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SOUHRN

Současná úroveň znečištění ovzduší prachovými částicemi do 10 μm (PM10) je spojována se zvýšením nemocnosti a úmrtnosti. 
Město Ostrava je jednou z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a s častými smogovými situacemi v zimních měsících. Pro zhod-
nocení teoretického dopadu smogové epizody 2010 na celkovou úmrtnost, hospitalizace z kardiálních a respiračních příčin, vý-
skyt symptomů dolních cest dýchacích u zdravých dětí a dospělých s chronickým respiračním onemocněním a počtu dnů s ome-
zenou aktivitou byla použita metodika výpočtu atributivních proporcí doporučená WHO. Atributivní proporce vyjadřuje proporci 
případů, ke kterým dojde vlivem krátkodobě zvýšených koncentrací PM10. Smogová situace z roku 2010 byla porovnána se smo-
govou epizodou v roce 2009. Výsledky ukázaly, že úroveň znečištění ovzduší PM10 při smogové situaci ve městě Ostravě v roce 
2010 může být spojována s téměř dvojnásobně vyšší odhadovanou proporcí případů pro všechny hodnocené zdravotní ukazatele 
ve srovnání se smogovou situací v roce 2009. Kvantifi kace tzv. excesivní úmrtnosti a nemocnosti ve vztahu ke znečištění ovzduší 
může být významným nástrojem pro orgány státní správy z hlediska přijímání opatření ke zlepšení kvality ovzduší, a tím i snižo-
vání zdravotních rizik pro obyvatele.

Klíčová slova: koncentrace PM10, úmrtnost, nemocnost, atributivní proporce, smogové epizody

SUMMARY

The current level of  PM10 pollution is associated with an increase in mortality and morbidity. The city Ostrava is one of  the 
areas with deteriorated air quality and with occurrence of  smog situations during winter months. The method of  calculation of  
attributive proportions recommended by the WHO was used for evaluating the theoretical impact of  the 2010 smog episode on 
mortality and morbidity. Attributive proportions express the proportion of  cases due to the increase of  short-term PM10 con-
centrations. The 2010 smog situation was compared with the smog episode in 2009. Results showed an almost twice as high esti-
mated proportion of  cases associated with the level of  PM10 pollution during the smog situation in Ostrava in 2010 as compared 
with the smog situation in 2009. Quantifi cation of  so called excessive mortality and morbidity in relation to air pollution might 
be an important tool for the national authorities when adopting measures for the improvement of  air quality and thus decreasing 
health risks in the population.

Key words: PM10 concentrations, mortality, morbidity, attributive proportion, smog episode
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10

 NA 
ÚMRTNOST A NEMOCNOST OBYVATEL 

OSTRAVY V PRŮBĚHU SMOGOVÝCH EPIZOD

IMPACT ASSESSMENT OF PM
10

 CONCENTRATIONS ON 
MORTALITY AND MORBIDITY IN OSTRAVA DURING SMOG 

EPISODES

HANA TOMÁŠKOVÁ1, 3, IVAN TOMÁŠEK1, HANA ŠLACHTOVÁ1, HELENA ŠEBÁKOVÁ2, 3

1Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava
2Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Ostrava

3Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ostrava

Úvod

Znečištění ovzduší prachovými částicemi o velikos-
ti do 10 μm (PM10), resp. do 2,5 μm (PM2,5) (12, 13), se 
řadí mezi největší problémy životního prostředí. Podle 
WHO se současná úroveň znečištění projevuje zvýše-
ním nemocnosti a úmrtnosti ve vztahu k výskytu PM10 
v ovzduší. Ve většině evropských měst dochází k pře-
kračování hodnot doporučených WHO, což se násled-

ně projevuje, jak dokládají četné epidemiologické studie, 
nárůstem excesivní úmrtnosti a nemocnosti nad rámec 
celospolečenské únosnosti (9–11).

Město Ostrava a okolí patří mezi nejznečištěnější ob-
lasti v Evropě (2). Na území města se nachází řada zdro-
jů průmyslového znečištění a to přímo mezi lokalitami 
s rezidenční funkcí, což má zásadní význam z hlediska 
expozice obyvatel. Jedná se většinou o podniky těžkého 
průmyslu, z nichž některé fungují již více než dvě století 
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a jsou významným způsobem spoluodpovědné za špat-
nou kvalitu ovzduší ve městě. I když v uplynulých letech 
došlo k výraznému zkvalitnění ovzduší vlivem útlumu 
a modernizace průmyslu, snížení produkce v důsled-
ku ekonomické krize i realizace opatření ze strany státu 
a samosprávy, přesto je dosažený pokles z hlediska zdra-
ví stále nedostatečný a nedaří se dosáhnout úrovně kon-
centrací PM10 doporučené WHO (1), která představuje 
celosvětově akceptovatelnou míru rizika, ani dodržení 
zákonných limitů. 

Za nepříznivých meteorologických podmínek dochá-
zí v Ostravě ke vzniku smogových situací charakterizo-
vaných vysokými koncentracemi látek kontaminujících 
ovzduší, které ovlivňují zdravotní stav obyvatel. Tyto 
smogové situace se vyskytují každou zimu a trvají ně-
kolik dní. Smogová situace v roce 2010 však byla výji-
mečná jak délkou, tak hodnotou dosažených maximál-
ních koncentrací PM10 a vyvolala obavy týkající se roz-
sahu možných důsledků na zdraví. Vzhledem k tomu, že 
doposud nebyl pro obyvatele města kvantifi kován vztah 
mezi úmrtností a nemocností na jedné straně a přísluš-
nými aktuálními hodnotami průměrných denních kon-
centrací PM10 na straně druhé, byl na žádost orgánu 
ochrany veřejného zdraví vypracován odhad vlivu zvý-
šených krátkodobých průměrných denních koncentrací 
PM10 (PM2,5) na vybrané zdravotní ukazatele pro obyva-
tele Ostravy. Studie hodnotila období leden–únor 2010 
a srovnání se stejným obdobím roku 2009. Cílem bylo 
stanovit teoretický vliv smogové situace na zdraví ex-
ponované populace.

Metodika

Koncentrace PM
10

 (PM
2,5

) a meteorologické údaje
Na území města Ostravy je rozmístěno 7 stanic imis-

ního monitoringu (obr. 1). Na měření se podílí Český 
hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a Zdravotní ústav 
se sídlem v Ostravě (ZÚ). V rámci této studie byly zpra-
covány naměřené krátkodobé koncentrace PM10 ze 4 sta-
nic: S1422 (ZÚ), S1650 (ZÚ) a S1064 (ČHMÚ), S1061 
(ČHMÚ) a meteorologická data (teplota, vlhkost vzdu-
chu, síla větru) ze stanice S1649 (ČHMÚ), která je zhru-
ba uprostřed zájmového území.

Ostrava byla pro účely studie rozdělena do 4 oblas-
tí (s pracovním označením Zábřeh, Poruba, Fifejdy 
a Bartovice). Výběr oblastí byl proveden na základě 
rozptylových modelů a byl vymezen administrativními 
hranicemi obvodů. Každé oblasti byla přiřazena stani-
ce imisního monitoringu. Pokud se v oblasti nacházela 
více než 1 stanice imisního monitoringu, byla vybrána 
ta, která nejlépe vystihovala imisní zátěž daného území 
(obr. 1). Na vybraných stanicích pro oblast Fifejd, Zá-
břehu a Bartovic probíhá kontinuální 24hodinové mě-
ření PM10. Na stanici v Porubě probíhá 24hodinové mě-
ření v intervalu 3 dnů. Pro doplnění hodnot porubské 
stanice byl použit lineární vztah (korelační koefi cient 
r=0,72; y=0,81+0,672x) mezi hodnotami na vybra-
né stanici S1422 (y) a stanicí S1649 (x). Vztah byl vy-
počten na základě korelační a regresní analýzy 
z naměřených hodnot za období leden 2009–únor 2010. 
Pro zpracování byly použity i hodnoty PM2,5, které byly 
vypočteny z naměřených koncentrací PM10 na základě 
vztahu PM2,5=0,8.PM10.

Odhad vlivu zvýšených krátkodobých koncentrací 
PM

10
 (PM

2,5
) na vybrané zdravotní ukazatele

Výpočet předpokládá rozdělení průměrných 24ho-
dinových koncentrací PM10 (nad hodnotu 20 μg.m-3 – 
hodnota pozadí) pro každou vybranou stanici imisního 
monitoringu na území města Ostravy za období leden–
únor 2009 a leden–únor 2010 do intervalů s krokem po 
10 μg.m-3. Tyto intervaly zahrnují limitní hodnotu pro 
krátkodobé koncentrace PM10 (50 μg.m-3) podle platné 
české legislativy (13), která je shodná se zdravotně zdů-
vodnitelnou referenční hodnotou doporučenou WHO 
pro krátkodobé koncentrace PM10 ve vnějším ovzduší 
(50 μg.m-3) (1). Pro každý koncentrační interval je uve-
den počet dnů s dosaženou koncentrací PM10 spadající do 
daného koncentračního intervalu. Výsledkem této části 
výpočtu je proporce dnů s výskytem koncentrací PM10 
v příslušném koncentračním intervalu pro každou oblast.

Vybrané zdravotní ukazatele
Ze zdravotních ukazatelů, které odrážejí vliv koncen-

trací PM10 na zdraví, byly v souladu s podobnými stu-
diemi WHO (10) a programem CAFE (Clean Air for 
Europe) (5) hodnoceny: celková úmrtnost, hospitaliza-
ce z kardiálních a respiračních příčin. Výskyt symptomů 
dolních cest dýchacích – Lower Respiratory Symptoms 
(LRS), jako je hvízdání, obtížné dýchaní, tlak na plicích 
a kašel, byl hodnocen u zdravých dětí a u dospělých 
s chronickým respiračním onemocněním. Dále byl hod-
nocen ukazatel „dny s omezenou aktivitou“ – Restric-
ted Activity Days (RADs), tj. dny, ve kterých dochází 
u člověka ze zdravotních důvodů ke změně normální 
aktivity. RADs zahrnují dny s upoutáním na lůžko, dny 
s absencí v zaměstnání nebo ve škole a dny jen s mírným 
omezením normální aktivity, které mohou tvořit přibliž-
ně až dvě třetiny celkového počtu RADs.  

Obr. 1: Pracovní rozdělení území města Ostravy do 4 oblastí.
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Koncentrace PM
10

 a meteorologické údaje
Průměrná hodnota denních koncentrací PM10 na 

území Ostravy ve sledovaném období se v roce 2009 
pohybovala v intervalu 36,6–66,2 μg.m-3 s maximální 
hodnotou 190,1 μg.m-3. V roce 2010 se průměrná hod-
nota denních koncentrací PM10 pohybovala v rozmezí 
53,8–103,1 μg.m-3 s maximální hodnotou 552,6 μg.m-3. 
V uvedeném období tedy došlo v roce 2010 k výrazné-
mu (p = 0,04), až dvojnásobnému vzestupu průměrných 
koncentrací PM10 v ovzduší oproti roku 2009 (obr. 2). 
V roce 2009 byly nejvyšší koncentrace naměřeny v oblas-
ti Bartovice, v roce 2010 v oblasti Zábřeh, nejnižší kon-
centrace v obou letech byly naměřeny v oblasti Poruba.

Z hlediska meteorologických parametrů byly první 
dva měsíce roku 2010 méně příznivé pro rozptyl PM10 
v ovzduší, než tomu bylo ve stejném období roku 2009. 
Průměrná teplota za období leden–únor 2010 byla až 
trojnásobně nižší ve srovnání s průměrnou teplotou 
v období leden–únor 2009 (tab. 2). Pro vlhkost vzduchu 
a rychlost větru byly v roce 2010 naměřeny nižší hod-
noty než v roce 2009. 

Atributivní proporce (AP)
Vypočtené atributivní proporce (AP) jsou znázorněny 

na grafech obrázku 3. Pro všechny sledované ukazate-
le, v obou hodnocených obdobích (leden–únor 2009, le-
den–únor 2010), se jedná o statisticky významné zvýšení 
hodnot ve srovnání s úmrtností a nemocností pro kon-

Výpočet atributivní proporce (AP)
Odhad vlivu zvýšených krátkodobých koncentra-

cí PM10 (PM2,5) na vybrané zdravotní ukazatele je zalo-
žen na výpočtu atributivní proporce (AP), tzn. propor-
ce případů, ke kterým dojde vlivem zvýšených krátko-
dobých koncentrací PM10 (PM2,5) tak, jak je uvádí meto-
dika WHO (12). Pro výpočet atributivní proporce (AP) 
byl použit následující vztah: 

AP = Σ {[CR(c) – 1] *p(c)}/ Σ [CR(c) * p(c)],        

kde je: 
AP – atributivní proporce
CR(c) – C-R funkce vyjadřující vztah koncentrace 

a účinku pro koncentrační interval c 
p(c) – proporce dnů s průměrnou denní hodnotou 

v koncentračním intervalu c.

Ve výpočtu se používají vztahy koncentrace a účinku 
(tzv. C-R funkce) převzaté z metaanalýz WHO, CAFE, 
případně dalších velkých evropských projektů (APHE-
IS-3). C-R funkce jsou vyjádřeny jako procentuální ná-
růst případů na 10 μg.m-3 PM10 (PM2,5) a vycházejí z rela-
tivního rizika – Relative Risk (RR) nebo z poměru šan-
cí – Odds Ratio (OR). Výpočet AP je založen na před-
pokladu lineárního vztahu mezi koncentrací a účinkem 
(C-R funkce). Výpočet 95% intervalu spolehlivosti (95% 
IS) pro AP vycházel rovněž z výše uvedeného vztahu, 
kdy za C-R funkci byly dosazeny hraniční hodnoty její-
ho 95% intervalu spolehlivosti. Přehled použitých C-R 
funkcí pro jednotlivé ukazatele nemocnosti a úmrtnos-
ti je uveden v tabulce 1.

Tab. 1: Použité C-R funkce na 10 μg.m-3

Tab. 2: Meteorologická data za období leden–únor (měřeno na 
stanici 1649 Ostrava–Mariánské Hory)

C-R funkce – funkce vyjadřující vztah koncentrace a účinku
IS – interval spolehlivosti
LRS – symptomy dolních cest dýchacích
*  přibližně 30 % dospělé populace trpí chronickým respiračním 

onemocněním

1) 14 dnů bezvětří, 2) 5 dnů bezvětří

AP byla vypočtena zvlášť pro každou oblast a násled-
ně, na základě příslušné proporce obyvatel v každé ob-
lasti i pro celé město Ostravu.

Ukazatel 
(zdroj)

Věkové 
skupiny

C-R 
funkce
 (%)

95% 
IS 

(%)
Škodlivina

Celková 
úmrtnost (3) všechny 0,60 0,40–0,80 PM10

Hospitalizace 
z kardiálních 
příčin (8)

všechny 0,60 0,30–0,90 PM10

Hospitalizace 
z respiračních 
příčin (5)

0-64 1,00 0,80–1,30 PM10

LRS u dětí 
(běžná popula-
ce) (20)

5–14 4,00 2,00–6,00 PM10

LRS u dospělých 
(s chron. resp. 
onem.) (5)

>15 
(30%)* 1,70 0,20–3,20 PM10

Dny s omeze-
nou aktivitou 
(RADs) (14)

15–64 4,75 4,17–5,33 PM2,5

Obr. 2: Průměrné hodnoty denních koncentrací PM10 na území Ostravy.

Charak-
teristika Rok Počet Ar. 

průměr

Sm. 
odchyl-

ka
Min. Max.

Teplota 
(°C)

2009 59 -0,74 3,65 -7,05 11,35

2010 59 -2,58 5,16 -16,09 7,15

Vlhkost 
vzduchu 
(%)

2009 59 86,85 6,96 59,85 99,78

2010 59 85,93 8,47 60,68 99,81

Rychlost 
větru 
(m/s)

2009 451) 1,38 0,72 0,50 3,60

2010 542) 1,01 0,46 0,50 2,60
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centrace PM10, které nepřekročí hodnotu 20 μg.m-3, před-
stavující v souladu s metodikou WHO hodnotu RR=1. 

Dále bylo provedeno srovnání AP jednotlivých zdra-
votních ukazatelů pro rok 2010 a 2009 s cílem zjistit, zda 
smogová situace v roce 2010 vedla také k teoreticky vý-
znamnějšímu nárůstu AP proti roku 2009.

Atributivní proporce (AP) – srovnání období 2009 
a 2010

U celkové úmrtnosti na území města vzrostla hodno-
ta AP z 2,2 % v roce 2009 na hodnotu 4,3 % ve srov-
natelném období roku 2010. Nejednalo se však o statis-
ticky významný nárůst. 

V roce 2009 byla vypočtena nejvyšší hodnota AP ze 
všech oblastí v oblasti Bartovice, zatímco pro rok 2010 
byla vypočtena nejvyšší hodnota AP v oblasti Zábřeh, 
kde také jako v jediné z oblastí byl meziroční rozdíl sta-
tisticky významný. Oblastí s nejnižší hodnotou AP byla 
podle očekávání Poruba.

Obr. 3a – f: Atributivní proporce pro jednotlivé zdravotní ukazatele (bodový odhad a 95% IS).

Na území Ostravy vzrostla AP pro hospitalizace 
z kardiálních příčin z hodnoty 2,2 % v roce 2009 rov-
něž na hodnotu 4,3 % v roce 2010. Opět se však nejed-
nalo o statisticky významný nárůst proti roku 2009, stej-
ně jako v žádné z oblastí. U hodnot AP pro hospitali-
zace z respiračních příčin v roce 2010 došlo jak celko-
vě, tak ve všech oblastech ke statisticky významnému 
nárůstu proti roku 2009. Hodnota AP vzrostla z 3,6 % 
v roce 2009 na 6,9 % v roce 2010. 

Nejvyšších hodnot ze sledovaných zdravotních uka-
zatelů dosáhla AP pro LRS u dětí. Z hodnoty 13,1 % 
v roce 2009 vzrostla AP pro LRS na 23 %, ale nejedna-
lo se o statisticky významný nárůst. AP pro LRS u do-
spělých osob s chronickým respiračním onemocněním 
měla obdobnou tendenci, došlo k nárůstu z hodnoty 
5,9 % na hodnotu 10,9 %, ale nejednalo se o statistic-
ky významnou změnu. Ke statisticky nejvýznamnějším 
rozdílům došlo u proporce dnů s omezenou aktivitou, 
a to jak celkově, tak v jednotlivých oblastech. Z hodno-
ty 11,6 % došlo k vzestupu na hodnotu 20,5 %.
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Z hlediska vlivu na zdraví se suspendované částice 
řadí mezi tzv. bezprahové látky. V případě úmrtnosti se 
obvykle výpočet provádí pro dlouhodobé koncentrace, 
v tomto případě byly hodnoceny krátkodobé koncent-
race nejexponovanějších období dvou let. Významnější 
vliv PM10 na zdraví je popisován při dosažení hodnot již 
nad 20 μg.m-3. Proto se i v tomto odhadu používá hod-
nota 20 μg.m-3, které je v souladu s metodikou WHO 
(12) přiřazena hodnota RR=1. 

Běžně se vliv PM10 na zdraví hodnotí v rámci posuzo-
vání vlivu na zdraví procesu EIA (Environmental Im-
pact Assessment). Za tímto účelem se používá metodi-
ka US EPA, vycházející z výpočtu nekarcinogenního ri-
zika, tzv. Hazard Quotient (HQ) (15). Vypočtený koe-
fi cient udává míru rizika ve vztahu ke koncentraci PM10 
a příslušné referenční hodnotě krátkodobé koncentrace. 
Pro kvantifi kaci úmrtnosti a nemocnosti však HQ není 
použitelný, protože jeho výpočtem nedostaneme infor-
maci, o kolik se zvýší úmrtnost a nemocnost ve vztahu 
k aktuálním konkrétním koncentracím PM10 v ovzduší.  

Výpočet atributivních proporcí pro dvouměsíční ob-
dobí je možné považovat za teoretický odhad, vzhledem 
k nejistotám při výpočtu, použitému lineárnímu trendu 
C-R funkce pro vysoké koncentrace PM10, krátkému ča-
sovému období a neznámé míře expozice obyvatel měs-
ta. Pro ověření těchto odhadů by bylo nutné realizovat 
studii, která by dlouhodobě sledovala skutečné hodno-
ty ukazatelů ve vztahu ke krátkodobým koncentracím 
PM10 na území města Ostravy. 

Použité C-R funkce vycházejí z metaanalýz četných 
epidemiologických studií (3, 5, 20). Většina z nich byla 
použita v CAFE (5). Vztahy zjištěné v evropských epide-
miologických studiích a metaanalýzách je možné apliko-
vat i u nás (3, 5, 6, 20). Při použití vztahů z amerických 
studií neplatí bez výhrady jejich přenositelnost vzhle-
dem ke specifi ckým geomorfologickým a klimatickým 
podmínkám (7, 16–18).

Pro hodnocení celkové úmrtnosti bylo použito 
RR=1,006 (95% IS: 1,004–1,008) na každých 10 μg.m-3 

PM10 denních koncentrací PM10 převzaté z metaanalýzy 
WHO EURO zahrnující 33 evropských studií (3), včet-
ně 21 studií již předtím zahrnutých do projektu APHEA 
2 (6). Vyšší riziko vykazují často americké studie, např. 
studie šesti měst, která poukazuje na zvýšení RR=1,008 
(95% IS: 1,005–1,011) na každých 10 μg.m-3 PM10 (7). Při 
pozdějších reanalýzách však došlo v mnoha případech 
k jeho snížení, např. ve studii 20 největších amerických 
měst (16) bylo původní RR=1,005 sníženo při použití 
jiného modelu na RR=1,003.

Pro hospitalizaci z kardiálních příčin bylo použito 
RR=1,006 (95% IS: 1,003–1,009) na 10 μg.m-3 PM10 z pro-
jektu APHEA 2 (8). Některé americké studie sice udáva-
jí vyšší riziko, např. studie NMMAPS pro osoby starší 
65 let (17, 18) uvádí RR=1,012 (95% IS: 1,010–1,013) na 
10 μg.m-3 PM10. Tato rizika však byla při pozdějších re-
analýzách zmíněných studií většinou snížena (21). Rov-
něž v některých evropských studiích (19) se udává vý-
znamně zvýšené riziko opakované hospitalizace ve vzta-
hu ke koncentracím PM10 pro stejný den RR=1,021 (95% 
IS: 1,005–1,039). Italská studie MISA-2 naopak udává 
RR=1,003 (95% IS: 1,000–1,006) na každých 10 μg.m-3 
denních koncentrací PM10 (4). 

Pro hospitalizaci z respiračních příčin bylo použi-
to relativní riziko RR=0,010 (95% IS: 0,008–0,013) na 
každých 10 μg.m-3 PM10 z projektu APHEIS-3, které po-
užívá i CAFE CBA (5). V americké studii NMMAPS 
(14 měst) se pro starší osoby udává statisticky signifi -
kantní zvýšení rizika o 6 % a 8 % na každých 50 μg.m-3 

PM10, ve vztahu k hospitalizacím pro onemocnění pneu-
monií a zhoršení chronicko-obstrukční bronchopulmo-
nální nemoci, tj. ekvivalent RR=1,012 a 1,016 na kaž-
dých 10 μg.m-3 PM10 (17, 21). WHO ve své metaanalýze 
(3) odhaduje RR=1,007 (95% IS: 1,002–1,013) na kaž-
dých 10 μgm-3 PM10. Podobně i italská studie MISA-2 
udává RR=1,006 (95% IS: 1,002–1,011) na každých 
10 μg.m-3 denních koncentrací PM10 (4). 

Pro výskyt kašle u dětí s chronickým respiračním one-
mocněním se v metaanalýze WHO (zahrnuje 34 bodo-
vých odhadů z evropských panelových studií) uvádí ne-
gativní vztah OR=0,999 (95% IS: 0,987–1,011) (3). Ten-
to výsledek však není statisticky signifi kantní. Posled-
ní výzkum naznačuje, že LRS mohou být spojovány se 
znečištěním ovzduší nejen u dětí s chronickým onemoc-
něním, ale také u zdravých dětí. Metaanalýzou (20) byl 
stanoven poměr šancí OR=1,04 (95% IS: 1,02–1,06) na 
každých 10 μg.m-3  PM10, který byl převzat z CAFE CBA 
(5) a byl uplatněn i ve výpočtech prezentované studie. 

Pro vztah LRS u symptomatických dospělých a zne-
čištění ovzduší PM10 poskytuje metaanalýza WHO (za-
hrnuty 3 evropské panelové studie) OR=1,043 (95% 
IS: 1,005–1,084) na každých 10 μg.m-3 PM10 (3). Ani 
v tomto případě není výsledná C-R funkce statisticky 
signifi kantní. CAFE CBA vychází ve své metaanalý-
ze z 5 studií (z nichž 3 již zahrnuje metaanalýza WHO) 
a uvádí OR=1,017 (95% IS: 1,002–1,0032) na každých 
10 μg.m-3 PM10 (5). 

Pro dny s omezenou aktivitou je C-R funkce založena 
na vztahu použitém v CAFE a vycházejícím z dřívější 
americké studie (14), ve které se uvádí pozitivní a statis-
ticky signifi kantní OR=1,0475 (95% IS: 1,0417–1,0533) 
na každých 10 μg.m-3 PM2,5.

Závěr

Srovnání hodnot naměřených v období leden–únor 
2009 a leden–únor 2010 ukázalo, že ve sledovaném ob-
dobí roku 2010 byly naměřeny vyšší koncentrace PM10 
na celém území města Ostravy ve srovnání s hodnotami 
v roce 2009. Jednou z významných příčin zhoršení kva-
lity ovzduší ve městě Ostravě v roce 2010, jak vyplývá 
z uvedených meteorologických údajů, byla pravděpo-
dobně nepříznivá meteorologická situace. 

Z dlouhodobých sledování vyplývá, že nejvyšší kon-
centrace PM10 se obvykle vyskytují v oblasti Bartovi-
ce, což odpovídá situaci z roku 2009. V roce 2010 však 
byly naměřeny nejvyšší koncentrace PM10 v oblasti Zá-
břeh. Stabilně nejnižší koncentrace PM10 byla v obou 
letech naměřena v oblasti Poruba. 

Odhad úmrtnosti a nemocnosti v důsledku znečiš-
tění ovzduší PM10 pro obyvatele města Ostravy uka-
zuje, že pro většinu vybraných ukazatelů s výjimkou 
LRS se proporce případů pravděpodobně pohybuje 
v řádu jednotek procent. U LRS i dnů s omezenou ak-
tivitou však pravděpodobně může být proporce přípa-
dů i řádově vyšší. 
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Srovnáním obou období je možné konstatovat, že 
v prvních dvou měsících roku 2010 byla odhadova-
ná proporce případů úmrtí a onemocnění vlivem zvý-
šené koncentrace PM10 téměř dvojnásobně vyšší než 
v roce 2009. V průběhu prvních dvou měsíců roku 2010 
se znečištění ovzduší mohlo podílet mj. až na 4,3 % pří-
padů všech úmrtí, 23 % případů symptomů dolních cest 
dýchacích u dětí a 20,5 % dnů s omezenou aktivitou. Srov-
náním sledovaných oblastí města Ostravy na základě od-
hadu proporce případů se ukazuje přibližně srovnatelný 
vliv koncentrací PM10 na úmrtnost i nemocnost ve třech 
oblastech (Bartovice, Zábřeh, Fifejdy). Proporce případů 
v oblasti Poruba je u všech sledovaných ukazatelů nižší 
než ve zbývajících oblastech, především pro absenci vel-
kých zdrojů znečištění ovzduší.  

Na základě teoretických výpočtů můžeme konstato-
vat, že znečištění ovzduší PM10 ve městě Ostravě prav-
děpodobně významně ovlivňuje zdravotní stav obyvatel 
města a vede ke zvýšení celkové úmrtnosti i nemocnos-
ti ve srovnání s populací, která není exponována zvýše-
ným koncentracím PM10. Na tyto výpočty je nutno se dí-
vat jako na teoretické odhady za velmi krátké a expono-
vané období. K jejich ověření by bylo nutné provést epi-
demiologickou studii, která by sledovala vztah mezi zdra-
votními ukazateli a denními koncentracemi PM10 za del-
ší časové období. Kvantifi kace tzv. excesivní úmrtnosti 
a nemocnosti ve vztahu ke znečištění ovzduší během smo-
gových situací může být významným nástrojem pro or-
gány státní správy z hlediska plánování a přijímání tako-
vých opatření, která vedou ke snižování znečištění ovzdu-
ší a tím i snižování míry zdravotních rizik pro obyvatele. 
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