 Hustopeče (okres 
Břeclav) 

197 virus hepatitidy A 3 

1965 Ústí nad Labem 238 virus hepatitidy A 3 
1974 Kladno 208 virus hepatitidy A 3 
1984 Litultovice (okres 

Opava) 
104 salmonela 5 

1984 Liteň (okres 
Beroun) 

115 (*) virus hepatitidy A 5 

1987 Mohelnice (okres 
Šumperk) 

276 shigela 6 

1987 Benátky nad 
Jizerou (okres Ml. 
Boleslav) 

349 rotavirus 6 

1992 Plesná (okres 
Cheb) 

125 shigela 7 

1997 Polička (okres 
Svitavy) 

560 neidentifikováno (gastroenteritis  
susp. inf. původu (A09)) 

8 

1997 Zátoň (okres 
Prachatice) 

154 virus hepatitidy A 9 

2003 Lomnice nad 
Popelkou (okres 
Semily) 

132 neidentifikováno (gastroenteritis  
susp. inf. původu (A09)) 

10 

2015 Praha-Dejvice  asi 11 000 norovirus (a další bakterie a 
viry) 

11 

2015 Nový Bor (okres 
Česká Lípa) 

asi 1 000-
1 500 (?) 

norovirus (a další bakterie a 
viry) 

12 

(*) Jiný zdroj [3] uvádí jen 94 případů v této epidemii. 
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Závěr 
Počet zjištěných a hlášených epidemií vždy zaostává za skutečným stavem. Může se to týkat 
nejen malých, ale i větších epidemií, pokud k nim dojde ve velké aglomeraci a jedná se o 
onemocnění s mírným průběhem, která jen v menším procentu případů vyžadují lékařské 
ošetření a jsou rozprostřena do delšího časového úseku. Při retrospektivním dohledávání 
evidovaných epidemií za období delší než půl století vzniká dále problém s neúplností či 
nedostupností existujících záznamů. Přesto se nám za vymezený časový úsek (1959–2015), 
pokrývající období, kdy v České republice existují závazné požadavky na kvalitu dodávané 
pitné vody, podařilo shromáždit informace o existenci 206 epidemií, u kterých byla pitná voda 
označena jako pravděpodobná či jistá cesta přenosu infekce.  
Z těchto epidemií byl vybrán soubor těch, při kterých onemocnělo více než 100 osob – 
takových epidemií bylo zjištěno 15. Jsou rozprostřeny přibližně do celého vymezeného úseku, 
s výjimkou nedávné minulosti – „okna“ v letech 2004–2014, kdy nebyla zaznamenána žádná 
větší epidemie z pitné vody. O to větším kontrastem byl letošní výskyt dvou epidemií, které se 
svým rozsahem řadí mezi tři největší epidemie sledovaného období. Květnová epidemie 
v Praze-Dejvicích byla jednoznačně největší vodní epidemií novodobé české historie. 
 
Errata 
V našem citovaném přehledu [1] došlo na stranách 129 a 130 u zmínek o epidemiích v 60. a 
70. letech k chybě, když namísto počtu nemocných byly uvedeny počty všech exponovaných 
osob. Takže epidemie hepatitidy A v Ústí nad Labem v roce 1965 nepostihla 33 400 osob, ale 
„jen“ 238 osob. Podobně epidemie stejného onemocnění v Kladně v roce 1974 nepostihla 
57 440 osob, ale „jen“ 208 osob. Správné počty nemocných jsou uvedeny v tabulce výše. Za 
chyby se omlouváme. 
 
Literatura: 
[1] Kožíšek F., Jeligová H., Dvořáková A. Epidemický výskyt vodou přenosných chorob 

v České republice za období 1995 až 2005. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., 2009, 58(3): 
124-131. 

[2] Jeligová H., Kožíšek F. Epidemie z pitné vody v České republice 2006 – 2010. In: Sborník 
z 12. ročníku konference PITNÁ VODA 2014, konané v Táboře 26.5.-29.5.2014; str. 181-
186. Vydal W&ET Team, České Budějovice 2014. 

[3] Helcl J., Brabcová A. Epidemie virové hepatitidy typu A vodního původu v ČR. 
Československá hygiena, 1990, 35(6): 347-354.  

[4] Šerý V., Matějovská D., Ježek Z. Epidemie gastroenteritid z pitné vody. Československá 
epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 1961, 10(4): 240-242. 

[5] Kolektiv autorů. Zpráva o epidemiologické situaci v ČSR v roce 1984. AHEM, 1986, 
příloha č. 16, str. 1-119. 

[6] Beneš Č. a kol. Roční zpráva o epidemiologické situaci v ČSR v roce 1987. AHEM, 1989, 
příloha č. 11, str. 1-108. 

[7] Anonym. Hlášení o epidemiologické situaci v ČR za období 15. – 18. týden 1992. Zprávy 
CEM, 1992, 1(4): 1-5. 

[8] Křivonožková J. Hlášení o epidemiologické situaci v ČR. Komentáře podle měsíčních 
hlášení KHS v období 5. – 9. týdne 1997. Zprávy CEM, 1997, 6(4): 4-7. 

[9] Sattranová L., Nožička J. Závěrečná zpráva o vodní epidemii virové hepatitidy typu A v 
osadě Zátoň (okres Prachatice) v roce 1997. Zprávy CEM, 1998, 7(6): 224-226. 

[10] Harman J. Epidemický výskyt gastrointestinálních onemocnění v souvislosti s poruchami 
v zásobování pitnou vodou v Lomnici nad Popelkou. Zprávy CEM, 2003, 12(7):292-294. 

 



 
 

9 
 

[11] Kožíšek F. Podklady k odhadu ukazatele vzplanutí (attack rate) a epidemiologické 
charakteristiky nemocných pro závěrečnou zprávu o epidemickém výskytu akutních 
gastrointestinálních onemocnění v Praze-Dejvicích v květnu 2015. Interní zpráva SZÚ pro 
HS hl. m. Prahy, srpen 2015. 

[12] Zprávy z tisku, informace z KHS Liberec, srpen – září 2015. 
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PRŮBĚH DEJVICKÉ EPIDEMIE  
Z POHLEDU HYGIENICKÉ STANICE  

 
Mgr. Matěj Čermák 
 
Oddělení hygieny obecné a komunální Hygienická stanice hlavního města Prahy Rytířská 12, 
110 01 Praha 1 
tel.: 296 336 720; mob.: 733673953 
matej.cermak@hygpraha.cz 
_________________________________________________________________________ 
 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále HSHMP) ihned po obdržení informace o 
výskytu alimentárních onemocnění v části Dejvic v noci z 23. 5. na 24. 5. začala zajišťovat 
provedení všech dostupných opatření k zajištění ochrany zdraví obyvatel dotčené lokality. 
Kontaminace pitné vody v celém tlakovém pásmu 428 se týkala dle odhadů asi 32 000 
obyvatel části Dejvic a Bubenče zásobené gravitačně dvěma paralelními řady DN 500 mm 
z vodojemu Andělky. Bylo zachyceno celkem 4 144 onemocnění, kdy 616 nemocných 
navštívilo lékařskou službu první pomoci, z tohoto počtu bylo 33 nemocných (0,7%) 
hospitalizováno. Mimořádnému očkování se podrobilo celkem 2 269 dětí, očkování 
zajišťovalo 25 zdravotnických zařízení.  U 5 nemocných se podařilo z biologického materiálu 
(zvratky a stolice) zachytit Noroviry (smíšená infekce Noroviry a Rotaviry byla zachycena u 
dalších 3 nemocných). Astroviry byly zachyceny u 1 nemocného. Ve 4 odběrech 
kontaminované vody ze dne 24. 5. 2015 se podařilo vyšetřením elektronovým mikroskopem 
zachytit Noroviry a průkazem kauzální souvislosti s biologickým materiálem určit etiologické 
agens. 
 
 
Mezi zásadní opatření patřilo: 
 Epidemiologické šetření u nemocných. 

 Stanovení předpokládaného zdroje nákazy – opravovaného řadu DN 500 mm. 

 Okamžité odstavení podezřelého řadu DN 500 mm. 

 Nachlorování vodojemu Andělky na 1 mg/l chloru. 

 Proplachy v tlakovém pásmu 428. 

 Zajištění náhradního zásobování pitnou vodou cisternami. 

 Informování spotřebitelů všemi dohodnutými způsoby (informační letáky, místní rozhlas, 
web Pražských vodovodů a kanalizací, a. s. (PVK), Operační středisko Krizového štábu 
Magistrátu HMP (OSKŠ MHMP), MČ Praha 6, sms info, kontaktní centrum PVK). 

 Zajištění vzorků biologického materiálu nemocných osob na virologické vyšetření. 

 Zajištění vzorků kontaminované vody na virologické vyšetření. 

 Nařízení mimořádného opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, č. j. HSHMP 
23114/2015, ze dne 25. 5. 2014, kdy provozovatelé potravinářských podniků vyrábějící, 
připravující nebo rozvážející pokrmy za účelem jejich podávání v rámci provozované 
hostinské živnosti, ve školní jídelně, menze, v dětské skupině, při stravování osob 
vykonávajících vojenskou činnou službu, v rámci zdravotních a sociálních služeb,                        
při stravování zaměstnanců, podávání občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti 
ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu, jimž je voda dodávána vodovodním řadem, 
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jsou povinni zdržet se užití vody pro účely, k nimž musí být používána voda pitná - a to v 
provozovnách a zařízeních umístěných v nařízení vyjmenovaných ulicích. 

 Nařízení č. j.  HSHMP 25523/2015, ze dne 4. 6. 2015, o mimořádném očkování dětí                    
ve věku 1 – 15 let  proti VHA v období od 5. 6. do 15. 6. 2015. 

 Odběr 140 vzorků vody na mikrobiologické vyšetření (prováděla HSHMP).  

 Odběr 219 vzorků vody zajistily PVK. 

 K datu 18. 6. 2015 provedeno 195 cílených kontrol v zařízeních stravovacích služeb 
(z toho následných kontrol s protokolem 94). Z toho v 88 případech bylo předáno 
„Nařízení č. j. HSHMP23114/2015“, v 15 případech byly provozovny stravovacích služeb 
provozovatelem uzavřeny.  

 V 67 provozovnách (z počtu 103 provozoven) bylo provozovateli přistoupeno k omezení 
původního sortimentu (např. zrušení přípravy studených a teplých nápojů, zrušení výroby 
pokrmů, podávání pokrmů či nápojů na nevratné nádobí apod.). 

 K přípravě pokrmů, provádění osobní hygieny a mytí nádobí byla používána voda 
z cisteren nebo originálně balená. Hygienické závady zjištěny nebyly. 

 Průběžně byla denně prováděna poradenská činnost, pobočka HSHMP Praha 6 
poskytovala navíc telefonické konzultace denně od 7 do 20 hod. 

 Bylo informováno celkem 37 zařízení se stravovacím provozem (9 MŠ/810 dětí, 6 
ZŠ/2550 žáků, 4 SŠ/1344 žáků), ve kterých bylo provedeno 75 šetření. 

 Byl minimalizován provoz v mateřských školách (MŠ), ve 3 stravovacích zařízeních a 
dětské skupině byl provoz ukončen. Stravování bylo řešeno jako individuální z domova 
nebo se vařilo z polotovarů, podávaly se balené potraviny, připravovaly jednoduché 
pokrmy. 

 K osobní hygieně byly vesměs používány jednorázové ručníky, utěrky, vlhčené ubrousky. 
Byly odvolány kroužky, plavecký výcvik a v MŠ zrušeno čištění zubů. 

 Provozovatelé nápojových automatů byli upozorněni na bezpodmínečnou nutnost sanitace 
před obnovením provozu.  

 Vzhledem k zachycení Norovirů při virologickém vyšetření vody a pacientů bylo 
distribuováno doporučení  HSHMP „Patero informací pro občany v souvislosti s nálezem 
Norovirů“ Zároveň byli provozovatelé stravovacích provozů ve školách důrazně 
upozorněni na nutnost intenzivního odpouštění vody před zahájením provozu a jejího 
ohřátí nad 65 °C. 
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K PŘÍČINÁM A DŮSLEDKŮM DEJVICKÉ EPIDEMIE 
 

MUDr. František Kožíšek, CSc. 
 
Centrum zdraví a životního prostředí, Státní zdravotní ústav Praha,  
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10  
tel.: 267 082 316 
www.szu.cz, voda@szu.cz 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Na konci května 2015 došlo v Praze – Dejvicích k velké epidemii způsobené kontaminovanou 
pitnou vodou z veřejného vodovodu. Jednalo se o akutní gastrointestinální onemocnění 
způsobené různými viry, bakteriemi či prvoky, zřejmě s převahou norovirů. Celkový počet 
případů onemocnění se odhaduje minimálně na 11 tisíc. Postiženo bylo jedno tlakové pásmo 
vodovodu zásobující část Dejvic a Bubenče, kde bydlí, pracuje či studuje více než 40 tisíc 
osob (asi 32 tisíc ekvivalentních obyvatel z pohledu provozovatele vodovodu). Přesný počet 
exponovaných osob není znám. 
Pásmo 428 je zásobováno vodou z úpravny Želivka (která zásobuje většinu Prahy), 
z vodojemu Andělky situovaného ve Střešovicích, odkud vedou paralelně dva přívodní řady o 
délce asi 1,1 km a průměru 500 mm, které se na pásmo napojují na křižovatce ulic Evropská a 
Gymnasijní. Starší řad je z roku 1925, mladší (vyrobený z polské litiny) z roku 1960. Těsně 
před napojením na pásmo je mladší řad zaústěn do staršího řadu.  
Na řadu z roku 1960 byla prováděna plánovaná oprava, při které byl řad na třech místech 
přerušen a vyměněny některé ovládací prvky (na dvou místech byla vyměněna uzavírací 
klapka, na jednom z těchto míst osazen nový hydrant; na třetím místě bylo zrušeno stávající 
zaústění výpusti do klenby kanalizační stoky a výpusť nahrazena novým hydrantem). Po dobu 
oprav (od pondělí 18. 5. do pátku 22. 5.) byl tento řad ostaven z provozu a pásmo zásobováno 
pouze paralelním starším řadem. 
Jak již uvedeno, jedním z míst opravy byla také stará výpusť na křižovatce ulic Evropská a 
Gymnasijní, asi 12 metrů před zaústěním opravovaného řadu do druhého řadu. Toto místo 
potrubí je situováno na celé trase nejníž, protože poslední úsek (těch cca 12 m) ke druhému 
řadu již vede směrem vzhůru – proto také byla v tomto místě historicky situována výpusť do 
kanalizace, která zde měla, podle dochovaných plánů, probíhat pod vodovodním řadem. Toto 
řešení (zaústění výpusti přímo do klenby kanalizační stoky) je však dnes v rozporu s platnými 
technickými podmínkami – tento stav byl ale údajně zjištěn až při provedení výkopu a nebylo 
podle provozovatele vodovodu (PVK) možné, také s ohledem na vydané časově omezené 
povolení k záboru veřejné komunikace, zvolit jiné technické řešení opravy, než jaké bylo 
realizováno: kompletní zrušení výpusti a její nahrazení hydrantem o průměru 80 mm 
s vrchním napojení na řad.  
Protože během oprav nepršelo a zásahy do potrubí probíhaly podle provozovatele (PVK) 
„čistě“, bylo po dokončení opravy ve čtvrtek 21. 5 v 10:55 přistoupeno k proplachování 
celého řadu pomocí nově instalovaného hydrantu a vody, která byla na vodojemu Andělky 
mimořádně nachlorována na úroveň 0,3 mg/l (tato voda byla zároveň druhým řadem zároveň 
dodávána obyvatelům Dejvic do spotřebiště). Opravený řad byl proplachován průtokem cca 8 
l/s po dobu 24 hodin; za tuto dobu byl propláchnut asi 2,5 násobkem svého objemu. V pátek 
22. 5. v 9:30 byl proplach ukončen, odebrány vzorky na orientační (terénní) stanovení železa 
(výsledek by v pořádku) a následně v 10:30 řad zprovozněn – otevřena klapka při vyústění do 
druhého řadu (průtok asi 70 l/s). Od této chvíle bylo celé pásmo zásobováno opět oběma řady. 
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Odpoledne 22. 5. byly odebrány dva vzorky vody z přilehlých budov na krácený rozbor a 
odeslány do laboratoře. 
V sobotu (23. 5.) večer vypukla epidemie (inkubační doba u norovirové epidemie je asi 24 
hodin), v neděli ráno je provozovatel vodovodu informován o epidemii a následně odečítá 
výsledky mikrobiologického rozboru z pátečních vzorků – oba vzorky vykazují vysokou 
mikrobiální kontaminaci. V neděli okolo poledne je opravený řad opět odstaven z provozu (a 
spotřebiště opět zásobováno jen jedním, starším řadem) a zahájen proplach celé sítě v pásmu 
přechlorovanou vodou. 
Jak ukázala pozdější vnitřní prohlídka opraveného řadu kamerou a simulace havárie, 
kontaminace byla způsobena vzájemnou souhrou několika událostí, časově sahajících od roku 
1960 po současnost: 

1. Použití nekvalitní litiny na řad budovaný v roce 1960. Nezanesení přesného průběhu 
řadu do plánů. 

2. Prasklina ve vodovodním řadu DN 500 mm z roku 1960 (v křížení ulic Střešovická a 
U Laboratoře – cca 300 m pod vodojemem), kterou vnikla kontaminovaná voda 
do vodovodního řadu v době, kdy byl vodovod odstaven za účelem opravy armatur, 
případně po skončení opravy při jeho proplachování. Vznik a progres praskliny 
pravděpodobně vznikl v důsledku působení kombinace vnějších vlivů, a to zejména 
stářím a kvalitou materiálu a provedenou manipulací spojenou s vypuštěním 
předmětného řadu. Zcela vyloučit nelze ani podíl vlivu intenzivní stavební činnosti 
v okolí, která zatížila okolí vodovodních i kanalizačních řadů 

3. Uložení přilehlé stokové sítě (kanalizačního řadu v ulici Střešovická) v rozporu 
s prostorovou normou (ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení), kdy se kanalizace nachází výše než vodovodní řad DN 500 mm z roku 
1960 a může tak dojít ke kontaminaci podzemní vody odpadní vodou z kanalizace. 

4. Netěsnost přilehlé stokové sítě (kanalizace) v místě křížení ulic Střešovická a U 
Laboratoře); pravděpodobné poškození vlivem intenzivní stavební činnosti v okolí 
v posledních několika letech. 

5. Nevhodné technické řešení opravy výpusti na dolním konci řadu v květnu 2015: 
nevyhovující výpust na křižovatce ulic Gymnasijní x Evropská nahrazena podzemním 
hydrantem DN 80 s uložením T kusu nahoru, situovaným cca 12 m od klapky 
Gymnasijní x Evropská, kde se opravovaný řad napojuje na paralelní přívodný řad. 
Toto řešení nedovolovalo účinný proplach celého řadu, protože za hydrantem zůstalo 
12 m koncového úseku řadu se sklonem vzhůru, kde zůstal „špunt“ (asi 3 m3 vody) 
kontaminované vody, který nebyl vypláchnut a který se následně šířil jako vlna napříč 
spotřebištěm. 

 
Na základě této události přijal a naplánoval provozovatel vodovodu řadu krátkodobých i 
střednědobých opatření k prevenci či snížení rizika vzniku podobné havárie [1]. 
 
 
Literatura: 
[1] Závěrečná zpráva komise Pražské vodohospodářské společnosti k prověření kvalitativní 

havárie v Dejvicích, pásmo 428 gravitace Andělky, květen 2015. Pražská vodohospodářská 
společnost, Praha červenec 2015. 
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JAK SE KOUPOU LIDÉ V ČESKU? 
 
Mgr. Petr Pumann1, MUDr. František Kožíšek, CSc.1, Mgr. Michala Lustigová, Ph.D.1, 
MUDr. Kristýna Žejglicová1, MUDr. Hana Jeligová1, Tereza Pouzarová1,  
Mgr. Filip Kothan1, Ing. Ivana Brichová1, RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.2,  
Ing. Tomáš Fojtík2, Ing. Arnošt Kult2  
 
1 Státní zdravotní ústav Praha,  
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10  
tel.: 267 082 316 
www.szu.cz, voda@szu.cz 
 
2 Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i 
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 
www.vuv.cz 
___________________________________________________________________________ 
 
Na rozdíl od jiných faktorů životního prostředí (např. znečištění pitné vody a ovzduší, hluk), 
jimž je v různé míře vystaven každý člen populace, koupacím vodám se lze vyhýbat po celý 
život. Údaje o tom, jaká část populace ČR se (ne)koupe v přírodních či umělých koupalištích 
(včetně soukromých domácích bazénů) částečně poskytla III. etapa studie HELEN (2009 - 
2010), samozřejmě s omezením na zkoumanou věkovou skupinu obyvatel (45 – 54 let) 
větších měst. Koupání v přírodních koupalištích zde uvádělo necelých 39 % (tab. 1).  
 
Tabulka 1. Koupání respondentů studie HELEN podle typu koupání (přírodní, veřejný nebo 
vlastní bazén).  
 
 

Typ koupání Počet a podíl respondentů studie HELEN, kteří se 
koupou (výjimečně, občas i často) koupou občas a často 

N % N % 
přírodní koupaliště 1966 38,8 1230 24,3 
veřejný bazén 2187 43,2 1419 28,0 

 vlastní bazén 581 11,5 430 8,5 
 
Obdobné šetření na reprezentativním vzorku populace ČR starší 15 let (1810 respondentů) 
bylo provedeno koncem roku 2014 v rámci projektu programu Omega Technologické 
agentury ČR. Výsledky jsou patrné z tabulky 2. 
 
Tabulka 2. Koupání respondentů v přírodním, veřejném nebo vlastním bazénu, Česko, 2014 

Přírodní koupaliště Veřejný bazén Vlastní bazén 
0x 52,1 % 0x 36,4 % 0x 62,7 %
1x 12,1 % 1x 14,0 % jen několikrát  27,5 %
2 – 5x 20,8 % 2 – 5x 25,6 % pravidelně 9,8 %
6 – 10x 8,7 % 6 – 10x 14,6 %  
11 – 20x 3,4 % 1 – 3x měsíčně 6,0 %
více než 20x 2,8 % 1x týdně a vícekrát 3,4 %
Otázka pro přírodní koupaliště: „Odhadněte, kolikrát jste se v letošním roce (včetně 
dovolených) koupal/a v přírodním koupališti? Přírodním koupalištěm myslíme přehrady, 
zatopené lomy, rybníky, řeky, ne však moře a veřejné bazény“.  



 
 

15 
 

Otázka pro veřejné bazény: „Jak často jste se během posledního roku koupal/a ve veřejných 
bazénech (tím myslíme aquaparky, kryté ale i venkovní dezinfikované bazény)?“.  
Otázka pro domácí koupaliště: „Jak často jste se během posledního roku koupal/a v domácím 
(vnitřním nebo zahradním) bazénu?“ 
 
U části populace, která se chodí koupat, existují významné rozdíly v expozici koupacím 
vodám. Kromě délky pobytu ve vodě je z hlediska případných onemocnění z koupací vody 
(fekálně – orálních přenosných onemocnění, expozice látkám produkovaných sinicemi) velmi 
důležité, jakým způsobem se lidé ve vodě chovají, především, zda si při plavání potápějí 
hlavu či zda se jim stává, že se nedopatřením napijí. Z předběžných výsledků dotazníkových 
šetření provedených mezi koupajícími se (sběr byl prováděn na různých koupacích vodách 
ČR převážně v sezóně 2015) vyplývá, že ženy si při plavání výrazně méně potápí hlavu. 
Z doposud zpracovaných dat (celkem 457 respondentů) si potápělo hlavu pouze 43 % žen ve 
věku 15 a více let, zatímco u mužů to bylo 73 %. Muži také uváděli, že se vody častěji 
nedopatřením napijí (65 %; ženy jen v 50 % případů). Vhledem k tomu, že nejdůležitější 
studie, z nichž byly stanoveny současné limity pro přírodní vody ke koupání, počítají, že 
„standardní expozice“ zahrnuje i ponor hlavy při plavání, považujeme za vhodné ke zjištěným 
skutečnostem přihlédnout při případném hodnocení rizika infekčního onemocnění z konkrétní 
lokality koupacích vod. 
 
Poděkování: Příspěvek byl zpracován v rámci projektu Technologické agentury ČR TD 
020161 “Vodní rekreace – koupání v přírodních koupalištích a dalších povrchových vodách“ 
v programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního 
vývoje „OMEGA“. 
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PERZISTUJÍCÍ ORGANICKÉ POLUTANTY A OBEZITA 

Doc. MUDr. Dana Müllerová1, MUDr. Dagmar Matějková1, Ing. Jan Rosmus Ph.D. 2,  
doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.2, prof. MUDr. Jaroslav Racek, CSc.1, RNDr. František Šefrna1, 
prof. MUDr. Sylvie Opatrná, CSc.1, MUDr. Jan Kopecký, Dr.Sc.4, RNDr. Ondřej Kuda4,   
prof. MUDr. Martin Matějovic, Ph.D.1, RNDr. Martin Pešta, Ph.D.1, Mgr. Jana Dvořáková,3 
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Úvod 

Řada epidemiologických studií naznačuje vztah mezi sérovými hladinami persistentních 
organických polutantů (POP), zejména DDE a PCB, a metabolickými komplikacemi obezity, 
především diabetes mellitus 2. typu.  Naše studie byly zaměřené na sledování možných 
patofyziologických mechanismů vedoucích k rozvoji metabolického syndromu při expozici 
DDE nebo PCB 153. Jednalo se o 3 studie: 2 klinické, prospektivní a 1 v buněčné kultuře 
v adipocyty se diferencujících mesenchymálních kmenových buněk.   

Cíle 1. studie: 

U skupiny obézních pacientek, podrobených váhové redukci režimovými opatřeními, sledovat 
změny adipokinů v souvislosti s plazmatickými hladinami vybraných POP po 3 a 6 měsících 
trvání režimové intervence.  

Cíle 2. studie: 

U skupiny obézních pacientek monitorovat dlouhodobé změny hmotnosti sledované 
v průběhu 5 let v souvislosti se změnami plazmatických hladin POP. 

Cíle 3. studie: 

Hodnotit účinek expozice DDE na expresi vybraných genů podílejících se diferenciaci a 
metabolismu již diferencovaných adipocytů v buněčné kultuře mezenchymálních kmenových 
buněk ovlivňovaných diferenciačním médiem.    

Materiál a metodika 

V 1. studii bylo 27 intervenovaných žen (BMI > 30 kgm-2; věk 21-74 let) společně s kontrolní 
skupinou 7 žen (BMI = 19 - 25 kgm-2; věk 21-64 let) vyšetřeno na počátku a po 3 měsících 
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režimových opatření (nízkokalorická dieta 5MJ/den). Plazmatické hladiny PCB 153 byly 
měřeny vysoce účinnou plynovou chromatografií, plazmatické hladiny celkového 
adiponektinu a inzulinu stanoveny imunoanalýzou. 
V 2. studii kohorta 20 žen (věk 25-73 let) byla sledována po 6 a 60 měsících od zahájení 
3měsíční kontrolované intervence režimovými opatřeními, z žilní krve bylo měřeno 7 POP 
(PCB 153, 138, 180), DDE, DDT, HCB, HCH β vysoce účinnou plynovou chromatografií   
Ve 3. studii buněčné kultury mesenchymálních kmenových buněk byly po dobu trvání 
diferenciace - 28 dnů exponovány DDE, v koncentraci, 0.1 µM; 1µM, a 10 µM. Genové 
exprese byly stanoveny kvantitativním stanovením mRNA s využitím RT real-time PCR.  

Výsledky a závěr 

V 1. studii byly plazmatické hladiny PCB 153 negativně korelovány s koncentracemi 
adiponektinu (protektivní adipokin tukových buněk) na počátku měření, tj. před zahájením 
intervenční studie. Tyto vztahy nebyly zřejmé ani u kontrolní, ani u intervenované skupiny po 
váhové redukci. 
V 2. studii došlo k během sledovaného 5letého období k navýšení plasmatických hodnot 
všech sledovaných POP kromě HCH β a DDT, nejvyšších hodnot dosáhly DDE a HCB. 
Osoby, které během 5 let sledování snížily, nebo alespoň udržely hmotnost, měly nižší 
hodnoty HCB oproti osobám, které svoji hmotnost během sledovaného období navýšily 
(p<0.05), přestože se tyto skupiny nelišily na počátku sledování.  
V 3. studii se až na výjimky nepodařilo prokázat účinek DDE na expresi sledovaných genů 
podílejících se na adipocytární diferenciaci. 
POP mají endokrinní působení a je patrné, že by mohly mít potenciál ovlivňovat obezitu a její 
metabolické komplikace, po přesných mechanismech účinku je však třeba pátrat i nadále.   

Poděkování 

studie byly financované z grantů: 
MSM 0021620819 "Replacement of and support to some vital organs" Charles University, 
Medical School and Teaching Hospital Plzen, Czech Republic.IGA NR/9015-3 MZČR, 
z prostředků SZÚ a z PRVOUK P02-environmentální výzkum. 
NT14330-3/2013 Polychlorinated persistent organic pollutants in the etiopathogenesis of 
obesity and insulin resistance. 
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Úvod 
Persistentní organické látky (POPs) jsou stále považovány za významné kontaminanty 
prostředí, které mohou nepříznivě ovlivnit zdravotní stav exponované populace. Představují 
proto nedílnou součást biomonitoringu realizovaného v rámci MZSO. V r. 2008 byly na 13. 
Konferenci Zdraví a Životní prostředí v Milovech prezentovány první výsledky studie, 
financované IGA NR/9015-3 MZČR, analyzující koncentrace vybraných chlorovaných 
pesticidů a kongenerů polychlorovaných bifenylů ve vzorcích krevních sér odebíraných 
v letech 1970 – 1990.  
 
Cíle studie 
Aplikace současně platných zdravotně významných limitních hodnot umožňujících 
retrospektivní vyhodnocení zdravotních rizik expozice české populace v období začátku 
regulace a zákazu výroby a používání organochlorových pesticidů (DDT, HCB), zatímco 
výroba a použití polychlorovaných bifenylů se zvyšovala.  
 
Materiál a metodika 
V letech 2006 - 2008 byly analyzovány koncentrace vybraných chlorovaných pesticidů (HCB, 
HCH, DDT/DDE) ve spojených vzorcích sér uložených v biobance a primárně určených pro 
sérologické přehledy.  
 Individuální vzorky sér ze čtyř oblastí zařazených do Subsystému 5 MZSO (Praha, 
Ostrava, Uherské Hradiště a Liberec) byly použity pro přípravu spojených vzorků podle doby 
odběru (1970 – 1980 – 1990), věkových kategorií 0-2 roky; 5-6 let; 15-19 let; 30-39 let a 50+ 
let a pohlaví. Každý spojený vzorek sestával z 10 individuálních vzorků dospělých a z 20 
individuálních vzorků dětí. Za optimálních podmínek se tak podařilo sestavit vždy tři spojené 
vzorky pro každou stratifikaci. Celkový počet analyzovaných vzorků byl 233.  
 Pro analýzu byla použita metoda GC/MS/MS shodná s analytickým postupem 
používaným u současných vzorků v Subsystému 5 MZSO. Výsledky jsou vyjádřeny v ng/g 
tuku kdy množství tuku bylo stanoveno gravimetricky. Pro statistickou analýzu byl použit 
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program Stata (Stata Corp LP, College Station, TX). Výsledky byly porovnány se současně 
dostupnými zdravotně významnými hodnotami. Pro DDT/DDE a HCB jsou k dispozici 
Biomonitoringové Ekvivalenty (BEs) a a pro PCB hodnoty HBM I a II ustanovené německou 
komisí pro biomonitoring. Pro retrospektivní pozouzení zdravotního rizika expozice PCB 
bylo použito i vyjádření AFSSA (Francouzké agentury pro bezpečnost potravy), v níž se 
uvádí kritická koncentrace sumy PCB u zvýšeně vnímavých populačních skupin (ženy 
těhotné, kojící, v reprodukčním věku a děti do 3 let) 700 ng/g sérových lipidů a pro zbytek 
populace 1800 ng/g lipidů. 
 
Výsledky a závěr 
Hladiny chlorovaných pesticidů vykazují sestupný časový trend s nejvyššími hodnotami v r. 
1970, tedy před jejich zákazem. Srovnání naměřených hodnot HCB a sumy DDT s BEs pro 
karcinogenní riziko signalizuje, že v české populaci mohl být v 70tých letech min. století 
počet nádorových onemocnění navýšen o několik tisíc případů nad obvyklý stav. Hladina 
PCB v období 1970 – 1990 naopak signifikantně stoupala a přesahovala kritickou hodnotu 
1000 ng/g lipidů související již s nežádoucími zdravotními dopady pro populaci. Kritická 
koncentrace byla překročena především u zvýšeně zranitelných populačních skupin.  

Výsledky potvrzují, že zátěž české populace persistentními chlorovanými látkami 
v minulosti mohly s velkou pravděpodobností nepříznivě ovlivnit zdravotní stav zejména ve 
smyslu porušení hormonální rovnováhy, neurotoxicity i karcinogenních účinků. Je proto 
nezbytné monitorovat expozici populace i v budoucnosti. 
 
Poděkování 
Projekt byl financovaný IGA NR/9015-3 MZČR, z prostředků SZÚ a z PRVOUK P02-
environmentální výzkum. 
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Cíle studie 
Cílem studie bylo získat přehled o zátěži českých žen (kojící matky-prvorodičky) 
anorganickou rtutí a organickou rtutí (methylrtutí) ve vztahu ke stravovacím návykům a 
dalším expozičním faktorům týkajících se jejich životního stylu. Těhotné ženy a v podstatě 
ženy v reprodukčním věku představují z hlediska expozice rtuti rizikovou populační skupinou 
vzhledem k neurotoxickému působení rtuti na plod a následné neuropsychické poruchy u dětí. 
Výsledky analýzy methylrtuti ve vlasech je možno užít k retrospektivnímu odhadu expozice 
matky během těhotenství. 
 
Materiál a metodika 
Tato studie proběhla v roce 2014 u skupiny kojících matek-prvorodiček ve věku 20-45 let. 
Matricí pro stanovení obou forem rtuti byly vlasy matek. Výhoda této matrice spočívá mj. 
v delším biologickém poločasu rtuti ve vlasech a tudíž v možnosti zkoumání dlouhodobější 
expozice (v řádu několika měsíců). Uvádí se, že ve vlasech převažuje zejména organická, 
zdravotně závaznější forma. Metodika včetně dotazníku byla připravena na základě studie 
COPHES/DEMOCOPHES, která probíhala v roce 2012.  Dotazník zahrnoval základní údaje o 
účastnících (věk, pohlaví, délka pobytu v lokalitě, BMI, kouření, konzumace vybraných 
potravin apod.). Celkem se podařilo v této studii získat 181 vzorků vlasů ze 4 lokalit (Praha, 
Liberec, Ostrava, Uherské hradiště). 
 
Výsledky 
Koncentrace celkové rtuti se pohybovaly v rozmezí 0,017-1,62 µg g-1 s mediánem 0,13 µg g-1. 
Zdravotně významné hodnoty celkové rtuti pro ženy v reprodukčním věku jsou 1 µg g-1vlasu 
podle 
Environmental Protection Agency (US EPA), s pozdějším doporučením snížení meze na 0,58 
µg g-1.  
Mezi jednotlivými lokalitami byly zjištěny významné rozdíly s nejvyššími hodnotami v Praze 
a nejnižšími v Uherském Hradišti. Hodnoty rtuti pozitivně korelovaly s věkem a dosaženým 
vzděláním, s konzumací sladkovodních ryb, mořských ryb i s konzumací dalších mořských 
produktů. U ostatních expozičních zdrojů (např. kontakt s rozbitým rtuťovým teploměrem, 
úspornou zářivkou) se nepotvrdil významný vliv na hladinu rtuti ve vlasech. 
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Závěr 
Tato studie ukázala, že zátěž methylrtutí a celkovou rtutí v populaci kojících žen je nízká a 
nenese tak významné zdravotní riziko. U 97 % z nich byly koncentrace rtuti pod mezí 0,58 µg 
g-1 doporučenou US EPA. Jako významný expoziční zdroj rtuti byla potvrzena konzumace 
ryb, kdy ženy konzumující ryby častěji měly vyšší hodnoty rtuti ve vlasech než ženy, které 
ryby nekonzumují vůbec nebo jen zřídka. Konzumace ryb by však neměla být omezována, 
důležitý je výběr produktů s nižší kontaminací. Proto se ženám v reprodukčním věku 
doporučuje v omezené míře konzumovat ryby dravé a dlouho žijící, které mohou akumulovat 
více rtuti.  
Poděkování 
Projekt byl financovaný z prostředků SZÚ. 
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Úvod 

Perzistentní organické polutanty (POPs) patří mezi významné kontaminanty životního 
prostředí; také proto jsou vybrané POPs pravidelně sledovány v rámci biologického 
monitoringu. Získané výsledky poskytují informace o současné úrovni zátěže a jsou důležité 
pro zhodnocení dlouhodobých časových trendů. Z důvodu ochrany lidského zdraví i životního 
prostředí před negativními vlivy těchto látek je výroba i distribuce vybraných POPs 
regulována Stockholmskou úmluvou. 

Cíle studie 

Zisk recentních dat vztažených k expozici POPs v dané populační skupině 
(matky/prvorodičky) a jejich porovnání z hlediska dlouhodobých časových řad. Dále je cílem 
určit možné expoziční zdroje na základě dotazníkového šetření (délka pobytu ve sledované 
lokalitě, věk a vzdělání respondentek, lokální zdroje znečištění v okolí bydliště, i výskyt 
případných chronických onemocnění). 

Materiál a metodika  

V roce 2014 byla pro studii vybrána populační skupina žen (prvorodiček), jež byly 
oslovovány přímo ve vybraných porodnicích v Praze, Liberci, Ostravě a Uherském Hradišti. 
Podmínkou pro účast ve studii byl věk alespoň 18 let a minimální doba pobytu v dané lokalitě 
1 rok. Ženy, které souhlasily s účastí ve studii, byly požádány o vzorek mateřského mléka, v 
němž byly stanovovány vybrané látky organické povahy: polychlorované bifenyly (PCB), 
organochlorované pesticidy (OCP), perfluorované sloučeniny (PFC) a bromované 
zpomalovače hoření (BFR). Pro analýzu byly využity metody GC-MS, či LC-MS (dle druhu 
analytu). V roce 2014 poskytlo vzorek mateřského mléka 166 žen, jejichž průměrný věk byl 
29,5 let; rozmezí 20-45 let. 
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Výsledky a závěr 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že významný vliv na koncentraci některých metabolitů 
má především věk, lokalita bydliště a dosažené vzdělání. Hodnoty koncentrací PCB, HCB a 
sumy DDT vykazují v mateřském mléce sestupný trend. Naměřené hodnoty těchto 
organických látek v r. 2014 patří k nejnižším naměřeným koncentracím v rámci dosud 
realizovaného biomonitoringu. Výsledky analýz PCB, podobně jako v minulých letech, 
pozitivně korelují s věkem. U žádného z BFR nebylo zjištěno více než 50 % vzorků 
mateřského mléka nad limitem kvantifikace. Při stanovení PFC byly nejčastěji detekované 
sloučeniny PFOS a PFOA. Výsledky PFC získané v roce 2014 navazují na předchozí 
výsledky (z roku 2013) a budou představovat základ pro hodnocení současné úrovně expozice 
české populace a také pro sledování dlouhodobých časových řad v budoucích studiích. 

Poděkování 

Projekt byl financovaný z prostředků SZÚ. 
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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v rámci státního 
zdravotního dozoru provádí jednak kontroly podle ročního kontrolního plánu kam spadají i 
cílené kontrolní akce, ale také ad-hoc prošetřuje podněty spotřebitelů včetně hlášených 
zdravotních potíží. Jako správní orgán KHS MSK zjištěné nedostatky trestá uložením pokuty. 
Plánovaně bylo sledováno množství histaminu ve 20 pokrmech odebraných v roce 2010  
v Moravskoslezském kraji, dále původ suroviny, její skladování a zpracování. V pokrmu 
„Smažený losos“ byla laboratorně zjištěna hodnota 337,2 mg/kg histaminu, přičemž nařízení 
Komise (ES) č. 2073/2005, stanoví limit 200 mg/kg. Šetřením vyšlo najevo, že provozovatel 
koupil surovinu (losos filet, 2,5 kg) ve zchlazeném stavu, ke spotřebě do 3 dnů. 
Nespotřebovanou část zamrazil, po měsíci rozmrazil při teplotě prostředí kuchyně a připravil 
pokrm. Dodatečné zmrazování potravin je přitom ve společném stravování běžná praxe, 
zpravidla však vnímaná jako formální porušení podmínek uchování potraviny daných 
výrobcem, případně jako zhoršení senzorických vlastností znovu rozmrazené potraviny. Je 
zjevné, že dodatečné prodlužování použitelnosti surovin, jinak určených k rychlé spotřebě, 
může být v běžných podmínkách  restaurací spojeno se zvýšením rizika ohrožení zdraví 
spotřebitele, v tomto případě histaminem, kterým provozovatel výsledný pokrm „obohatil“. 
Pravděpodobnou příčinou vytvoření nadlimitního množství histaminu bylo porušení 
chladicího řetězce po dodání ryby do restaurace. 
Mimořádné nálezy přinesla v roce 2012 kauza methanol, kdy bylo možné, v rámci akce 
„vyšetření lihovin zdarma“ ověřit také stav domácích zásob obyvatel Moravskoslezského 
kraje. Jak ukázala kontrola lahví, více než ½ postrádala kontrolní pásku, následná laboratorní 
analýza jejich obsahu pak u více než 1/3 z 1293 odebraných prokázala nevhodnost k lidské 
spotřebě z důvodu nadlimitního obsahu metanolu či isopropylalkoholu. U vzorku Vodka 
jemná obsah metanolu činil 502 000 mg /l 100% etanolu, tedy cca ½ přítomného alkoholu v 
lahvi. 
V rámci sledování přítomnosti a obsahu stanovených polyaromatických uhlovodíků (PAU) v 
pokrmech z masa nebo masných výrobků tepelně ošetřených grilováním nebo rožněním bylo 
v roce 2013 odebráno 17 vzorků pokrmů. Uspokojivé je zjištění, že v žádném z odebraných 
vzorků nebyl překročen legislativní limit definovaný nařízením (ES) č. 1881/2006, tj. 5,0 
µg/kg pro benzo[a]pyren a 30,0 µg/kg pro sumu benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, 
benzo[b]fluoranthenu a chrysenu. V tomto roce sledování PAU pokračuje. 
Obsah barviv ve zmrzlinách sleduje KHS MSK každoročně. Na základě stanoviska EFSA po 
přezkoumání jejich bezpečnosti nejsou od 1.června 2013 barviva E 104 Chinolinová žluť,  
E 110 Žluť SY a E 124 Ponceau 4R ve zmrzlinách povolena. KHS MSK přítomnost těchto 
barviv ve zmrzlinách, byť v jednotkách případů, stále zaznamenává. V jednom případě bylo 
zjištěno použití směsi, kterou provozovatel dovezl jako zkušební vzorek z Turecka, 
v ostatních případech provozovatelé výsledný produkt přibarvovali. 
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V roce 2015 se KHS MSK šetřila podnět spotřebitele k prošetření doplňku stravy - minerály, 
který měl autorce způsobit závažné zdravotní potíže kvůli nimž byla hospitalizována 
v nemocnici. Byla provedena kontrola u prodejce, který předložil dokumentaci k prokázání 
bezpečnosti výrobku. Podle vyjádření ošetřujícího lékaře se jedná o pacienta s dlouhodobými 
zdravotními potížemi, který vysadil léčbu, přičemž souvislost s užíváním předmětného 
doplňku stravy je značně nepravděpodobná. Případ je nadále v šetření. 
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MONITORING DIETÁRNÍ EXPOZICE,  
STRATEGIE ZDRAVÍ 2020 A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
 
prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., RNDr. Irena Řehůřková, PhD. et al. 
 
Centrum zdraví, výživy a potravin, Státní zdravotní ústav  
Palackého 3a, 612 42 Brno  
tel. +420 515577511 
www.szu.cz, jruprich@chpr.szu.cz. 
 
 

Problematika bezpečnosti potravin prochází v posledních letech viditelným vývojem, 
který je ovlivněn jak vzrůstajícím zájmem spotřebitelů o bezpečnost a kvalitu potravin, tak i 
možností využívat výhod mezinárodní spolupráce, zejména v rámci EU. Celá oblast je 
ovlivněna i řadou dalších faktorů, mezi které bezesporu patří i aktivní role médií a zájmy nově 
nastupující mladé generace. „Strategie zdraví 2020“ považuje za jednu z priorit i výživu a 
bezpečnost potravin (Cíl č. 2), pro které byly navrženy tzv. Akční plány (AP). Mezi základní 
elementy strategického plánování v oblasti bezpečnosti potravin patří (1) včasné varování, (2) 
prevence hrozeb a (3) rychlá reakce. Proto nepřekvapuje, že se mezi klíčovými prioritami AP 
objevuje vědecky podložené hodnocení zdravotních rizik. Tato priorita zahrnuje, mimo jiné, 
dvě zásadní aktivity, (1) hodnocení individuální spotřeby potravin a (2) hodnocení dietární 
expozice člověka chemickým látkám (TDS).  

V ČR je hodnocení dietární expozice v metodické podobě tzv. Total Diet Study 
využíváno od roku 1994. Jeho realizace je zakotvena v řadě usnesení vlády ČR, č. 369/1991, 
408/1992, 810/1998, 1046/2002, 61/2010 a 25/2014, ale i v zákonu o potravinách (§ 16a, 
odst. 6), novelizovaném v roce 2014. Osvědčilo se, jeho výsledky jsou mezinárodně 
uznávány, ale metodologicky zatím nedošlo k harmonizaci s podobnými systémy v EU. EK 
nyní finančně podporuje projekt harmonizace metodik TDS  (projekt TDS-Exposure) tak, aby 
jejich výsledky byly lépe využitelné pro řízení rizik.  

Benefitem mezinárodní spolupráce je možnost zvýšit vliv ČR na tvorbu hygienických 
limitů, chránících oprávněné zájmy spotřebitelů (veřejného zdraví), ale i PPP (ekonomické 
zájmy), prostřednictvím transparentních a uznávaných dat. Mezi další benefity patří možnost 
vědeckého hodnocení diety ve specifických segmentech společného stravování v ČR, včetně 
školního stravování (realizace byla zahájena v roce 2015), výživy starších občanů v ústavech, 
atd. Specifickým cílem je zrychlit reakci na nově hrozící rizika, prostřednictvím pracoviště 
TDS vybaveného technikou a odborníky schopnými rychle reagovat na praktické výzvy. 

Tato práce je také podpořena MZ ČR – RVO (Státní zdravotní ustav – SZÚ, 75010330) a z 
projektu TDS-Exposure (RP7 / 2012- 2016) na základě grantové dohody č. 289108.  
Literatura dostupná u autorů. 
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NUTRIMON  
– PŘÍVOD VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH LÁTEK 

V POPULACI ČR  
 

Mgr. Marcela Dofková, Ing. Jitka Blahová, prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. 
 
Centrum zdraví, výživy a potravin, Státní zdravotní ústav  
Palackého 3a, 612 42 Brno, 
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www.szu.cz, dofkova@chpr.szu.cz 
 
 
V roce 2015 jsme se v rámci dílčího projektu NUTRIMON vrátili k výsledkům subsystému 
IV z období 2012/2013 a provedli jsme hodnocení přívodu vybraných minerálních látek 
(vápník, hořčík, fosfor, železo, zinek, sodík, draslík, selen, jód, měď, chróm, mangan, 
molybden a nikl). Cílem bylo posoudit adekvátnost přívodu v různých skupinách populace 
ČR.  Tento příspěvek se zabývá přívodem vápníku, hořčíku, železa, sodíku a draslíku. 
Výsledky pro ostatní hodnocené minerální látky lze nalézt v odborné zprávě subsystému IV 
za rok 2014 (http://czvp.szu.cz/monitor/tds14c/tds14c.htm). 
K hodnocení byla využita data o spotřebě potravin z národní Studie individuální spotřeby 
potravin (SISP04) a aktuální hodnoty obsahu minerálních látek v potravinách stanovených v 
rámci projektu IV Monitoringu. Na základě uvedených údajů byl pro všechny osoby ve 
výběrovém souboru vypočten aktuální denní přívod. V dalším kroku byla stanovena 
distribuce obvyklého přívodu (usual intake) v jednotlivých populačních skupinách. Výsledky 
pak byly porovnány s výživovými doporučenými dávkami, které jsou svým formátem vhodné 
pro hodnocení na úrovni populačních skupin. Jednalo se zejména o nová evropská doporučení 
AR/AI (Average Requirement/Adequate Intake; EFSA, 2013 – 2015) a americká doporučení 
EAR (Estimated Average Requirement; USA, 2006).  
V případě vápníku byl nízký přívod ve srovnání s výživovými dávkami zaznamenán ve všech 
sledovaných populačních skupinách, nejnižší hodnoty byly u starších osob (věk 60+). Při 
srovnání s evropským doporučením AR byl přívod vápníku nízký u 86 % žen a 76 % mužů 
v této věkové kategorii. U hořčíku byl nedostatečný přívod zjištěn napříč celou populací, s 
výjimkou věkové skupiny dětí 4-6 let. Nejzávažnější situace byla zjištěna ve skupině 
dospívajících dívek ve věku 15-17 let a starších žen (věk 60+), kde prakticky žádná osoba 
nedosáhla doporučených hodnot přívodu. Nedostatečný přívod železa měly zejména ženy ve 
fertilním věku. V populační skupině dospívajících dívek to bylo 84 % a ve skupině dospělých 
žen dokonce 88 % osob. U sodíku byly výsledky porovnány s nejvyšším tolerovatelným 
přívodem (UL, USA, 2006), vzhledem ke zdravotním rizikům, která z nadměrného přívodu 
plynou. Zvláště vysoký přívod sodíku vykazovala mužská část populace, kde více než 70 % 
osob, již od 11 let věku, překračovalo stanovené denní maximum. V případě draslíku byl 
naopak zaznamenán nízký přívod, a to ve všech populačních skupinách. U žen ve věku od 15 
let nebylo doporučení 3510 mg /osobu / den (WHO, 2012) pokryto ani u jedné osoby v 
souboru.  
Z výsledků je patrné, že přívod minerálních látek zřejmě není v naší populaci optimální, 
zejména v případě žen od 15 let věku a také u starších mužů. Malnutrice může mít řadu 
zdravotních důsledků. U mnoha minerálních látek by však došlo k navýšení přívodu při 
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dodržování obecně platných výživových doporučení. Pokud by spotřeba respektovala 
výživovou pyramidu, tak by procento osob s rizikem malnutrice bylo významně nižší.    
 
Tato práce je také podpořena MZ ČR – RVO (Státní zdravotní ustav – SZÚ, 75010330). 
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HYGIMON  
– MONITORING HYGIENICKÉ  

A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI POTRAVIN  
 
Ing. Veronika Kýrová, Ph.D.1, doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc.,1 Ing. Pavla Surmanová1, 
Ivana Procházková1,  RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D.1, prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc1,      
Ing. Marie Jechová2 

 
1 Centrum zdraví, výživy a potravin, Státní zdravotní ústav  
Palackého 3a, 612 42 Brno, tel. +420 515 577 525  
www.szu.cz, kyrova@chpr.szu.cz 
 
2 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, HV a PBU,  
Dittrichova 17, 128 01  Praha 2 
http://www.khsstc.cz/ 
___________________________________________________________________________ 
 
Doprovodná část monitoringu dietární expozice (MDE) nazvaná „HYGIMON“ je zaměřena 
na sledování potravin, nesplňujících požadavky na bezpečnost potravin a ochranu zájmů 
spotřebitele dle nařízení EPR č. 178/2002. Nové pojetí této části MDE zahrnuje vedle studia 
problematiky GMO v potravinách i  reakci na aktuální problémy týkající se falšování potravin 
a jejich hygienické kvality, která je nedílnou součástí „bezpečnosti potravin“ kontrolované 
OOVZ. Navázáním spolupráce s OOVZ vznikly náměty na kontrolní akce, jejichž základním 
cílem je ochrana spotřebitelů. K analýze potravin jsou využívány molekulárně - biologické 
metody (PCR). V roce 2014 jsme se zaměřili na:  
 

1) detekci a identifikaci GMO v potravinách 
2) druhové falšování hovězího masa a mořských ryb a klamání spotřebitele 

 
Detekce a identifikace GMO v potravinách 
V roce 2014 bylo ve čtyřech odběrových termínech ve 24 lokalitách v obchodní síti ČR 
odebráno a 96 vzorků rýže. GM rýže není v EU dosud povolena k uvádění na trh. Analýzou 
odebraných vzorků nebyla přítomnost GM zjištěna. Podle informací ze systému RASFF však 
k záchytům GM rýže na trhu EU neustále dochází. 
 
Falšování hovězího masa 
Ve spolupráci s KHS Středočeského kraje bylo v roce 2014 odebráno celkem 19 vzorků 
pokrmů a výrobků z hovězího masa. Diagnostika byla zaměřena na detekci koňského masa, 
které bylo prokázáno ve třech případech v pokrmech z mletého masa, deklarovaného jako 
hovězí. Analýzy prokázaly, že koňské maso se v pokrmech stále vyskytuje i přes zavedení 
akčního plánu, který Evropská komise představila v březnu 2013 v reakci na odhalení 
rozsáhlé sítě podvodníků, kteří vydávali koňské maso za hovězí.  
 
Falšování mořských ryb 
Diagnostika byla zaměřena na identifikaci ryb čeledi treskovitých (Gadidae) a rodu 
štikozubec (Merluccius spp.) v pokrmech a výrobcích z mořských ryb. Ve spolupráci s KHS 
Středočeského kraje bylo celkem odebráno 57 vzorků pokrmů a výrobků z mořských ryb, 
deklarovaných jako treska (47 vzorků) nebo štikozubec (6 vzorků), případně rybí filé (4 
vzorky). Treskovité ryby byly prokázány u 44 vzorků, štikozubec u pěti vzorků. U jednoho 
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vzorku rybího filé byly prokázány treskovité ryby (směs tresky aljašské a tresky obecné) a u 
tří vzorků byl prokázán štikozubec. Další analýza spočívala v druhové identifikaci tresek: 
treska obecná (Gadus morhua), treska aljašská (Theragra chalcogramma) a treska tmavá 
(Pollachius virens). U jednoho vzorku deklarovaného jako treska aljašská nebyly prokázány 
ani treskovité ani štikozubec a stanovený obsah rtuti odpovídal spíše množství, které známe u 
sladkovodních ryb. U dvou vzorků deklarovaných jako treska aljašská byl detekován pouze 
štikozubec. U pěti vzorků deklarovaných jako treska aljašská byla také prokázána přítomnost i 
tresky obecné a v jednom případě také ve směsi se štikozubcem. Jeden vzorek deklarovaný 
jako treska modrá byl identifikován jako treska obecná. Treska obecná byla prokázána ve 
třech případech ze sedmi deklarovaných. Přítomnost tresky tmavé byla prokázána ve třech 
případech ze šesti deklarovaných. Výsledky analýz zaměřených na falšování ryb potvrdily 
naši hypotézu, že dochází k úmyslné/neúmyslné záměně druhů ryb na trhu v ČR i 
v provozovnách společného stravování. Nejčastějším důvodem pro falšování mořských ryb 
jsou důvody ekonomické, kdy je dražší druh (treska tmavá) zcela nahrazen nebo použit ve 
směsi s levnějším druhem (treska aljašská, štikozubec). Lze také očekávat i jiné nutriční 
složení a obsah škodlivin. 
 
Podpořeno MZ ČR – RVO (Státní zdravotní ústav – SZÚ, IČ 75010330). 
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Ing. Jitka Blahová, prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. 
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www.szu.cz, suchankova@chpr.szu.cz 
 
 
Mezinárodní projekt TDS-Exposure byl spuštěn v roce 2012 a zapojilo se do něj celkem 19 
zemí. Cílem projektu je harmonizace metodologie Total Diet Studies (TDS) v Evropě. 
Monitoring dietární expozice, založený na principech TDS, probíhá v České republice již 
od roku 1994 jako dlouhodobý monitorovací program (Subsystém IV v Systému 
monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR). Z tohoto důvodu byla Česká republika, 
jako jeden z partnerů v projektu TDS-Exposure, vybrána pro zpracování úkolu zaměřujícího 
se na sledování časových trendů ve výsledcích TDS.  
Na základě dostupné literatury a spolupráce s partnery v rámci projektu TDS-Exposure byl 
navržen postup pro hodnocení časových trendů. Je třeba vzít v úvahu, že design TDS se 
v průběhu let mění a vyvíjí, získaná data tedy nelze jednoduše považovat za homogenní. 
V případě České republiky bylo rozhodnuto, že analyzována budou data o dietární expozici až 
od roku 1999, protože od této doby je používán podobný design TDS.  
Sledovali jsme vývoj dietární expozice olovu a selenu. Olovo bylo vybráno jako příklad látky, 
která nás zajímá pro svou toxicitu (především pro vývojovou neurotoxicitu u dětí, dále pro 
kardio- a nefrotoxicitu). Selen naopak představuje nutrient, jehož přívod může být u určitých 
skupin populace nedostatečný. Pro hodnocení časových trendů v případě olova byla použita 
lineární regresní analýza, v případě selenu však bylo vhodnější použití této metody s bodem 
zlomu. Pomocí statistické analýzy byly odhadnuty modely, které popisují klesající trend 
v případě dietární expozice olovu a stoupající trend v případě selenu v průběhu sledovaných 
let (1999 - 2013).  
Předpokládáme, že důvod klesajícího trendu dietární expozice olovu leží v zavedení 
legislativních opatření na národní (ale také mezinárodní) úrovni, která vedla ke snížení emisí 
a celkové expozice olovu. Nejvýznamnější dopad v tomto ohledu se zdá mít zákaz používání 
olovnatého benzínu, který platí v České republice od 1.1.2001. Již před tímto rokem však 
klesalo zastoupení paliva s příměsí tetraethyl-olova na našem trhu. Tato legislativní opatření 
se významně odrazila na poklesu obsahu olova stanovovaného ve vzorcích aerosolu (výsledky 
monitoringu v rámci Subsystému I), ale také v krvi (měření plumbemie v rámci humánního 
biomonitoringu v Subsystému V). Podobně je důsledek legislativních opatření týkajících se 
olova popisován také v zahraničí.  
Pomocí korelační analýzy jsme zkoumali vztah mezi dietární expozicí olovu a hodnotami 
naměřenými v krvi (1999 – 2009). Spearmanův korelační koeficient (r ≥ 0,76) ukázal 
pozitivní korelaci. Podobně je vysokou hodnotou korelačního koeficientu (r ≥ 0,8) popsán 
vztah mezi dietární expozicí a koncentrací olova v ovzduší.   
V případě selenu nebyly zjištěny takto vysoké hodnoty korelačního koeficientu (r ≤ 0,25). 
Nebyl tedy prokázán statisticky významný vztah mezi dietární expozicí selenu a koncentrací 
v krvi. Je však třeba zmínit, že do dietární expozice nebyly zahrnuty doplňky stravy, které se 
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mohou na přívodu selenu významně podílet. V literatuře se navíc popisuje velká individuální 
variabilita v odezvě na přívod selenu.  
Závěrem lze říci, že výsledky z hodnocení dietární expozice a z biomonitoringu se vzájemně 
velmi dobře doplňují. Biologický monitoring popisuje celkovou expozici a nepodává 
informaci o expozičním zdroji, zatímco TDS se zaměřuje pouze na expozici z dietárních 
zdrojů. Je třeba zdůraznit, že tyto dva subsystémy Monitoringu (Subsystém IV a V) jsou 
na sobě nezávislé (nejedná se o studie prováděné na stejném vzorku respondentů/na stejných 
místech v republice).  
 
Tato práce je také podpořena MZ ČR – RVO (Státní zdravotní ustav – SZÚ, 75010330) a z 
projektu TDS-Exposure (RP7 / 2012- 2016) na základě grantové dohody č. 289108.  
 
Literatura dostupná u autorů. 
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ZE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ  - ZAHÁJENÍ 

 
RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D., Mgr. Lucie Martykánová, Mgr. Marcela Dofková,            
prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. 
 
Centrum zdraví, výživy a potravin, Státní zdravotní ústav  
Palackého 3a, 612 42 Brno,  
tel./fax +420515577511 
www.szu.cz, rehurkova@chpr.szu.cz 
___________________________________________________________________________ 

 
Státní zdravotní ústav – Centrum zdraví, výživy a potravin (SZÚ – CZVP) byl pověřen 

Ministerstvem zdravotnictví ČR, aby zaštítil a zorganizoval, v návaznosti na zkušenosti 
z monitorování dietární expozice, národní studii zaměřenou na obsah nutrientů v pokrmech ze 
školního stravování. Tomuto pověření předcházely diskuse o potřebě sledovat a statisticky 
hodnotit soulad mezi standardy pro pokrmy ze školních jídelen popsanými v legislativě 
s reálnou situací, především o naplňování výživových doporučení reprezentovaných 
zastoupením jednotlivých živin. 

Konzultace k hlavním metodickým zásadám a faktorům ovlivňujícím vzorkování se 
zúčastnili vedle pracovníků SZÚ – CZVP a CPVZ také pracovníci KHS v Jihomoravského     
a Ústeckého kraje, České školní inspekce a Magistrátu města Brna. Nejdůležitějším 
podkladovým materiálem, nutným pro zabezpečení reprezentativního vzorkování, byl seznam 
všech školních jídelen, vývařoven, event. výdejen v ČR, který se podařilo posléze získat 
v nejaktuálnější podobě z MŠMT ČR. Následovalo rozhodnutí o výběru sledované populace, 
která byla definována jako žáci 1. stupně základních škol (věková skupina strávníků 7-10 
roků).  Dále bylo rozhodnuto o potřebě popsat reálnou situaci, tzn. získávání analytických dat 
měřením koncentrací zájmových analytů v definovaných, náhodným způsobem vybraných, 
pokrmech. Byla zpracována metodika vzorkování vztahující se k hlavním experimentálním 
otázkám: (1) zda odpovídají standardní obědy školního stravování v ČR (věková skupina 
strávníků 7-10 roků) svým nutričním složením očekávanému podílu 35% z celkové 
denní výživové dávky? (2) Jak se jednotlivé části oběda podílejí na přívodu živin? (3) 
Zda existuje závislost mezi počtem porcí oběda vařených školní jídelnou a nutričním 
složením obědů?     (4) Zda ovlivňuje používání instantních směsí obsah sodíku v 
polévkách/hlavních chodech? 
      Na základě metodiky byly zpracovány standardní operační postupy (SOP) jak pro 
vzorkování, tak pro přípravu a zpracování vzorků k analýze. Proveditelnost studie a daných 
postupů byla otestována v pilotní studii, na které participovaly pracovnice KHS v Brně            
a Zlíně. Náhodným výběrem byly určeny školní jídelny v rámci Jihomoravského a Zlínského 
kraje, kde byly v průběhu 2 měsíců 12x odebírány standardní porce školního oběda složeného 
ze 4 chodů (polévka, hlavní chod, nápoj, doplněk) pro danou skupinu strávníků. Předepsaným 
způsobem byly vzorky odebírány, zdokumentovány, převáděny do vzorkovnic, váženy, 
transportovány, evidovány a skladovány do shromáždění všech 12-ti vzorků obědů. Pořízena 
byla doprovodná dokumentace (jídelníčky, receptury apod.) pro další analýzu a posouzení 
používání instantních směsí. 48 vzorkovnic z každé školy pak byly předány na SZÚ-CZVP ke 
zpracování do 4 kompozitních vzorků reprezentujících vždy 1 chod oběda a přípravě 
k analýze. Vzorkování bylo dimenzováno především na analýzu látek anorganického 
charakteru: Al, As, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, I, K, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Zn, NaCl, odebrána 
byla i sůl použitá k přípravě pokrmů na stanovení jódu. Prověřeno bylo i složení mastných 
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kyselin včetně trans izomerů. Na základě zkušeností z pilotní studie byly upraveny (SOP)       
a předány podklady na MZ ČR pro vydání pokynu hlavního hygienika k provedení studie.   

Pro spuštění studie byla zorganizována instruktáž pro pracovníky KHS pověřenými 
odběry vzorků. Byla definována odběrní místa, termíny, objasněny příslušné postupy.           
Od 1.9.2015 je studie zahájena odběry na území hl. města Prahy a v Královéhradeckém kraji, 
postupně se do konce školního roku 2015/2016 zapojí všech 14 krajů, v každém kraji budou 
vzorkovány 2, náhodným výběrem definované, školní jídelny v průběhu 2 měsíců. Výběr 
vzorků je předepsán opět náhodným výběrem pomocí speciálně připravené softwarové utility. 
Termíny odběrů a vybrané pokrmy nejsou předem ve školních jídelnách známy. Vzorky 
budou zpracovány centrálně na SZÚ-CZVP a podrobeny analýze. Výsledky by měly být 
uzavřeny do konce roku 2016. 

 
Tato práce je také podpořena MZ ČR – RVO (Státní zdravotní ustav – SZÚ, 75010330) a z 
projektu TDS-Exposure (RP7 / 2012- 2016) na základě grantové dohody č. 289108.  
Literatura dostupná u autorů. 
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ZMĚNA KLIMATU,  
BEZPEČNOST POTRAVIN A ZDRAVÍ ČLOVĚKA 

 
doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc., Mgr. Marie Jefremova, prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. 
 
Centrum zdraví, výživy a potravin , Státní zdravotní ústav 
Palackého 3a, 612 42 Brno 
tel. +420 515 577 525 
www.szu.cz, e-mail: ostry@chpr.szu.cz 
 
 
Změna klimatu a oteplování je v 21. století celosvětově uznávaný problém pro většinu oblastí 
naší planety. V důsledku změny klimatu v Evropě je v posledních dekádách pozorován nárůst 
průměrné teploty o 0,45 oC, dochází ke změně vodní bilance v krajině a bude i nadále 
docházet k četnějšímu výskytu extrémních projevů počasí (teplo, sucho, povodně, vichřice) a 
jejich častějšímu střídání.   
Kontinentální klima v ČR se v posledních letech vyznačuje velkými teplotními extrémy mezi 
létem a zimou, které se budou v dalších letech spíše zvýrazňovat. Léta začínají být sušší, zimy 
naopak chladnější nebo mírné. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu už 50 let 
po sobě roste průměrná roční teplota a každých 10 let se zvyšuje o 0,3 ˚C. Nepatrně rychleji 
se otepluje v letních měsících na Moravě, na jaře a v zimě pak v Čechách. S tím souvisí i 
postupné přibývání tzv. tropických dnů, kdy teplota přesáhne 35 ˚C. Zároveň na horách i v 
nížinách ubývá sněhových dnů tzn. dnů, kdy je sněhová pokrývka vyšší než 1 cm. Podle 
modelu Aladin by se průměrná teplota v ČR měla v následujících 100 letech zvýšit o 4˚ C. 
Světová zdravotní organizace uvádí, že desítky tisíc lidí na celém světě ročně umírají na 
nemoci a zranění související se změnou klimatu. V důsledku změny klimatu v Evropě dochází 
ke změnám v geografickém rozložení nemocí přenášených komáry (např. malárie) a klíšťaty 
(např. lymská borelióza). Tyto nemoci se začínají vyskytovat v Evropě v oblastech, kde se 
před tím nevyskytovaly. Obavy z šíření patogenních mikroskopických hub z tropických a 
subtropických oblastí, které způsobují humánní mykózy, vyjadřují i odborníci zabývající se 
lékařskou mykologií. 
Vlivem změny klimatu v Evropě dochází k ovlivňování bezpečnosti potravin rostlinného i 
živočišného původu. Dochází a bude docházet k šíření toxinogenních vláknitých 
mikroskopických hub (plísní) do mírného podnebného pásu. Jedná se o významné 
toxinogenní plísně např. Aspergillus flavus (producent aflatoxinů B1 a B2), Aspergillus 
carbonarius  (producent ochratoxinu A) a Fusarium verticilioides (producent fumonisinů). V 
důsledku změny klimatu vzhledem k extrémních projevům počasí bude docházet ke 
kvalitativním a kvantitativním změnám z hlediska výskytu a produkce mykotoxinů také u 
„tuzemských“ toxinogenních plísní např. rodu Fusarium, Alternaria alternata group a 
Penicillium expansum. Tyto informace byly potvrzeny v roce 2015 na celé řadě 
mezinárodních odborných konferencí. Bylo konstatováno, že změna klimatu a extrémní 
projevy počasí v Evropě měly významný vliv na výskyt vysokých koncentrací aflatoxinů 
v kukuřici ze sklizně 2012 a následně aflatoxinu M1 v mléce v  jihovýchodní Evropě (v 
Maďarsku a Srbsku) a fuzáriových mykotoxinů v potravinářské kukuřici ze sklizně 2013 a 
2014 v celé Evropě.  
Dalším z příkladů vlivu změny klimatu je výskyt klíšťat kontaminovaných virem klíšťové 
encefalitidy v nadmořské výšce nad 1000 m n.m. Dokládá to i případ z rakouských Alp z roku 
2008, kdy onemocnělo 7 osob po konzumaci kozích sýrů z nepasterizovaného mléka od koz 
pasoucích se na alpských horských loukách ležících ve výšce 1564 metrů nad mořem.  
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Pro odborníky zabývající se bezpečností potravin to je a bude výzva, jak se s uvedenou situací 
vypořádat a jaká preventivní a ochranná opatření připravit a zavádět. 
 
Podpořeno MZ ČR – RVO („Státní zdravotní ústav – SZÚ, IČ 75010330) 
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DATEX.CZ – VÝVOJ SYSTÉMU PRO SBĚR DAT                             
O VÝSKYTU CHEMICKÝCH LÁTEK V POTRAVINÁCH 

 
Ing. et Ing. Jiří Vysloužil, RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D., prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.  
 
Centrum zdraví, výživy a potravin, Státní zdravotní ústav 
Palackého 3a, 612 42 Brno 
tel./fax +420515577511  
www.szu.cz, vyslouzil@chpr.szu.cz 
___________________________________________________________________________ 

 
Na základě nařízení Evropské komise 178/2002 získal Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin (EFSA) mandát pravidelně shromažďovat od členských států laboratorní výsledky o 
výskytu chemických látek v potravinách a krmivech (především kontaminantů). Výzva 
k poskytnutí dat je inzerována  na stránkách EFSA vždy k 1.10. kalendářního roku. V případě 
potřeby jsou vyhlašovány i další speciální výzvy.  Zapojit se mohou všechny národní 
organizace provádějící kontrolu potravin, výzkumné instituce, vysoké školy i soukromé 
subjekty, které se zabývají problematikou bezpečnosti potravin i krmiv a jejich analýzou. 
Data, která takto EFSA obdrží, dále využívá např. pro vydávání stanovisek, hodnocení 
zdravotního rizika nebo stanovení příslušných limitů pro jednotlivé látky. 

Od roku 2011 je do sběru dat zapojena také Česká republika v rámci systému 
DATEX.CZ. Do roku 2011 odevzdávaly jednotlivé instituce provádějící kontrolu potravin 
data samostatně ve spolupráci s kontaktním místem EFSA a MZe ČR, později byla zřízeno 
speciální oddělení na SZÚ - CZVP v Brně.  

Formát dat a rozsah doprovodných informací poskytovaných do EFSA musí být v souladu 
s požadavky tzv. „Standard Sample Description“ (SSD), který byl odsouhlasen EFSA             
a členskými státy EU v lednu roku 2010. Charakterizace vzorku musí být vždy definována 
katalogem „FoodEx“. FoodEx je klasifikační a popisný systém pro hodnocení expozice, který 
přiřazuje každé potravině či skupině potravin kód podle jednotného katalogu, který také 
zohledňuje hierarchickou příslušnost dané potravinové komodity např. k určité skupině 
potravin. V poslední době vyvstaly nové požadavky pro zápis dat, který by ještě popis 
potraviny zpřesnil a bylo nutné systém inovovat. Byla tedy připravena jeho důsledná 
„reforma“ v podobě druhé a přepracované verze (SSD2). Zásadní částí je aktualizace a úprava 
katalogu FoodEx. Po sérii implementačních studií nového klasifikačního systému v různých 
evropských zemích a projektu „re-coding FoodEx2“, kterého se účastnila také Česká 
republika prostřednictvím SZÚ, je nyní připraveno jeho spuštění. 

Nový systém (SSD2) rozšiřuje původní verzi z roku 2010 o možnost zapsat vzorky 
živočišného původu pro monitoring zoonóz, antimikrobiální rezistence a potravinových 
aditiv. Dále došlo k aktualizaci datových polí, týkajících se charakterizace vzorků a 
analytických výsledků. Příkladem může být země původu, analytická metoda nebo limit 
detekce. Jednou z nejdůležitějších a nejobsáhlejších inovací v systému zápisu vzorků se stala 
aktualizace FoodEx katalogu. Pomocí FoodEx2 by mělo být možné zapsat původ jakékoliv 
potraviny nebo vzorku, podléhající laboratorní analýze. FoodEx2 byl sestaven v takové 
podobě, aby byl co nejjednodušší pro jeho uživatele, a současně umožňoval co nejpodrobnější 
zadání. Toho bylo dosaženo použitím téměř 30 tisíc původních kódů, doplněných o možnost 
přidat další identifikátory (tzv. facety), kterých je 25. Facety rozšiřují možnosti zápisu o další 
charakteristiky. Vzorek může být identifikován současně více facetami, což umožňuje téměř 
nekonečnou variabilitu a detailnější zadání než při zápisu jedním kódem. Některé facety 
mohou být ke vzorku přiřazeny implicitně, tedy se vážou vždy s daným kódem vzorku. Pro 
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zjednodušené vyhledávání byl v EFSA vytvořen jednoduchý software, který umožňuje 
snadnější dohledání zapisované potraviny: FoodEx2 browser. Nyní ČS EU stojí před úkolem 
zavést do výkaznictví svých aktivit tento systém, který bude EFSA vyžadovat pro 
shromažďování dat a jejich zpracování v jednotném formátu. CZVP má svá data 
z monitoringu dietární expozice za rok 2014 již do formátu FoodEx2 transformována. Tato 
data byla předána do EFSA, byla validována a akceptována. Ostatní dozorové organizace nad 
potravinami ČR budou teprve na přechodu pracovat kromě SZPI, která FoodEx2 při 
předávání dat za rok 2014 uplatnila. 

 
Tato práce je také podpořena MZ ČR – RVO (Státní zdravotní ustav – SZÚ, 75010330) a 
z EFSA v rámci projektu the CZ re-coded food descriptors of EFSA Chemical Occurrence 
Database and Food Consumption Database entries according to the FoodEx2 food 
classification and description system - CONTRACT NUMBER – NP/EFSA/DATA/2014/06. 
Literatura je dostupná u autorů. 
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VYUŽITÍ METODY HRA VČETNĚ DAT Z MONITORINGU 
V HYGIENICKÉ PRAXI 

 
MUDr. Bohumil Havel  
 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Svitavy  
Milady Horákové 375/12, 568 02 Svitavy 
tel.: 461 533 402, 602 482 404 
http://www.khspce.cz/kontakty/uzemni-pracoviste-svitavy/, bohumil.havel@khspce.cz 
___________________________________________________________________________ 
 
Předmětem příspěvku je informace o současné situaci ve využívání metody hodnocení 
zdravotních rizik (HRA - Health Risk Assessment) včetně dat z výsledků některých 
subsystémů Monitoringu v praxi krajských hygienických stanic, konkrétně odborů hygieny 
obecné a komunální.     

V rámci hygienického dozoru nad zásobováním pitnou vodou je úvaha o možném zdravotním 
riziku pro spotřebitele běžnou součástí kontrolní činnosti KHS. Kompletní HRA podle 
standardní metodiky je povinnou součástí žádostí provozovatelů vodovodů o dočasnou 
výjimku z hygienických limitů u chemických ukazatelů kvality vody. Účelem je posouzení 
zdravotního rizika zejména u citlivějších skupin zásobovaných obyvatel, kde je v případě 
udělení výjimky indikováno vyloučení nebo omezení spotřeby pitné vody z daného 
vodovodu. Provozovatel vodovodu pak má povinnost pro tyto skupiny obyvatel zajistit 
zásobování vodou vyhovující kvality.  
Z výsledků Monitoringu jsou přitom využívána data ze subsystému II o aktuální situaci 
s daným ukazatelem u vodovodů v ČR a ze subsystému IV o dietárním přívodu dané látky u 
populace ČR. Při výpočtu dávky z pitné vody jsou využívána hodnoty spotřeby vody u 
věkových skupin obyvatel ze studie individuální spotřeby potravin z roku 2006. 

Hlavní oblastí HRA expozice hluku v mimopracovním prostředí v praxi oboru HOK je 
posuzování záměrů různých staveb a činností v procesu EIA, popřípadě posuzování žádostí o 
časově omezené povolení nadlimitních zdrojů hluku. Vzhledem ke kompromisnímu 
charakteru hygienických limitů hluku zejména z dopravy je možné provádět kvantitativní 
charakterizaci rizika hluku i u podlimitní hlukové zátěže, což je účelné např. při hodnocení 
různých variant dopravního řešení.   
Přínos Monitoringu byl pro HRA hluku v ČR zcela zásadní v prvním období používání této 
metody zhruba do roku 2006, kdy byly využívány vztahy expozice a účinku (pro obtěžování, 
rušení spánku a zvýšenou nemocnost obyvatel), odvozené z výsledků dotazníkových šetření 
subsystému III. Poté se přešlo na vztahy expozice a účinku ze zahraničních studií, doporučené 
v rámci EU. Tím ovšem nejsou výstupy hlukového monitoringu zpochybněny, neboť např. 
k prahové hladině noční expozice hluku z pozemní dopravy 40 – 45 dB pro riziko 
kardiovaskulárních onemocnění, zjištěné Dr. Šišmou, nyní spěje i zahraniční výzkum.   

Účast KHS jako dotčeného orgánu v procesu EIA je nejčastější oblastí HRA v praxi KHS i u 
účinků znečištění ovzduší. Stejně jako u hluku může zdravotní riziko pro obyvatele dotčených 
lokalit představovat i podlimitní úroveň znečištění ovzduší a u látek, pro které nejsou 
stanoveny imisní limity je HRA jedinou možností posouzení zdravotního významu dané 
situace.     
Z výsledků Monitoringu jsou přitom využívána data ze subsystému I o aktuální situaci 
případně časovém vývoji imisní situace u hodnocené látky v ČR, metodickým vodítkem je 
každoroční HRA imisní zátěže obyvatel ČR a pro nezbytný odhad imisního pozadí 
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hodnocených lokalit jsou cenným podkladem každoroční údaje o střední hodnotě imisní 
zátěže různých kategorií městských lokalit. 
Prohloubení a zkvalitnění HRA jak u autorizovaných osob, tak u pracovníků KHS, je jedním 
z nosných úkolů akčního plánu snižování zdravotních rizik z prostředí v rámci programu 
Zdraví 2020. K naplnění tohoto úkolu jsou významné i výsledky Monitoringu a mezi podněty 
j jeho dalšímu směřování a formě výstupů má svoje místo i potřeba národních dat k HRA. 
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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI SE SBĚREM DAT PRO REGEX 
 
Bc. Eva Kolářová  
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 
tel. 595 138 223 
http://www.khsova.cz/, eva.kolarova@khsova.cz 
___________________________________________________________________________ 
 
Od roku 2009 je Registr osob profesionálně exponovaných karcinogenům (dále jen 
„REGEX“) součástí registru katalogu prací KaPr.  
Pro potřeby REGEX se zjišťují údaje o expozici zaměstnanců při práci s karcinogeny. 
Předmětem evidence jsou osoby, které jsou profesionálně exponované látkám označeným v IS 
KaPr „X“ a jejichž práce je současně pro sledovaný faktor (látku) kategorizována jako práce 
kategorie 2R, 3 a 4. Data se získávají od zaměstnavatelů v rámci výkonu státního zdravotního 
dozoru. 
Zaměstnavatel je povinen vést podle § 40 zákona č. 258/2000 Sb. evidenci o jménu, příjmení 
a rodném čísle, o počtu směn odpracovaných při rizikové práci, resp. zahájení a ukončení 
expozice, o datech a druzích provedených lékařských prohlídek a jejich závěrech. Nad rámec 
povinností jsou informace o kouření zaměstnance. 
Zaměstnanci krajských hygienických stanic provádějí sběr dat pro hodnocení a řízení 
zdravotních rizik z hlediska prevence zdravotního stavu obyvatelstva podle § 82 odst. 2 písm. 
t) zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 79 cit. zákona, kterým je stanoveno, že orgány 
ochrany veřejného zdraví jsou oprávněny k zabezpečení povinností týkajících se ochrany a 
podpory veřejného zdraví zpracovávat osobní a citlivé údaje fyzických osob a získané údaje 
zpracovávat v registrech, v tomto případě v registru kategorizace prací a expozic faktorům 
pracovního a životního prostředí 
Osvědčilo se nám u velkých podniků před zahájením sběru dat oslovit personální ředitele 
dopisem, ve kterém uvádíme jak povinnosti zaměstnavatele při evidenci rizikových prací, tak 
oprávnění pracovníků hygienické služby.  
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MONITORING NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ  
V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2014  

ZPRÁVA Z NÁRODNÍHO REGISTRU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ 
      
MUDr. Zdenka Fenclová, CSc., doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. 

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, Státní zdravotní ústav Praha,  
Šrobárova 48, 100 42 Praha 
tel.: +420 267 0822 652 
www.szu.cz 

Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská fakulta, UK v Praze a VFN v Praze,  
Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 
nempov.lf1.cuni.cz, Zdenka.Fenclova@lf1.cuni.cz 
___________________________________________________________________________ 
      

 
Autoři předkládají statistická data o počtu a složení profesionálních onemocnění hlášených do 
Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2014.  

V roce 2014 bylo v České republice hlášeno u 1065 pracovníků celkem 1250 profesionálních 
onemocnění, z toho bylo 1214 nemocí z povolání a 36 ohrožení nemocí z povolání. Ve 
srovnání s rokem 2013 vzrostl v roce 2014 celkový počet hlášených profesionálních 
onemocnění o 208 případů. Incidence profesionálních onemocnění byla 28,0 případů na 100 
tisíc pojištěnců, proti roku 2013 vzrostla o 4,5 případů na 100 tisíc pojištěnců.  

Nejvíce profesionálních onemocnění bylo hlášeno z Moravskoslezského kraje (celkem 397, 
tj. 31,8 % případů). Při práci v zahraničí vzniklo v roce 2014 celkem 29 onemocnění. Nejvíce 
profesionálních onemocnění (552, tj. 44,2 % případů) bylo v roce 2014 vyvoláno působením 
fyzikálních faktorů. V sestupném pořadí následovaly nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice 
a pobřišnice (274 případů), nemoci přenosné a parazitární (230 případů), nemoci kožní (179 
případů), nemoci způsobené chemickými látkami (12 případů). V rámci nemocí způsobených 
ostatními faktory a činiteli bylo ve 3 případech diagnostikováno onemocnění hlasivek.  

Nejčastěji onemocněli pracovníci v odvětví ekonomické činnosti „těžba a dobývání 
nerostných surovin“ (CZ-NACE B5 až B9 – 246 případů), dále pracovníci odvětví „zdravotní 
a sociální péče“ (CZ-NACE Q86 až Q88 - 224 případů) a pracovníci „výroby motorových 
vozidel“ (CZ NACE C29 – 146 případů). 

Z jednotlivých diagnóz byl u profesionálních onemocnění hlášen nejčastěji syndrom 
karpálního tunelu z přetěžování končetin nebo z vibrací (celkem 334, tj. 26,7 % případů). 
V sestupném pořadí následovaly kontaktní alergické dermatitidy (147 případů), 
pneumokoniózy uhlokopů (146 případů), svrab (84 případů), spalničky (65 případů), artróza 
kloubů končetin z přetěžování nebo z vibrací (48 případů), epikondylitidy (46 případů), 
astma bronchiale (41 případů), iritační dermatitida (30 případů), sekundární Raynaudův 
syndrom prstů rukou z vibrací (29 případů), skákavý prst (22 případů), silikóza plic (20 
případů), percepční porucha sluchu z hluku (19 případů), alergická rinitida (16 případů), léze 
ulnárního nervu v oblasti lokte (14 případů). Další nemoci se vyskytovaly méně často.  

Z nádorových onemocnění byla nejčastěji diagnostikována rakovina plic (10x ve spojení 
s azbestózou nebo hyalinózou pleury, 8x z radioaktivních látek, 7x ve spojení 
s pneumokoniózou, 1x z koksárenských plynů). Mezoteliom z azbestu vznikl 6x a bazaliom 
z ionizujícího záření se vyskytl 8x.  
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Závěrem můžeme konstatovat, že v roce 2014 vzrostl počet hlášených případů 
profesionálních onemocnění proti roku 2013 o 20 % případů. V absolutních číslech byl nárůst 
zaznamenán především u infekčních onemocnění, zejména u spalniček a svrabu, a dále také 
u pneumokonióz uhlokopů. 

Práce byla provedena s podporou Monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva a P28/1LF/6.  
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ZKUŠENOSTI  
S ODHALOVÁNÍM SKRYTÝCH DEPOZIT RTUTI 

V PROSTORÁCH 
 

Ing. Michael Waldman, CSc., RNDr. Slávka Grohová 

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, Státní zdravotní ústav Praha,  
Šrobárova 48, 100 42 Praha 
tel.: +420 267 0822 652 
www.szu.cz, michael.waldman@szu.cz 
___________________________________________________________________________ 

 
Publikované odhady uvádějí, že ve starších objektech je až v 10 procentech vzduch 

zatěžován skrytým působením kapalné rtuti. V minulosti nevěnovala laická ani odborná 
veřejnost této skutečnosti pozornost. Chemici-analytici neměli důvod původce imisí 
vyhledávat a nebyly k dispozici potřebné technické prostředky. 

Koncem 20. století byly realizovány epidemiologické studie, z nichž některé byly 
zaměřeny na hledání příčin vysoké četnosti neurologických problémů současné dětské 
populace. Výsledky přednesené na kongresu v Dánsku (Torshavn, červen 1997), které 
pronikly i do veřejných médií, implikovaly obavy, že chronická subakutní inhalační expozice 
dětí poškozuje centrální nervový systém. Vysoký podíl dětí s chorobnou agresivitou 
a eretismem byl uveden do souvislosti s jejich vyrůstáním v prostorách se zvýšenými 
hladinami par rtuti. Podezření zesílilo poté, co v EU začala být veškerá zařízení s kapalnou 
rtutí programově vytlačována z obchodní sítě a ze škol (Směrnice EP a Rady 2007/51/ES). 
Dnes se lidé chtějí ujistit, že bydlí a/nebo pracují v prostorách bez skryté kontaminace a roste 
poptávka po preventivním kontrolním šetření přímo na místě. 

Laboratoř má od roku 2009 k dispozici unikátní přenosný přístroj, který umožňuje 
vystopovat uložení rtuťových depozit i na vizuálně nepřístupných místech. Dosud bylo 
provedeno vyžádané šetření v mnoha rozdílných objektech (byty, kanceláře, školní kabinety 
a laboratoře, sklady, zrušené provozovny). 

Na vybraných příkladech bude diskutován vznik a uložení odhalených depozit. 
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ŘEŠENÍ OVLIVŇOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
STARÝMI DŮLNÍMI ZÁTĚŽEMI V KUTNÉ HOŘE A OKOLÍ  

-  ČINNOST ORGÁNU OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ  
V HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK  

A JEJICH OVLIVŇOVÁNÍ CÍLENÝM ŘÍZENÍM RIZIKA 
Z PŮDY A JINÝCH SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
MUDr. František Stehlík, Ing. Marek Michna  
 
Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 
marek.michna@khsstc-kh.cz, tel.: 327 580 271  
frantisek.stehlik@khsstc-kh.cz, tel.: 327 580 264 
http://www.khsstc.cz/ 
___________________________________________________________________________ 
 
Oblast Kutné Hory a okolí je považována za oblast významně kontaminovanou potenciálně 
toxickými prvky, především arsenem, olovem, antimonem, v menší míře kadmiem, mědí a 
zinkem. Kontaminace složek životního prostředí je primárně způsobena existencí jednoho z 
největších a historicky nejvýznamnějších rudních ložisek na území České republiky. 
Geologické složení lokality ovlivňovalo sekundárně při těžbě obsahy řady kovů a metaloidů v 
půdě a vodě. V Kutnohorském rudním revíru se během 13. – 16. století vytěžilo 2500 – 3500 
tun stříbra a současně též 100 000 - 150 000 t arzenu. Opakované úpravárenské a hutní 
zpracování vytěžených materiálů bylo příčinou změn v jejich chemickém složení, zvyšovala 
se koncentrace, vyluhovatelnost a tím i toxicita. V okrajových částech města Kutná Hora je 
obytná zástavba prakticky na haldách a mezi nimi.     
V průběhu let 2000 – 2015 provedla Krajská hygienická stanice cílené sledování možného 
ovlivnění zdraví obyvatel území z kontaminace životního prostředí v následujících studiích:  
1. Byla vypracována studie na zjištění přítomnosti průniku vybraných rizikových prvku z 
životního prostředí do potravinových vstupů a pitné vody a do vnitřního prostředí lidského 
organizmu obyvatel. V biologickém materiálu - moči obyvatel čtvrti Malín byla u 8 % 
obyvatel zjištěna přítomnost vyšší expozice arsenu oproti celorepublikovému standardu.  
2. Bylo vyhodnoceno zdravotní riziko arsenu a dalších toxických látek z pitné vody ze zdrojů 
využívaných k individuálnímu zásobování pitnou a užitkovou vodou. Celkem bylo vyšetřeno 
140 studní. Nadlimitní hodnoty škodlivin v pitné vodě byly zjištěny v 52 studních. U obyvatel 
obce Hlízov byla hodnocením zdravotních rizik zjištěna přítomnost zdravotního rizika z pitné 
vody u 103 obyvatel z celkového počtu 339 obyvatel obce. Na podkladě zjištění KHS byl v 
lokalitě s kontaminovanými individuálními zdroji pitných vod obce Hlízov  neprodleně 
realizován zdravotně nezávadný vodovod.  
3. Bylo provedeno vyhodnocení prašnosti z plošných zdrojů starých hald.  V sedimentovaném 
prachu byly prokázány zvýšené násobky hodnot arsenu, olova a kadmia. Je zakázáno 
rozkrývání hald a odvalů. KHS doporučila Městu Kutná Hora označení významných 
rizikových lokalit a byl vydán podnět k jejich sanaci formou zatravnění.    
4. Bylo provedeno vyhodnocení zátěže půdy dětských hřišť Kutná Hora, Kaňk, Malín. Podle 
zjištění byla přijata diferencovaná organizační opatření k snížení zdravotního rizika pro 
dětskou populaci.  

S rozvojem výstavby v daném území je uvedená zátěž z půd v tomto území i nadále 
aktuální.  V lokalitách určených k zástavbě se vyskytují mnohdy abnormální nálezy 
toxikologicky významných škodlivin. Hodnoty dominantní rizikové škodliviny As v půdě 
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bytové zástavby se pohybují od 100 do 7000 mg/kg i více. Hodnoty arsenu > 1000 mg/kg  až 
13500 mg/kg  jsou běžně zjišťovány v půdách hald a odvalů. Z dostupných údajů a nově 
vzniklých skutečností provádí KHS ÚP Kutná Hora v rámci posuzovací činnosti v územních a 
stavebních řízeních hodnocení zdravotního rizika z půdy pro děti a dospělou populaci podle 
metodik hodnocení zdravotních rizik používaných v ČR. V rámci řízení zdravotních rizik jsou 
stanovovány dílčí opatření pro využití zatížených území. V uvedených územích je zásobování 
pitnou vodou vyřešeno vyhovujícím vodovodem.  Největší zdravotní rizika jsou proto 
zjišťována pro vstup škodlivin do organismu neúmyslným požitím a kůží u dětí při pohybu 
v rozkryté půdě. 
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ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA 
 
Mgr. Alexandra Košťálová, MUDr. Anna Niklová 
 
Centrum ochrany veřejného zdraví, Státní zdravotní ústav 
Šrobárova 48, 100 42 Praha 
tel.: +420 267 0822 553 
www.szu.cz, alexandra.kostalova@szu.cz 
___________________________________________________________________________ 
 
Systém školního stravování v ČR má dlouholetou tradici, počátky se datují někdy kolem 
konce 2. světové války. Velký rozmach zaznamenalo v 60. a 70. letech, ale dosavadní obrysy 
získalo až v letech 90., kdy na základě výživových dávek vznikl spotřební koš. Od této doby 
školní stravování nezaznamenalo větších změn. Aby však tento systém byl nadále 
perspektivní, poplatný soudobým znalostem o výživě a plnil tak výživnou i výchovnou 
funkci, je potřeba zavést určité změny. Což vyplývá i z monitoringu hygienické služby. 
Pilotní projekt Zdravá školní jídelna monitoruje cca 40 školních jídelen z celé ČR. Hodnotíme 
jejich vstupní data – Pestrost nabízeného jídelníčku, objektivitu spotřebních košů, Vhodný 
pitný režim, používání instantních směsí a dochucovadel. 
Na základě těchto získaných dat zaměřujeme intervence na konkrétní danou školní jídelnu. 
Stejná data pak budou ověřena na konci projektu, tedy na konci školního roku 2015/2016. U 
každé školní jídelny tak bude patrné, zda na základě navržených změn a postupů došlo ke 
zvýšení pestrosti nabízené stravy, zda školní jídelna vede spotřební koš objektivně a zda jej 
plní v limitech požadovaných legislativou.  
Pestrost je hodnocena na základě rozboru měsíčního jídelníčku, ve kterém je sledována 
frekvence (min. či maximální) zařazování jednotlivých položek. 
Objektivita vedení spotřebního koše se rovněž sleduje dle předem stanovených pravidel, které 
vycházejí z právních předpisů, jimiž se školní stravování řídí. 
U pitného režimu je sledováno, zda mají žáci vždy možnost napít se neslazeného nápoje. 
S rozvojem potravinářského průmyslu se i do školního stravování dostávají pohotové 
potraviny, neboli konvenience a to i ty vysoce upravené. V rámci projektu sledujeme 
používání instantních a dehydratovaných směsí. Doporučujeme jejich výrazné omezení. 
Cílem projektu je ověřit zda nutriční kvalitu školního stravování je možné zvýšit přesně 
stanovenými postupy (a popsat tyto postupy) i v rámci stávající legislativy, jejíž změna není 
v blízké době plánovaná.  
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15 LET MONITOROVÁNÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 
 
MUDr. Jana Kratěnová, RNDr. Vladimíra Puklová, RNDr. Marek Malý, CSc. 
 
Státní zdravotní ústav 
Šrobárova 48, 100 42 Praha 
tel.: +420 267 0822 553 
www.szu.cz, jana.kratenova@szu.cz 
___________________________________________________________________________ 
 
Po obecném výrazném růstu prevalence alergických onemocnění zhruba od 70. let minulého 
století ukazují studie realizované ve světě od 90. let nejednoznačné změny ve výskytu alergií 
a respiračních symptomů, zejména u dětí. Některé studie naznačovaly zpomalování růstu či 
stabilizaci prevalence respiračních symptomů, pylové alergické rýmy, alergické senzibilizace 
nebo i diagnózy astmatu již v průběhu 90. Let (Švýcarsko, Německo, Velká Británie, 
Holandsko). Také v poslední etapě studie ISAAC 2001-2003 byla zjištěna stabilizace výskytu 
symptomů astmatu u dětí, někde dokonce s náznakem poklesu, zejména v tzv. anglofonních, 
ale i některých jiných západoevropských zemích s původně vysokou prevalencí. Na druhou 
stranu řada jiných studií (Švédsko, Rakousko) nalézala nadále rostoucí prevalenci alergických 
onemocnění. Nejednoznačnost změn v prevalenci astmatu celosvětově i v rámci Evropy 
dokládá také review z roku 2010, která hodnotí epidemiologické studie (48) provedené mezi 
lety 1990-2008 jakožto dokladující převážně nárůst výskytu celoživotního astmatu u dětí 
v Evropě (Anandan: Systematic review of epidemiological studies. Allergy 2010). 
Česká republika patřila v  90. letech 20. století k zemím s nízkým výskytem těchto 
onemocnění. Na sporadické studie navázal v roce 1996 Monitoring alergických onemocnění 
na Státním zdravotním ústavu, s hlavním cílem hodnotit trend vývoje onemocnění. Prevalence 
alergií v dětské populaci byla sledována během 4 opakovaných šetření v letech 1996, 2001, 
2006 a 2011. Byla monitorována lékařem diagnostikovaná celoživotní alergie – astma, pylová 
rýma a atopický ekzém u 5, 9, 13 a 17 letých dětí vždy v 18 městech ČR za účasti zhruba 60 
dětských praktických lékařů v každém roce studie. Vzorek dětské populace zahrnoval 
v jednotlivých letech více než 1700 dětí v každé věkové skupině. Časový vývoj prevalence 
alergických onemocnění byl hodnocen pomocí Armitage test pro trend a logistické regrese. 
Celoživotní výskyt alergických onemocnění u dětí ve věku 5–13 let se mezi první (1996) a 
poslední (2011) etapou šetření signifikantně zvýšil (OR=1.55, CI95 1.39-1.73). Meziročně 
výskyt alergií signifikantně rostl mezi první a třetí etapou, v poslední etapě signifikantně 
poklesl (OR=0.83, CI95 0.75-0.91). Na tomto poklesu se nejvýrazněji podílela snižující se 
prevalence alergické pylové rýmy a atopického ekzému; prevalence astmatu dále nevýznamně 
rostla. Signifikantně rostoucí trend výskytu astmatu, pylové rýmy a atopického ekzému v 
periodě 1996-2001-2006 byl zjištěn u obou pohlaví; v periodě 2006-2011 pokračoval 
významně rostoucí trend pouze astmatu, a to u chlapců.  
Výsledky ukázaly obdobný vývoj trendů jako v mnoha západoevropských zemích, se zhruba 
desetiletým zpožděním.  
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VYUŽITÍ PROSTOROVÝCH METOD PRO ZJIŠŤOVÁNÍ 
SOUVISLOSTÍ MEZI VÝSKYTEM  ASTMATU A KVALITOU 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ – PROJEKT TA02020944 
 
Mgr. Pavla Škarková, Mgr. Radek Kadlubiec, Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. 
 
EKOTOXA s.r.o.  
Otická 37, 746 01, Opava 
Tel.: +420 558 900 017 
pavla.skarkova@ekotoxa.cz  
___________________________________________________________________________ 
 
Prostorové metody (geografické informační systémy) umožňují propojení informací o výskytu 
onemocnění a kvalitě vnějšího prostředí. Jedná se o nástroje, které pracují s lokalizací 
konkrétního sledovaného subjektu (pacienta, spádového lékaře). Lokalizovanému subjektu 
pak lze přiřadit celou škálu charakteristik vnějšího prostředí. Výsledkem je matice 
dat/vlastností subjektu, která může být podkladem pro statistické analýzy. 
V rámci projektu byly jako podklady o výskytu alergických onemocnění použity jednak 
výsledky průřezového dotazníkového šetření SZÚ (informace o 13 456 dětech), jednak data z 
výkazů vyplňovaných každoročně všemi praktickými lékaři pro děti a dorost a 
shromažďovaných ÚZIS (údaje od 2 072 lékařů). Informace o kvalitě prostředí byly získány 
z širokého spektra zdrojů, snahou bylo zahrnout celou škálu charakteristik vnějšího prostředí, 
počínaje imisními, emisními charakteristikami, přes intenzitu dopravy, krajinný pokryv, až po 
způsob hospodaření v krajině (celkem bylo finálně využito 64 charakteristik vnějšího 
prostředí). 
S pomocí geoinformačních technologií byla podkladová data různé přesnosti a různých 
formátů převedena do jednotné podoby tak, aby bylo možné následným propojením 
jednotlivých vrstev sestavit pro každou prostorovou jednotku sadu kompletních informací o 
vnějším prostředí a výskytu onemocnění. U části dotazníků SZÚ byla k dispozici adresa 
dítěte, ke které byly vztaženy všechny ostatní informace, u dat ÚZIS jsme znali adresu 
ošetřujícího pediatra, na základě které byly vytvořeny teoretické spádové oblasti (5 km 
okruhy). Prostorové zobrazení těchto dat bylo provedeno lokalizací ordinací lékařů do formy 
bodové geografické vrstvy s připojenými hodnotami prevalence astmatu. Tato data byla 
následně plošně interpolována v rozsahu České republiky. Jako základní vstupní prostorová 
jednotka byla zvolena obec, pro kterou byla vypočtena průměrná hodnota prevalence astmatu. 
Jako interpolační metoda byla použita metoda empirického bayesovského krigingu.  
Výsledkem výše popsaných metod byly matice dat, které se lišily podle přesnosti lokalizace. 
Pokud byla známa adresa bydliště, jednotlivé řádky představovaly konkrétní dítě a sloupce 
všechny informace, které jsme o dítěti získali (detailní anamnézu, informace o kvalitě 
vnějšího prostředí v místě bydliště). Pokud byla známa pouze adresa ošetřujícího lékaře, 
představovaly řádky jednotlivé lékařské obvody s informacemi o průměrném procentuálním 
výskytu sledovaných onemocnění a stejně jako v předchozím případě data o kvalitě vnějšího 
prostředí v dané oblasti. Získané rozsáhlé databáze sloužily jako ideální podklad pro celou 
škálu statistických hodnocení.  
Tento příspěvek představuje postup komplexního hodnocení vztahu životního prostředí a 
výskytu astmatu a dalších alergických onemocnění, stejný postup může být aplikován na 
jakékoliv onemocnění, u kterého je předpokládaná souvislost s kvalitou vnějšího prostředí. 
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STUDIE HELEN - ŽIVOTNÍ STYL  
 

MUDr. Kristýna Žejglicová, MUDr. Jana Kratěnová, Mgr. Michala Lustigová, Ph.D.,  
RNDr. Marek Malý, CSc. 
 
Státní zdravotní ústav 
Šrobárova 48, 100 42 Praha 
tel.: +420 267 0822 553 
www.szu.cz, jana.kratenova@szu.cz 
___________________________________________________________________________ 

 
Studie HELEN - Health, Life Style and Environment je opakující se průřezové dotazníkové 
šetření, realizované ve vybraných městech ČR. Studie je součástí Systému monitorování, 
subsysému 6. Cílem studie je získat informace o zdravotním stavu městské populace středního 
věku (45 - 54 let). Kromě zdravotních ukazatelů (celkové ukazatele zdravotního stavu a 
prevalence vybraných neinfekčních onemocnění) jsou hodnoceny také faktory, které 
zdravotní stav ovlivňují (socioekonomické a psychosociální faktory, ukazatele životního 
stylu, rodinná anamnéza) a postoje respondentů k problematice zdraví.  
Uskutečnily se tři etapy studie, první v letech 1998 až 2002 v 27 městech, druhá v letech 2004 
a 2005 v 25 městech. Třetí etapa studie se uskutečnila v letech 2009 a 2010 v 19 městech. 
Kompletní výsledky I., II. a III. etapy jsou uvedeny v Odborných zprávách Subsystému 6 
(dostupné na http://www.szu.cz/publikace/studie-helen). 
 
Příspěvek je věnován dvěma pohledům na životní styl. První část popisuje vztah mezi socio-
ekonomickými faktory a životním stylem respondentů. Druhá část je věnována rozdělní měst 
podle životního stylu do skupin na základě shlukové analýzy. Výsledky vycházejí z III. etapy 
studie HELEN.  
 
Metodika a výsledky:  
Celkem bylo ve III. etapě studie získáno 5 103 dotazníků, respondence byla 41,6 %. 
Pro posouzení vlivu socioekonomických faktorů na životní styl byla použita metoda 
mnohonásobné logistické regrese. Výsledky jsou prezentovány ve formě odds ratio (OR). 
Testy byly prováděny na 5% hladině statistické významnosti.  
Faktorem nejvíce ovlivňujícím životní styl je finanční situace, kdy lidé se špatnou fin. situací 
měli vyšší pravděpodobnost kouření, nadměrné konzumace alkoholu, nedostatku pohybu, 
špatné výživy i obezity. Významným faktorem bylo také nižší vzdělání, které významně 
zvyšovalo především riziko kouření a špatné výživy. I při současném zohlednění 
individuálních socio-ekonomických faktorů byl významný vliv bezprostředního okolí na 
způsob stravování a hodnotu BMI. 
Pro porovnání životního stylu respondentů v 19 městech byla zvolena metoda shlukové 
analýzy. Shluková analýza je klasifikační metoda, jejímž cílem je uspořádat objekty (města) 
na základě podobnosti hodnot sledovaných znaků do několika skupin (shluků), a to tak, aby si 
města uvnitř shluku byla co nejvíce podobná, a naopak města zařazená do různých shluků si 
byla podobná co nejméně. Při analýze byly zohledněny čtyři faktory životního stylu: kouření 
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(kuřáci, bývalí kuřáci a celoživotní nekuřáci), průměrná denní konzumace alkoholu, výživové 
zvyklosti (skóre) a denní pohybová aktivita (skóre).  
Města se na základě zvolených proměnných rozdělila do dvou velkých skupin: shluky 1 a 2 
představují města s lepším životním stylem, shluky 3, 4 a 5 města s horším životním stylem 
(Shluk č.1: Znojmo, Brno, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Ústí nad Orlicí, Šumperk, Liberec; 
Shluk č.2: Olomouc, Plzeň, Kroměříž, Hradec Králové, České Budějovice; Shluk č.3: 
Ostrava, Karviná; Shluk č.4: Ústí nad Labem, Most, Mělník, Kladno; Shluk č.5: Praha 10). 
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EHES 2011 
– PRIEBEH A VÝSLEDKY ŠTÚDIE NA SLOVENSKU 

 
MUDr. Mária Avdičová, Ph.D., PhDr. Katarína Francisciová 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
Banská Bystrica, Slovensko 
http://www.vzbb.sk/, maria.avdicova@vzbb.sk 
___________________________________________________________________________ 
 
Cieľ: Príspevok má za cieľ informovať o organizácii, priebehu a vybraných výsledkoch 
celonárodnej štúdie EHES (European Health Examination Survey), ktorá bola realizovaná na 
Slovensku koncom roku 2011.  
 
Úvod: Projekt EHES vznikol z aktivity Európskej únie. Lídrom projektu bol National 
Institute for Health and Welfare v Helsinkách. Na Slovensku bol koordinujúcim pracoviskom 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica. Realizácia projektu sa stala 
súčasťou Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev v SR a postupovalo sa v nej 
podľa manuálu, ktorý vznikol ako výstup „Pilotnej štúdie EHES“.  
 
Organizácia a výsledky: Štúdia EHES bola organizačne pripravená na pôde RÚVZ Banská 
Bystrica na odbore epidemiológie a oddelení podpory ku zdraviu. Štúdiu schválila etická 
komisia pri  Banskobystrickom samosprávnom kraji. Vyšetrovanie respondentov vykonávali 
pracovníci oddelení podpory zdravia a poradní zdravia pri jednotlivých RÚVZ v SR. Títo boli 
trénovaní na RÚVZ Banská Bystrica.  Respondenti boli do štúdie vybraní kombinovaným 
stratifikovaným náhodným výberom vo veku 18 – 64 rokov v počte 4030 z registra 
obyvateľstva (REGOB Banská Bystrica). Stratifikácia spočívala v tom, že boli náhodne 
vybraní obyvatelia z okresov so sídlom RÚVZ. Biochemické vyšetrenia boli zabezpečené pre 
celé Slovensko na jednom pracovisku  a to SVALZ – Oddelenie biochemických analýz FNsP 
FD Roosevelta Banská Bystrica. Skríning pozostával z vyplnenia dotazníka, merania výšky, 
hmotnosti, obvodu pása a tlaku krvi. V krvi bol vyšetrený celkový cholesterol, HDL 
cholesterol, triacylglyceroly a glukóza. Výskyt zistených rizikových faktorov sme porovnávali 
s preváženými výsledkami skríningov CINDI programu.  
  Z analýz vyplynulo, že dlhodobo pretrváva vysoká prevalencia osôb s rizikovou hodnotou 
celkového cholesterolu (46,2%), osôb s nadváhou a obezitou (61,8%), hypertenziou I. a II. 
stupňa (31,1%). Analyzovali sme štyri rizikové faktory (BMI, cholesterol, krvný tlak 
a fajčenie) v súvislosti so vzdelaním, finančnými príjmami domácnosti, pohybovou aktivitou 
a stravovaním. Zistilo sa, že zatiaľ čo vzdelanie má vplyv na jednotlivé rizikové faktory a to 
najmä u žien, na hladinu cholesterolu signifikantný vplyv nebol zistený. Finančné 
zabezpečenie ovplyvňuje BMI a hladinu cholesterolu viac u žien ako u  mužov. S príjmami 
súvisí aj fajčenie ako aj pociťovanie stresu. Lepšie finančne zabezpečení respondenti fajčia 
menej a stres pociťujú a zvládajú lepšie. Podľa analýz je pohybová aktivita respondentov 
nedostatočná. Len 30,5% ma dostatočnú pohybovú aktivitu (stredná až ťažká pohybová 
aktivita 3 – 7 krát v týždni). Pohybová aktivita má vplyv na hodnotu BMI a krvného tlaku, 
signifikantne u mužov.   
Záver: Z analýz vyplynulo, že je potrebné posilniť intervenčné a primárne preventívne 
aktivity na národnej úrovni so zohľadnením špecifík cieľových skupín. Prednostne sa treba 
zamerať na respondentov s nižším vzdelaním. Alarmujúci je výskyt nadváhy a obezity už 
v mladšom veku. S prevenciou je potrebné začať v detstve. Zdravotno výchovné intervencie 
by mali byť prednostne zamerané aj na ľudí s nižšími finančnými príjmami. U oboch pohlaví 
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je nutné naďalej ovplyvňovať zmeny životného štýlu v zmysle úpravy stravovania a zvýšenia 
pohybovej aktivity. Pohybová aktivita je nedostatočná hlavne u žien.  Vzhľadom na vysokú 
proporciu osôb s prítomným jedným alebo viacerými RF  bude potrebné zapojiť  všetky 
relevantné zložky spoločnosti tak do prevencie ako aj intervencií, samotné verejné 
zdravotníctvo ani rezort zdravotníctva túto úlohu nemôže  zvládnuť. 
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PRVNÍ CELONÁRODNÍ ŠETŘENÍ EHES V ČESKU 
– PRŮBĚH A PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY 

  
Mgr. Michala Lustigová, Ph.D., MUDr. Naděžda Čapková 
 
Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva,  
Státní zdravotní ústav 
Šrobárova 48, 100 42 Praha 
tel.: +420 267 0822 553 
www.szu.cz, michala.lustigova@szu.cz 
___________________________________________________________________________ 
 
Studie EHES vychází z celoevropského projektu, jehož cílem je pomocí srovnatelných údajů 
odhalit skrytá zdravotní rizika srdečně-cévních onemocnění, která způsobují téměř polovinu 
všech úmrtí a jsou jednou z hlavních příčin předčasných úmrtí.  
Od června 2014 do března 2015 proběhlo v Česku šetření zdravotního stavu populace 
(EHIS/EHES). Ústav zdravotnických informací a statistiky (UZIS) ve spolupráci s Českým 
statistickým úřadem (ČSÚ) realizovali dotazníkové šetření EHIS, zaměřené na zdravotní stav, 
zdravotní péči a determinanty zdraví v populaci ve věku 15 a více let. Státní zdravotní ústav 
(SZÚ) koordinoval, realizoval navazující lékařské vyšetření EHES (European Health 
Interview & Examination Survey), které zahrnovalo změření krevního tlaku, změření výšky, 
hmotnosti, obvodu pasu a stanovení celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu a HbA1c 
(glykovaný hemoglobin je dlouhodobým ukazatelem hladiny krevního cukru) v žilní krvi. 
Sledovanou populací lékařského vyšetření byly osoby, které se zúčastnily dotazníkového 
šetření a byly ve věku 25–64 let.  
Dotazníkové části šetření EHIS se zúčastnilo 6737 osob (respondence 72%), z nichž 3850 
bylo ve věku 25–64 let. Tyto osoby byly pozvány k lékařskému vyšetření EHES. Toho se 
nakonec zúčastnilo 1247 osob, což představovalo 32 % oslovených. 
Z předběžných výsledků (nepřeváženo na pohlaví, věk a vzdělání) vyplynulo, že  

 výskyt sledovaných rizikových faktorů v populaci je vysoký,  
 existuje signifikantní disproporce mezi subjektivním názorem respondenta na výskyt 

zdravotního problému a objektivní skutečnosti zjištěné během lékařského vyšetření, 
 značná část populace se i v případě zjištěného zdravotního problému neléčí a  
 část populace nebyla v rámci prevence nikdy vyšetřena na sledované rizikové faktory. 

Na podzim 2015 je plánováno propojení dat lékařského vyšetření EHES s daty 
z dotazníkového šetření EHIS, které následně umožní hlubší analýzy.  
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WWW.VYCHOVAKEZDRAVI.CZ 
 
 

Mgr. Jana Nedbalová 
 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice-Bílé Předměstí 
Tel.: +420 466 052 336  
Mobil: + 420 602 730 249 
www.khspce.cz 
www.vychovakezdravi.cz 
jana.nedbalova@khspce.cz 
___________________________________________________________________________ 
 
Poster přináší informace o internetových stránkách www.vychovakezdravi.cz provozovaných 
Krajskou hygienickou stanicí v Pardubicích. Byly vytvořeny nad rámec povinností 
vyplývajících pro KHS ze zákona s podporou dotačního programu Ministerstva zdravotnictví 
ČR a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.   
Poskytují informace o ověřených preventivních programech, o poskytovatelích těchto 
programů, uveřejňují edukační materiály z oblasti prevence různých onemocnění, metodické 
materiály pro práci učitelů v oblasti výchovy a vzdělávání ke zdraví, prověřené odkazy a 
literaturu, informují rodiče, studenty pedagogických oborů a další osoby se zájmem o zdraví a 
vzdělávání ke zdraví.  
Svým obsahem jsou zcela specifické, nestranné a trvale pod odbornou garancí. Uživatelé 
stránek mají možnost bezplatné registrace, která jim přináší řadu praktických výhod – 
pozvánky na vzdělávací akce, přístup k metodickým materiálům, aj. 
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VÝSKYT RESPIRAČNÍCH OBTÍŽÍ  
ASTMATICKÝCH PACIENTŮ  

VE VZTAHU KE KRÁTKODOBÝM ZHORŠENÍM  
KVALITY OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ – ÚVOD DO STUDIE 

 
MUDr. Helena Kazmarová1, RNDr. Vladimíra Puklová1, Mgr. Jan Horálek2,  
RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. 1, MUDr. Helena Velická1 
 
1 Státní zdravotní ústav Praha  
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10  
tel.: 267 082 316 
www.szu.cz, helena.kazmarova@szu.cz 
 

2 Český hydrometeorologický ústav 
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 412-Komořany 
http://www.chmi.cz/ 
___________________________________________________________________________ 
 
Stav respiračního zdraví obyvatel Ostravy byl dosud studiemi zkoumán pouze z hlediska 
dlouhodobé expozice znečištěnému ovzduší. Proto byla v SZÚ ve spolupráci s LF v Ostravě 
zpracována a zahájena panelová studie, podpořená IGA MZ NT 14608-3/2013, jejímž cílem 
je ozřejmit, jaký vliv mají krátkodobé změny kvality ovzduší během zimního období na 
zhoršení zdravotního stavu astmatických pacientů, jež patří mezi nejcitlivější skupiny 
obyvatelstva.  
Předmětem sdělení bude představení studie „Výskyt respiračních obtíží astmatických pacientů 
ve vztahu ke krátkodobým zhoršením kvality ovzduší v Ostravě“. Respondenty studie byli 
lékařem diagnostikovaní astmatici ve věku 6 – 62 let, tíže astmatu stupeň 2-4 dle GINA 
(Global Initiative for Asthma), s reálným bydlištěm na území města Ostravy, kteří byli 
ochotni zaznamenávat svůj zdravotní stav deníkovou formou po 4 měsíce od listopadu 2013 
do února 2014. 
Souběžně byly měřeny koncentrace aerosolových částic PM10, oxidu dusičitého NO2 a oxidu 
siřičitého SO2 na všech stanicích ČHMÚ a ze získaných údajů byly vytvořeny mapy 
průměrných denních koncentrací v prostorovém rozlišení 500x500m. Tyto mapy budou 
popsány v rámci příspěvku a součástí této úvodní prezentace bude i deskripce kohorty 
dětských astmatiků (věk 6-18, N=244) v rámci zmíněné studie, na základě dat získaných ze 
vstupních dotazníků. Podrobněji bude popsána subpopulace dětských astmatiků, jejichž rodiče 
vyplňovali deníky elektronicky (N=147). 
 
Projekt byl financován MZ ČR grantem IGA č. NT 14608-3/2013. 
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VÝSKYT RESPIRAČNÍCH OBTÍŽÍ  
ASTMATICKÝCH PACIENTŮ  

VE VZTAHU KE KRÁTKODOBÝM ZHORŠENÍM  
KVALITY OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ – PRVNÍ VÝSLEDKY  

NA KOHORTĚ DĚTSKÝCH ASTMATIKŮ 
 

MUDr. Helena Velická1, Ing. Marek Brabec, Ph.D. 1, RNDr. Marek Malý, CSc. 1,  
RNDr. Josef Keder, CSc. 2, RNDr. Vladimíra Puklová1, MUDr. Helena Kazmarová1 

 
1 Státní zdravotní ústav Praha  
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10  
tel.: 267 082 316 
www.szu.cz, helena.kazmarova@szu.cz 
 

2 Český hydrometeorologický ústav 
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 412-Komořany 
http://www.chmi.cz/ 
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Vliv krátkodobě zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na zhoršení astmatických obtíží 
byl v zahraničí předmětem řady studií. Zdravotní účinek zvýšených krátkodobých 
koncentrací, vztažený k jednotkovému nárůstu znečištění, se v provedených studiích liší. 
Metaanalýzou byl získán odhad signifikantního nárůstu astmatických obtíží o 2,8 % na 10 

µg/m3 aerosolových částic PM10 a 3,1 % na 10 µg/m3 NO2 (Weinmayr et al., 2010). 
Předmětem sdělení budou první výsledky získané na kohortě dětských astmatiků (N= 244) 
v rámci studie „Výskyt respiračních obtíží astmatických pacientů ve vztahu ke krátkodobým 
zhoršením kvality ovzduší v Ostravě“, provedené v topné sezóně 2013/2014 (listopad až 
únor). Zdravotní projevy byly zaznamenány rodiči pacientů deníkovou formou. Bude popsána 
metodika stanovení expozice respondentů PM10, NO2 a SO2 ve venkovním ovzduší dle jejich 
obvyklého pobytu na dvou adresách (bydliště a škola). Dále budou představeny výsledky 
prvního zpracování dat pomocí tří statistických metod: LOESS (locally estimated scatterplot 
smoothing), GLMM (generalized linear mixed model) a GAM (generalized additive model). 
LOESS je neparametrická grafická metoda vhodná pro základní orientaci o vztahu 
proměnných. Byla užita na kumulovaná data expozic a zdravotních projevů celé kohorty 
dětských respondentů. Zobecněné modely (GLMM a GAM) byly užity na subpopulaci 
dětských astmatiků, jejichž rodiče vyplňovali deníky elektronicky (N=147). GLMM poskytl 
výsledky, z nichž bylo možno vypočítat nárůst astmatických obtíží na jednotkové zvýšení 
koncentrace sledované škodliviny. Nelineární výsledky GAM, které přesněji popisují vztah 
mezi expozicí znečišťujícím látkám v ovzduší a zdravotními efekty, budou předvedeny 
v podobě komentovaných grafických výstupů, spolu s informací o statistické významnosti (p-
hodnoty). 
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Problematika znečištěného ovzduší se přesunula také do malých sídel a dostala se tím mimo 
účinná či ekonomická řešení. Současná finanční situace obyvatel malých sídel přispívá 
k tomu, že obyvatelstvo se vrátilo ke spalování nekvalitních paliv a odpadů v často 
nevhodných topeništích, které spolu s dopravou výrazně znečišťují ovzduší v dýchací zóně 
člověka. Lidé v těchto místech trpí zdravotními potížemi. Úroveň znečištění ovzduší a měřené 
koncentrace závažných škodlivin se v zimním období dostávají na velmi podobnou, mnohdy 
stejnou, výši jako v průmyslových městech. 
Řešitelé projektu (TAČR TA02021276) firma ENVINET a.s. ve spolupráci se Zdravotním 
ústavem se sídlem v Ostravě, firmou ENVItech Bohemia s.r.o. a Centrem dopravního 
výzkumu, v.v.i., vytvořili tým schopný kvalifikovaně přispět k řešení tohoto závažného 
problému.  
Projekt řešící tuto problematiku se sestává z několika úrovní, které vyjadřují vlastní problém 
současného stavu: 

1. Poznání skutečného stavu měřením v terénu. Bylo vybráno celkem 7 reprezentativních 
obcí (Slavníč, Okříšky, Hrotovice, Lukavec, Krátká, Fryšava a Bochovice), které byly 
proměřeny vždy 8 rovnoměrně rozložených týdnů v roce (4 v topné a 4 v netopné 
sezoně) tak, aby bylo možno průměr z naměřených hodnot považovat za roční. Mezi 
měřené a sledované parametry patřily: prach (PM10 a PM2,5), NOx, O3, SO2 a PAU 
a meteorologické parametry. 

2. Verifikace naměřených dat, porovnání s platným legislativním rámcem a vyhodnocení 
rozptylových podmínek při odběru, zejména ovlivněných stavy počasí. Bylo 
provedeno formou vyhodnocovacích zpráv, které byly vypracovávány ihned po 
ukončení měření a které byly umístěny na web projektu a také zasílány na TAČR. 

3. Prostorová analýza dat modelováním a následným výpočtem zdravotních rizik – 
probíhá nyní. 

V současné době je projekt již v poslední fázi přípravy metodik k jejich certifikaci. Metodika 
č.1 – Stanovení příspěvku dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech bude certifikována 
prostřednictvím Ministerstva dopravy, metodika č.2 – Hodnocení kvality ovzduší v malých 
sídlech podle kategorií bude certifikována na Ministerstvu životního prostředí a metodika č.3 
– Identifikace zdravotních rizik z ovzduší v malých sídlech bude zpracována ve formě map 
s odborným obsahem. 



 
 

60 
 

Projekt končí v prosinci 2015. 
     
Více informací naleznete na stránkách projektu:  http://ovzdusi.envinet.cz 



 
 

61 
 

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ  
(VYHLÁŠKA Č. 6/2003 SB.) A JAK DÁLE 

 
RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., Mgr. Lenka Šubčíková, MUDr. Helena Kazmarová,             
Ing. Miroslava Mikešová, Ing. Věra Vrbíková 
 
Centrum zdraví a životního prostředí, Státní zdravotní ústav Praha 
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10  
tel.: 267 082 316 
www.szu.cz, bohumil.kotlik@szu.cz 
___________________________________________________________________________ 
 

Kvalita vnitřního ovzduší je významným faktorem z hlediska možného ovlivnění lidského 
zdraví. Podíl vnitřního ovzduší na celkové inhalační expozici je dán časem stráveným 
v daném prostředí a výškou koncentrací látek. Většina lidí pobývá ve venkovním prostředí 
okolo 2-3 hodin (5 až 12 %) a zbylou část dne stráví v bytě, v práci, v dopravních 
prostředcích a v různých jiných budovách. Význam vnitřního ovzduší pro inhalační expozici 
však není u všech látek stejný. Je ovlivněn poměrem koncentrací ve venkovním a vnitřním 
ovzduší, mění se v čase a vyvíjí se i díky změnám ve společnosti a změnám v životním stylu. 
Snahy o úspory energie v posledních desetiletích minulého století vedly k řadě kroků, 
zvyšujících koncentrace některých látek ve vnitřním prostředí. Začaly se používat nové 
konstrukční stavební prvky – např. dokonale těsnící plastová okna (která omezují výměnu 
vzduchu) a materiály s vyššími tepelně izolačními vlastnostmi, obsahující řadu chemických 
látek, jsou stále častěji instalovány systémy úpravy vzduchu (klimatizační a vzduchotechnické 
jednotky s nuceným oběhem vzduchu) a zvyšuje se intenzita používání přípravků tzv. bytové 
chemie. Současně došlo v případě některých látek ke snížení venkovních koncentrací, což 
relativní význam kvality vnitřního ovzduší ještě zvýšilo. Uvědomíme-li si tato expoziční data, 
je zřejmé, že z hlediska ochrany zdraví je důležité identifikovat a objektivizovat nepříznivě 
působící faktory vnitřního prostředí, odhadnout míru jejich zdravotního rizika a navrhnout 
opatření k jejich snížení.  

Vnitřní prostředí lze dále dělit na pracovní prostředí, pobytové prostory, byty a ostatní (např. 
dopravní prostředky, jiné stavby…). Problematiku pracovního prostředí komplexně shrnuje 
Vyhláška MZ ČR č. 361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci ve znění následných právních úprav, prostředí pobytových místností je pokryto 
Vyhláškou MZ ČR č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních 
a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností. Tato vyhláška stanoví, 
na základě zmocnění § 13 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, hygienické limity 
chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností, 
staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro 
zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče, ústavů sociální 
péče, ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a staveb pro shromažďování většího počtu 
osob. Definici pobytové místnosti pak lze nalézt ve Vyhlášce MMR č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby ve znění následných právních úprav. 

Přestože Vyhláška MZ ČR č. 6/2003 Sb. vstoupila v plnou platnost až k 1. 1. 2005, objevil se 
požadavek stanovit „pravidla hry“ ve třech oblastech tj. u zajištění representativnosti 
vzorkování, sjednocení požadavků na analytické postupy a na interpretaci naměřených hodnot 
již mnohem dříve. Za nejzásadnější faktor, z pohledu pracovníka laboratoře, lze považovat 
otázku zajištění representativnosti vzorku respektive representativnosti popisu měřeného 
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prostředí vzorkováním. Strategie vzorkování ovzduší ve vnitřním, nepracovním prostředí je 
pro potřeby naplnění Vyhlášky MZ ČR č. 6/2003 Sb. zpracována formou metodického 
návodu (METODICKÝ NÁVOD MZ ČR a Hlavního hygienika ČR z 23. 3. 2007 pro měření 
a stanovení chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů kvality vnitřního prostředí 
podle vyhlášky č. 6/2003 Sb. (Čj. OVZ-32.0-08.3.07/8559. Je koncipován i pro širší použití, 
tj. i pro sledování látek a pobytových místností respektive typů vnitřního prostředí, které 
nejsou v uvedené vyhlášce nebo v citované normě uvedeny.   

Za deset let platnosti bylo dost času na to identifikovat nedostatky Vyhlášky č. 6/2003 Sb. a 
přichází vhodná chvíle začít diskutovat o její novele.  

V textu vyhlášky 6/2003 Sb. jsou „sporné“ limity: 
 mezi ně patří limity stanovené pro aerosolové částice PMX (80 a 150 µg/m3/hod.), když 

v případě frakce PM10 a vlastně i frakce PM2,5 je prokázána velmi silná vazba na aktivity 
uživatelů; 

 pro benzen (7 µg/m3/hod.) – kde se ukazuje problém vlivu nižších hodnot; 
 pro ozón (100 µg/m3/hod.), zdroj už majoritně ve venkovním ovzduší; 
 mikrobiologické znečištění (kde jsou zezávazněné, dnes již neplatné normy a je zde i 

poněkud nelogicky uvedeno sporné SOP. 

Jsou zde také již „nekontrolovatelné limity - roztoči a guanin. 

Pak lze na základě presentovaných výstupů různých projektů identifikovat „chybějící“ limity: 
 (CO2, který je ale schován ve Vyhlášce 20/2012 Sb. jako indikátor výměny vzduchu),  
 některé VOC – zvážit lze například limitaci nalézaných problémových látek - acetaldehyd, 

alfa-pinen, limonen, alifatické uhlovodíky C6-C12 a 2-etylhexanol; 
 pro charakterizaci expozice tabákovému kouři (ETS), PAU;  
 diskutují se vlivy bromovaných retardantů hoření … 

Širší odbornou diskusi by zasluhoval jak rozsah hodnocených typů prostor/prostředí, tak 
přístup k hodnocení/interpretaci naměřených hodnot formou limitů, když v současnosti není 
nerespektována nejistota měření …. Samostatnou kapitolu pak tvoří velmi medializované 
„nano-aktivní plochy“ a vlastně všechny „nové“ stavební materiály. 

 

Náš názor je, že je potřeba novelizovat Vyhlášku MZ ČR č. 6/2003 Sb. s využitím směrnice 
WHO pro vybrané látky ve vnitřním ovzduší, vydané v roce 2010 a dalších aktuálních 
odborných podkladů.  

Současně je třeba uplatnit její rozsah i na další typy pobytových místností, pracovních prostor 
přímo nespojených s výrobou (kanceláře – překryv s dikcí NV č. 361/2007 Sb.) a včetně 
nájemních bytů nebo i nových bytů.  

Pro ostatní nepracovní vnitřní prostředí včetně bytů, respektive pro projektanty, stavební 
firmy a výrobce stavebních materiálů a vnitřního vybavení bytů, by stanovené limity 
škodlivých faktorů ve vnitřním ovzduší měly sloužit jako doporučené cílové hodnoty. 
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V roce 2010 získal Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě akreditaci pro metanscreening 
(atmogeochemický průzkum), který je v souladu s „Obecnou metodikou stanovení 
koncentrace metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu“, kterou vzal na vědomí a 
odsouhlasil Český báňský úřad v Praze pod č.j. 2309 dne 17.7.2005.  

K vlastnímu měření používáme přenosné analyzátory plynů Ecoprobe 5 a při detekci se 
využívá princip absorpce infračerveného paprsku molekulami metanu a oxidu uhličitého. 
Metanscreening může být ovlivněný celou řadou činitelů, z kterých je bezprostředně závislý 
na hodnotě a průběhu barometrického tlaku, klimatických podmínkách, druhu horniny 
vytvářející půdní profil, popřípadě recentním rekultivačním materiálu.  

V rámci plnění části veřejné zakázky: 35/AKT – Aktualizovaný projekt 35 - „Komplexní 
řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ provádíme od roku 2010  
atmogeochemický průzkum v ostravské, petřvaldské a v části karvinské dílčí pánve ostravsko-
karvinského revíru. Účelem tohoto měření je identifikovat místa s prokázanými výstupy 
důlních plynů na povrch. Naměřené hodnoty koncentrace metanu v půdním vzduchu jsou 
použity ke klasifikaci pozemků dle daného stupně nebezpečí.  

Metanscreening je metoda, která na daném území potvrdí anebo vyloučí existenci plynových 
komunikací mezi uzavřenými důlními prostory a povrchem, je výchozím podkladem pro 
stanovení opatření a eliminaci, popřípadě minimalizaci nekontrolovatelných plošných výstupů 
důlních plynů a tím zajištění bezpečnosti osob a majetku. 
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Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě v rámci monitorování složek životního prostředí se 
zabývá již od roku 1985 monitorováním vnějšího ovzduší s cílem proměřit oblasti města 
s různou úrovní znečištění ovzduší  a definovat  tyto oblasti ve vztahu k limitním hodnotám.  
 
V současné době probíhá měření vnějšího ovzduší na dvou měřících místech v Ostravě - 
Radvanicích (Radvanice, Nad Obcí a Radvanice, OZO). Cílem práce bylo zhodnocení kvality 
vnějšího ovzduší v těchto lokalitách Ostravy - Radvanic v roce 2014 a vyčíslení statisticky 
významných rozdílů u jednotlivých škodlivin mezi těmito měřícími místy. 
 
ROK 2014 - umístění měřících stanic, zdroje znečištění, měřené škodliviny 
 
Typ zóny Číslo Umístění Hlavní zdroje znečištění Měřené 

škodliviny 

obytná 
předměstská  

1 

Radvanice 
OZO, ul. 
Poláškova 

lokální topeniště, částečně 
ArcelorMitttal Steel 

PM10, NOx, 
kovy, PAU, 
TOL 

obytná 
předměstská 
průmyslová 

2 

Radvanice, ul. 
Nad Obcí 

ArcelorMittal, lokální 
topeniště, doprava 

PM10, NOx, 
kovy, PAU, 
TOL 
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Subsystém III „Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku“ je realizován v rámci Systému 
monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí od roku 
1994. Slouží především pro potřeby zjištění vztahů mezi hlukem a jeho účinky na kvalitu 
života a zdraví obyvatel.  
Subsystém III zahrnuje monitorování hluku 24hodinovým měřením a periodicky probíhající 
dotazníkové šetření. V roce 2014 bylo měření zajišťováno firmou MaRexcom s.r.o. jako 
veřejná zakázka. Bylo realizováno v 9 městech (Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jablonec 
nad Nisou, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha 3, Ústí nad Orlicí a Znojmo), v každém městě ve 
dvou lokalitách. Měření trvalo 24 hodin a v měřícím místě každé lokality proběhlo dvakrát -
 v jarním a podzimním termínu. Součástí každého měření bylo sčítání intenzity dopravy. 
Měření se neprováděla v případě krátkodobých neobvyklých hlukových situací, např. uzávěra 
komunikace, stavební práce apod. Z těchto důvodů nebylo provedeno měření v lokalitě 
Havlíčkův Brod Pražská v jarním období 2014 a v lokalitách Ostrava 17. listopadu a Ostrava 
Havlíčkovo náměstí v podzimním období 2014. Tato měření byla nahrazena v jarním období 
roku 2015.  
Na základě výstupů z měření byly vypočteny hlukové ukazatele pro den (Ld), pro večer (Lv), 
pro noc (Ln) a pro den+večer+noc (Ldvn). Výsledky za rok 2014 jsou udávány jako hladina 
akustického tlaku zvuku dopadajícího na fasádu podle platného metodického návodu, ale pro 
porovnání současných a předchozích výsledků a ke statistické analýze byla použita přímo 
hodnota hluku naměřená před fasádou, bez použití korekce pro odrazy.  
Nejhlučnější ze sledovaných lokalit byla ve všech ukazatelích lokalita Plzeň Klatovská, 
následovaly Praha Koněvova a Havlíčkův Brod Pražská. Nejtišší byla lokalita Jablonec n. N. 
Mšenská, na druhém a třetím místě byly lokality Praha 3 Pod lipami a Ústí n. O. Popradská.  
 
Analýza vývoje hluku byla provedena pro období 1994 - 2006. V tomto období probíhalo 
měření každoročně, a proto existuje kvalitní časová řada výsledků. V každé lokalitě bylo 
stanoveno, zda jsou hodnoty hlukového ukazatele Ldvn konstantní a jejich kolísání je možno 
považovat za náhodné odchylky, nebo zda dochází k jejich nárůstu, případně poklesu. V roce 
2014 byly naměřené hodnoty srovnány s hodnotami očekávanými podle modelu z let 1994 - 
2006. Byla testována hypotéza, zda zjištěné hodnoty odpovídají modelu, nebo zda jsou 
významně vyšší nebo nižší, což by znamenalo změnu dříve zjištěných trendů vývoje hluku. 
V devíti lokalitách byl potvrzen trend z období 1994 - 2006. V šesti lokalitách byla zjištěna 
změna trendu vývoje. Ke zlepšení stavu oproti předchozímu trendu došlo v lokalitách 
Havlíčkův Brod Pražská, Jablonec n. N. Němcové, Olomouc Foersterova a Plzeň Skrétova. 
K mírnému zhoršení došlo naopak v Olomouci I. P. Pavlova a v Ostravě Havlíčkovo náměstí. 
Pozitivní skutečností je, že v obou hlučných lokalitách kde docházelo v období 1994 - 2006 
k dalšímu růstu hlučnosti (Havlíčkův Brod Pražská a Olomouc Foerstrova), bylo dosaženo 
snížení hlučnosti oproti předchozímu trendu.  
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V příspěvku jsou uvedeny příklady jednotlivých monitorovaných lokalit, výsledky měření 
v roce 2014 a vývoj hluku v těchto lokalitách.  
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POZNATKY Z ŠETŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO HLUKU 
 
Mgr. Jan Beneš 
 
Odbor hygieny obecné a komunální, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Tel.: +420 595 138 123 
jan.benes@khsova.cz, http://www.khsova.cz/ 
___________________________________________________________________________ 
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se dlouhodobě 
zabývá mimo jiné i řešením podnětů na hluk z provozu na železničních tratích. Příspěvek ve 
stručnosti přibližuje postup při řešení tří různých podnětů na hluk, přičemž v každém případě 
se jednalo o jinou situaci, na základě kterých lze poukázat na určité obtíže, které komplikují 
práci komunálních hygieniků. Konkrétně jde o přiblížení šetření železničního hluku v oblasti 
tzv. polanecké spojky v Ostravě, ze kterého vyplývá, že princip stanovení tzv. staré hlukové 
zátěže může být velice problematický. Zejména se jedná o problém sběru dat k roku 2000 a 
také skutečnost, že jeden náměr bývá všemi stranami odmítán – jak podateli podnětu, tak 
provozovateli zdroje hluku. Druhý příklad se zaměřuje na souběh silničního a železničního 
hluku ze dvou silničních komunikací různého významu a dvou železničních tratí v Havířově, 
což s sebou přináší několik nestandardních úskalí – zachycení řešeného zdroje hluku, 
hlukového pozadí, problematika vibrací. Třetím případem je železniční hluk v příhraniční 
lokalitě Petrovice u Karviné, kde obtíže působí stojící lokomotivy – liniový vs. stacionární 
hluk. Ačkoli je monitoring hluku zaměřen zejména na hluk ze silniční dopravy, bylo by 
vzhledem k určitým úskalím vhodné věnovat pozornost i hluku z provozu na železničních 
tratích. 


