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I. ZADÁNÍ 
 
Cílem je zhodnocení vlivu hliníku v pitné vodě z přehrady Souš na zdraví obyvatel. 
Hodnocení bude sloužit jako podklad pro řízení rizik Krajské hygienické stanice Libereckého 
kraje.  
 
Hodnocení vychází z výsledků rozborů pitné vody z nádrže Souš v letech 1992 - 2004 
poskytnutých společností Severočeské vodárny a kanalizace a materiálů územního pracoviště 
Jablonec nad Nisou Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. 
 
II. SPECIFIKACE ZADÁNÍ 

 
1. Identifikace nebezpečnosti 
2. Charakterizace nebezpečnosti 
3. Hodnocení expozice 
4. Charakteristika rizika 
5. Analýza  nejistot 

 
III. IDENTIFIKACE NEBEZPE ČNOSTI 
 
Vlastnosti 
Hliník je jeden z nejvíce rozšířených kovových prvků a je obsažen okolo 8% v zemské 
kůře.[1] Symbol má Al a atomové číslo 13. [2] Vyskytuje se v podobě křemíku, oxidů, 
hydroxidů, v kombinaci s ostatními prvky jako je sodík a fluór a také tvoří komplexy 
s organickou hmotou.[1] 

Hliník byl objeven roku 1825 dánským fyzikem Hansem Christianem Oerstedem. [2] 

Nejvýznamnější rudou hliníku je bauxit (AlO(OH) - oxid-hydroxid hlinitý), ze kterého se také 
vyrábí. Další známou sloučeninou je kryolit (Na3[AlF6] - hexafluorohlinitan trisodný) a 
korund (Al2O3 - oxid hlinitý).[3] 

Ve sloučeninách se vyskytuje pouze v mocenství Al+3. V kyselém prostředí jako hlinitý 
kation, v alkalickém prostředí jako hlinitanový anion. Hliník je v čistém stavu velmi reaktivní, 
na vzduchu se však rychle pokryje tenkou vrstvičkou oxidu Al2O3, která chrání kov před další 
oxidací. 

Hliník je velmi dobře rozpustný ve zředěných kyselinách, koncentrovaná kyselina dusičná jej 
však, stejně jako vzdušný kyslík, pokryje pasivační vrstvou oxidu. Také hydroxidy 
alkalických kovů snadno rozpouštějí kovový hliník za vzniku hlinitanů. [4] 
 
Tab. č. 1 Fyzikálně chemické vlastnosti [1] 

Vlastnost Al AlCl3 Al (OH) 3 Al2O3 Al2(SO4)3 
Bod tání [°C] 660 190 300 2072 770 
Bod varu [°C] 2467 262 - 2980 - 

Hustota při 20°C [g/cm3] 2,7 2,44 2,42 3,97 2,71 
Rozpustnost [g/l] nerozpustný 69,9 nerozpustný nerozpustný 31,3 při 0 °C 
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Použití 
Hliníkové soli se používají jako koagulanty při úpravě pitné vody, k redukci organických 
látek, barvy, zákalu a mikroorganismů, což vede ke zvýšenému obsahu hliníku v upravené 
pitné vodě. Tam kde jsou rezidua hliníku vysoká, mohou být  depozitována do distribučního 
systému.[1] 
 
Využití slitin hliníku v praxi 

• strojírenství (odlitky, konstrukční součástky, různé profily, atd.)  
• automobilový průmysl (části motorů, profily pro výplně dveří, pouzdra tlumičů, atd.)  
• letecký průmysl (používají se slitiny na bázi Al-Li)  
• potravinářský průmysl (obalová technika - alobal)  
• elektrotechnika (kabely, dráty)  
• stavebnictví (fasádní profily, profily pro výrobu dveří a oken, atd.) [5] 

 
Transport v životním prostředí 
Hliník se dostává do životního prostředí především z přírodních zdrojů. Faktory, které 
ovlivňují mobilitu a následně transport hliníku v prostředí jsou: chemická forma, 
hydrologické proudy, interakce půda – voda a geologické složení. Kyselé prostředí, kyselá 
voda a kyselé deště zvyšují rozpustnost hliníku ve vodě. 
 
Hliník se vyskytuje ve vodě v různé chemické formě. Může být jako monomer a nebo 
hydroxid, jako koloidní polymer atd. Hliník může tvořit komplexy s různými organickými 
látkami a anorganickými ligandy (fluorid, chlorid), ale tyto komplexy nejsou většinou 
rozpustné. V čisté vodě je hliník nejméně rozpustný v rozmezí pH 5,5 – 6,0 rozpustnost 
vzrůstá jak s klesajícím, tak se vzrůstajícím pH. 
 
Analytické metody 
Hliník se detekuje atomovou absorpční spektrometrií. Za hranici detekce se považuje 2 
µg/litr. 
 
Odhad celkové expozice a relativního příspěvku v pitné vodě 
Hliník přijímaný potravinami, částečně ve formě potravinových aditiv, která představují 
hlavní cestu expozice populace, s výjimkou osob, které přijímají hliník díky antacidům 
(žaludeční lék) a nárazovitě analgetikům, u nich pak příjem hliníku převyšuje hodnotu 5 
g/den. Průměrný dospělý přijme hliník z potravy v množství 5 mg/den a z pitné vody okolo 
0,1 mg/litr. Příspěvek z pitné vody tvoří okolo 4% veškerého příjmu hliníku z prostředí. 
Příspěvek hliníku z ovzduší k celkové expozici obyvatel hliníkem je zanedbatelný. 
 
Kinetika a metabolismus u zvířat a lidí 
V pokusech na zvířatech byla zjištěna absorpce hliníku v gastrointestinálním traktu obvykle 
nižší než 1%. Hlavními faktory ovlivňujícími absorpci je rozpustnost, pH a chemická forma 
sloučeniny. Některé organické sloučeniny, obzvláště citráty, zvyšují absorpci. Byla prokázána 
interakce absorpce hliníku s vápníkem a transportním systémem železa. Absorbovaný hliník 
je distribuován do většiny orgánů v těle. Akumuluje se především, při vysokých dávkách, 
v kostech. Za ne zcela prokázaný se považuje přenos hemoencefalitickou bariérou a také přes 
placentu k plodu. 
 
Hliník a jeho sloučeniny se jeví jako málo absorbovatelné u člověka, ačkoliv je třeba 
poznamenat, že dávka a oblast absorpce nejsou zcela adekvátně prozkoumány. Mechanismus 
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absorpce v gastrointestinálním traktu nebyl dodnes zcela objasněn. Moč je nejvýznamnější 
cestou vylučování hliníku z lidského organismu. 
 
Účinky na lidské zdraví 
U hliníku je pouze nízká pravděpodobnost akutních toxických účinků po orální expozici, 
navzdory širokému výskytu hliníku v potravinách, pitné vodě a při užívání antacidových 
preparátů. 
 
V roce 1988 byla populace tvořící 20 000 lidí v Camelfordu v Anglii exponována nejméně 5 
dní neznámé, ale zvýšené úrovni hliníku po nehodě, kdy došlo k distribuci kontaminantu do 
veřejného vodovodu při úpravě vody síranem hlinitým. Symptomy byly následující: nausea, 
zvracení, vředy v ústech, vředy na kůži, kožní vyrážky, artritické bolesti. Většina symptomů 
byla mírná a krátkodobá. Žádné trvalé následky na zdraví nebyly po expozici hliníkem v pitné 
vodě popsány.  
 
Dále byla vyslovena hypotéza, že expozice hliníku může iniciovat nebo podporovat rozvoj 
Alzheimerovy choroby. Světová zdravotnická organizace vyhodnotila 20 epidemiologických 
studií, které testovaly tuto hypotézu a určily rizikový limit. Šest studií populace v Norsku, 
Kanadě, Francii, Švýcarsku a Anglii bylo zpracováno kvalitativně na takové úrovni, že lze 
dělat závěry z jejich výsledků hodnocení a brát v úvahu hlavní kritéria expozice a proměnné 
uvedené v těchto studiích. 
 
Z těchto šesti studií zabývajících se zkoumáním vztahu mezi obsahem hliníku v pitné vodě a 
demencí či Alzheimerovou nemocí, tři studie nalezly vztah pozitivní a tři nikoliv. Ale některé 
z těchto studií měly nedostatky – například v hodnocení vlivu na životní prostředí, 
nedostatečně hodnocenou expozici hliníku ze všech zdrojů a nejasnosti v kontrole – například 
u vzdělání, socioekonomického statusu, v rodinné anamnéze, užívání zástupných hodnot pro 
ADI atd. Ze studií lze učinit obecný závěr, že potencionální riziko dosahuje hodnoty méně 
než 2, při koncentraci celkového hliníku v pitné vodě 0,1 mg/litr a více. Na základě 
všeobecných znalostí o patogenezi Alzheimerovy nemoci a souhrnu důkazů z  
epidemiologických studií, zahrnující současné vědecké znalosti, nelze podpořit kauzální 
asociaci mezi Alzheimerovou nemocí a přítomností hliníku v pitné vodě. 
 
Mezi epidemiologickými studiemi zabývající se vztahem mezi Alzheimerovou nemocí a 
příjmem hliníku z pitné vody jsou dvě, které zkoumají kognitivní dysfunkci u seniorů 
v závislosti na koncentraci hliníku v pitné vodě. Opět i zde byly výsledky rozporuplné. Jedna 
studie se zabývala populací osmdesátiletých mužů konzumujících pitnou vodu, kde se obsah 
hliníku pohyboval kolem 98 µg/litr a nebyla nalezena souvislost. Druhá studie konstatuje 
neexistenci důkazu mentálního poškození odpovídající riziku 1,72 při koncentraci hliníku 
v pitné vodě nad 85 µg/litr u skupiny 250 mužů. Tato data nedostatečně prokazují vliv hliníku 
na vznik kognitivní dysfunkce u seniorů. 
 
Dokument WHO The Environmental Health Criteria ve shrnutí konstatuje následující: 
Obecně se dá říci, že pozitivní vztah mezi hliníkem v pitné vodě a Alzheimerovou nemocí, 
který byl demonstrován v několika epidemiologických studiích, nelze zcela považovat za 
bezvýznamný. Avšak, silné výhrady při odvozování kauzálního vztahu - např. nejasnosti 
ohledně celkového příjmu hliníku ze všech zdrojů atd. je neumožňují považovat za 
přesvědčivé. Potencionální riziko vzniku Alzheimerovy nemoci při expozici hliníku v pitně 
vodě o koncentraci 100 µg/litr je nízké. Vzhledem k nepřesnostem v těchto studiích se 
doporučuje u populace provádět monitoring. 
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Absorpce hliníku závisí na různých parametrech – např.: pH, biodostupnosti, výživě atd. Toto 
by mělo být bráno v úvahu při hodnocení dávky a účinku. Hodnoty uvedené ve studiích na 
zvířatech nelze brát jako směrodatné díky odlišné toxikokinetice. Nejistoty kolem působení 
hliníku na člověka a dat odvozených z pokusů na zvířatech jsou příčinou toho, že dosud nebyl 
odvozen limit. 
 
Efekt při užívání hliníku jako koagulantu při úpravě vody je nesporný. Je nutné vzít v úvahu 
možné vlivy na zdraví a dodržovat optimální koncentraci koagulantu při aplikaci tak, aby byla 
minimální koncentrace hliníku v upravené vodě. Při úpravě je důležité předcházet vysokému 
obsahu hliníkových reziduí v pitné vodě dodržováním optimálního pH v koagulačním 
procesu, nadměrnému dávkování koagulantu, dbát na dobré promíchávání při jeho aplikaci, 
dodržovat optimální rychlost lopatek při flokaci a dbát na účinnou filtraci hliníku. Při 
správných operačních podmínkách se koncentrace hliníku pohybuje okolo 0,1 mg/litr a méně, 
a lze ji dodržet bez problému u velkých vodárenských zařízení. U malých vodáren jsou 
zkušenosti s dodržováním této hodnoty horší. Zařízení většinou umožňuje jen omezenou 
možnost ovlivňovat proces, je zde i problém s možností omezeného využívání materiálových 
zdrojů a s nedostatkem expertů, kteří by uměli řešit tyto situace. Z těchto důvodů se u malých 
vodáren doporučuje jako cílová hodnota obsahu hliníku v upravené vodě 0,2 mg/litr a méně. 
[1] 
 
Limity 
Ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu 
a četnost a rozsah kontroly pitné vody je pro obsah hliníku v pitné vodě určena mezní hodnota 
0,2 mg/l. [6] 
 
US EPA (US Environmental Protection Agency) uvádí pro hliník následující referenční dávku 
a koncentrace:  
 
Tab.č. 2: Data z US EPA [7] 

Látka 
RfDo 

mg/kg/d 
RfDi 

mg/kg/d 

RBC 
v ovzduší 

µg/m3 

RBC 
ve vodě 

µg/l 

RBC 
ve půdě 

µg/l 
hliník 1,00E+000 1,00E-003 3,7E+000 3,7E+004 1,0E+006 

RfDo,i – referenční dávka orální, inhalační 
RBC – Risk- based concentrations – koncentrace založená na riziku v ovzduší, ve vodě nebo v půdě. 
 
V rámci II. subsystému Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České 
republiky ve vztahu k životnímu prostředí se hliník v pitné vodě sleduje. Roční aritmetické 
průměry koncentrací v roce 2002 měly u vyrobené pitné vody na výstupu z vodárny hodnotu 
0,017 mg/l, (maximální hodnota 0,69 mg/l) a ve vodovodní síti 0,037 mg/l (maximální 
hodnota činila 1,18 mg/l). [8] 
 
V subsystému IV. Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve 
vztahu k životnímu prostředí „Zdravotní důsledky zátěže lidského organismu cizorodých 
látkami z potravinových řetězců“ se expozice populace hliníku zjišťuje od roku 1997. V roce 
2002 bylo analyzováno 108 vzorků, které představovaly 195 druhů potravin v podobě 2340 
individuálních vzorků. Průměrná dávka činila 0,049 mg/kg t.hm./den, což je 4,9% PTWI. 
Limitní expoziční hodnota JECFA FAO/WHO činí (PTWI = provisional tolerable weekly 
intake) 7 mg/kg t.hm/týden 
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Zdrojem hliníku v případě dietární expozice je čaj, běžné pečivo, koření, párky a výrobky 
s obsahem kakaa. Nejvyšší koncentrace byly nalezeny v koření, kakau, čokoládě a ovocných 
výrobcích. [9] 
  
IV. HODNOCENÍ EXPOZICE 
 
4.1 Cesty expozice 

Expozice 

Ovzduší 
Hliník vstupuje do atmosféry především půdní erozí, těžbou, zemědělstvím, vulkanickou 
činností nebo spalováním fosilních paliv. Koncentrace hliníku se vyskytují prostorově a 
časově téměř všude. Nejnižší hodnoty můžeme nalézt na Antarktidě (0,0005 µg/m3), nejvyšší 
pak v průmyslových oblastech ( okolo 1 µg/m3). 
 
Voda 
Výskyt hliníku v přírodních vodách závisí na různých chemicko – fyzikálních a 
mineralogických vlastnostech.  Koncentrace hliníku  se pohybují v rozmezí od 0,001 do 0,05 
mg/litr při pH blížícím se neutrálnímu, až  po 0,5 – 1 mg/l v kyselých vodách a vodách 
bohatých na organické látky. V extrémně kyselých vodách jako jsou vody z důlní činnosti 
může obsah hliníku dosahovat hodnot až 90 mg/l. 
 
To v jaké výši se hliník vyskytuje v pitné vodě závisí na tom v jaké koncentraci se nachází 
v surové vodě ve zdroji a v jakém množství se dostane do pitné vody během její úpravy 
hliníkovými koagulanty. V západním Německu je koncentrace hliníku ve veřejných 
vodovodech v průměru 0,01 mg/l, ale ve východním Německu v 2,7 % veřejných vodovodů 
dosahuje hodnot až 0,2 mg/l. V letech 1993 – 1994 v provedeném průzkumu veřejných 
vodovodů v Ontariu v Kanadě nebyla zjištěna v 75% veřejných vodovodů průměrná 
koncentrace nižší než 0,1 mg/l, přičemž hodnoty se pohybovaly v rozmezí 0,04 – 0,85 mg/l. 
V rozsáhlém monitoringu, který byl realizován v roce 1991 ve Velké Británii, koncentrace 
553 vzorků (0,7 %) převyšovalo 0,2 mg/litr. V průzkumu 186 veřejných vodovodů v USA se 
pohybuje medián koncentrace pro již upravenou vodu od 0,03 do 0,1 mg/l, u úpraven, kde byl  
použit síran hlinitý jako koagulant se koncentrace pohybovaly od 0,1 mg/l do maxima 2,7 
mg/l. V jiné americké studii se průměrná koncentrace hliníku upravené pomocí koagulantu 
síranu hlinitém pohybovala v rozmezí 0,01 až 1,3 mg/l, s celkovým průměrem 0,16 mg/l. 
 
Potravní řetězec 
Hliník je v potravinách přítomen přirozeně nebo díky používání potravinářských aditiv.  
Používání hliníkových nádob, obalů atd. může zvyšovat obsah hliníku v potravinách. Hliník 
obsahují brambory, špenát a čaj. Při zpracování mléčných výrobků, mouky atd. se přidávají 
aditiva na bázi hliníku.  
U dospělých byla sledována dietární expozice hliníku v (mg/den) s následujícím výsledkem: 
 
Tab.č. 3: Expozice hliníku ve vybraných státech 

země expozice hliníku mg/den 
Austrálie 1,9 – 2,4 
Finsko 6,7 
Německo 8 – 11 
Japonsko 4,5 
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Nizozemí 3,1 
Švédsko 13 
Švýcarsko 4,4 
Velká Británie 3,9 
USA 7,1 – 8,2 
[1] 
 
4.3 Expoziční scénář 
Popis zdroje: 

Údolní přehrada Souš (Darre), ležící na 
říčce Černá Desná, byla postavena před 
první světovou válkou jako součást 
systému retenčních nádrží, majícího 
chránit oblast pod Jizerskými horami před 
povodněmi. Od roku 1974 slouží jako 
vodárenská nádrž pro zásobování 
Jablonecka pitnou vodou. 

[10] 
 
Pro odběr vody byl vybudován věžový odběrný objekt před levou stranou návodní paty hráze. 
Vlastní vodu je možno odebírat ve dvou úrovních podle momentální kvality vody. V dolní 
části objektu je strojovna, kde jsou umístěny uzávěry od jednotlivých potrubí. Z objektu je 
voda vedena jedním potrubím umístěným ve štole do úpravny vody umístěné pod hrází na 
pravém břehu Černé Desné. V úpravně se provádí zvyšování uhličitanové tvrdosti a 
odstraňování agresivity vody. Dále je upravována barevnost a oxidovatelnost a voda je 
chlorována.  

Města a obce napojené na vodovod ze Souše:  
 
Albrechtice v J.h., Bzí, Dalešice, Držkov, Horská Kamenice, Hrubá Horka, Chlístov - Těpeře, 
Jablonec nad Nisou, Jílové u Držkova, Jirkov, Jiřetín p. Buk., Lučany n.N., Maršovice, Pěnčín 
– Alšovice, Bratříkov, Jistebsko, Krásná, Plavy (95%), Radčice, Rádlo, Rychnov u Jbc.(85%), 
Skuhrov (90%), Huntířov, Smržovka, Vleké Hamry, Vlastiboř, Zásada, Železný Brod (75%) 
Obce, které mají uvedena % jsou zásobovaná částečně  pitnou vodou z  místního zdroje. [12] 
 
Tab.č. 4: Věková struktura obyvatel obcí zásobovaných ze Souše [13] 

Charakteristiky p řehrady: 
zahájení stavby: 21.8.1911 
datum kolaudace: 18.11.1915 
délka hráze v koruně: 364,0 m 
šířka hráze v koruně: 7,1 m 
šířka hráze v základu: 108,0 m 
max. výška hráze: 25,4 m 
objem nádrže: 7,5 mil. m3 
kóta koruny hráze: 771,68 m n. m. 
kóta hrany bočního přelivu: 768,56 m n. m. 

Upravená voda je odváděna potrubím 
světlosti 600 mm přes přerušovací komoru 
nad Desnou do vodojemu v Tanvaldu o 
objemu 600 m3. Dále je vedena potrubím 500 
mm přes Smržovku a Lučany do druhé 
přerušovací komory v Nové Vsi a odtud do 
Jablonce n. N. k vodojemu na Bartlově vrchu 
o celkovém objemu 6000 m3. Celková délka 
potrubí činí 15 730 m. [11] 
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Obec Obyvatelstvo v tom ve věku 
  celkem 0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-74 75+nezj. 

Jablonec nad Nisou 45266 1974 5244 3047 7692 6101 6548 6968 1900 3352 2440 

Albrechtice v Jiz. horách 329 23 38 19 49 42 42 51 21 27 17 
Dalešice 114 6 12 4 15 16 15 20 5 9 12 

Držkov 572 24 81 36 82 68 79 69 36 41 56 
Jílové u Držkova 202 8 16 17 29 17 34 33 7 23 18 

Jiřetín pod Bukovou 656 31 85 33 131 94 106 87 32 30 27 
Lučany nad Nisou 1573 61 200 99 257 261 207 233 51 116 88 

Maršovice 359 10 43 25 56 48 50 65 23 27 12 
Pěnčín 1679 70 182 87 311 192 214 282 75 167 99 

Plavy 1084 83 129 71 198 128 117 166 64 74 54 
Radčice 152 1 11 7 24 10 25 24 10 26 14 

Rádlo 553 31 67 41 87 78 70 95 22 39 23 
Rychnov u Jablonce n. N. 2013 99 266 159 323 303 312 247 78 135 91 

Skuhrov 498 18 52 32 105 59 54 85 16 42 35 
Smržovka 3430 168 410 236 541 471 500 516 152 251 185 

Velké Hamry 2721 166 400 128 479 417 275 331 109 213 203 
Vlastiboř 125 3 10 7 16 14 15 19 6 20 15 

Zásada 841 31 89 42 158 77 126 125 36 82 75 
Železný Brod 6544 283 716 417 1170 746 964 1066 281 565 336 
 
Tab.č. 5: Parametry pro věková období – tělesná hmotnost a požitá voda [14],[15] 

Věková skupina Spotřeba vody v l/den Tělesná hmotnost v kg 
Kojenci do 6 měsíců věku  0,6  4,49 
Kojenci do 12 měsíců věku  0,9  8,95 
Děti 1- 10 let  1,0  21,79 
Adolescenti 11-19 let  1,7  53,22 
Dospělí  2,0  70 
 
Tab.č. 6: Obsah hliníku v pitné vodě z nádrže Souš [mg/l] [12,16] 

rok arit. pr ůměr 
1992 0,42 
1994 0,305 
1995 0,42 
1996 0,254 
1997 0,289 
1998 0,294 
2000 0,084 
2001 0,070 
2002 0,08 
2003 0,07 
2004 0,09 
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Graf. č. 1: Aritmetické průměry koncentrací hliníku v nádrži Souš, 1992-2004 
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Pro výpočet hodnocení zdravotních rizik jsem použila průměrnou a maximální hodnotu  ze 
všech naměřených koncentrací z tabulky č. 6 pro přehradu Souš. 
 
Tab. č. 7: Hodnoty použité pro výpočet [mg/l] 

suma průměr maximum 
2,376 0,216 0,42 

 
Výpočet průměrné celoživotní dávky orálním příjmem (LADD):  
 
Vzorec pro výpočet průměrné denní dávky hliníku z pitné vody 
 
ADDo  = CW x  IR x EF x ED 
                          BW x AT 
 
CW ………. koncentrace hliníku v pitné vodě [mg/l] - viz. tab. č. 7 
IR………….množství požité vody [l/den] – viz. tab. č. 5 
EF…………frekvence expozice  pro kojence [den/rok] - 365 dní/rok  
EF…………frekvence expozice [den/rok] - 350 dní/rok - zahrnuta dovolená 
ED…………trvání expozice  [roky] - zde (u nekarcinogenního rizika) 1 rok 
BW………...tělesná hmotnost [kg] – viz. tab č. 5 
AT…………průměrná doba expozice [dny] - u nekarcinogenního rizika 365 dní 
 
Tab. č. 8: Průměrné denní dávky dusičnanů z pitné vody pro jednotlivé věkové skupiny 

Věková skupina ADDo [mg/kg/d] pro 
CW = 0,216 mg/l 

ADDo [mg/kg/d] pro 
CW = 0,42 mg/l 

Kojenci do 6 měsíců věku 0,029 0,056 
Kojenci 7 - 12 měsíců věku 0,022 0,042 

Děti 1 - 10 let 0,010 0,018 
Adolescenti 11-19 let 0,007 0,013 

Dospělí 0,006 0,012 
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V. Charakterizace rizika 
Míru rizika toxického účinku dusičnanů vyjadřujeme výpočtem hodnoty koeficientu 
nebezpečnosti HQ podle vztahu : 

 
                                                          ADDo  
                                       HQ =  ------------------- 
                                                      RfD (ADI)  
 
HQ……………………….koeficient nebezpečnosti 
ADDo…………………….průměrná denní dávka 
RfD………………………referenční dávka 
ADI………………………přijatelný denní přívod 
 
Pokud  HQ dosahuje hodnoty menší než 1, neočekává se žádné významné riziko toxických 
účinků. [17] 
 

Věková skupina HQ pro CW = 0,216 mg/l HQ pro CW = 0,42 mg/l 
Kojenci do 6 měsíců věku 0,029 0,056 

Kojenci 7 - 12 měsíců věku 0,022 0,042 
Děti 1 - 10 let 0,010 0,018 

Adolescenti 11-19 let 0,007 0,013 
Dospělí 0,006 0,012 

 
HQ dosahuje hodnoty ve všech případech menší než 1, takže lze konstatovat, že se neočekává 
žádné významné riziko toxických účinků.  
 
Srovnání s PTWI hliníku [18] 
 

Věková skupina % PTWI pro 
CW = 0,216 mg/l 

% PTWI pro 
CW = 0,42 mg/l 

Kojenci do 6 měsíců věku 2,9 5,6 
Kojenci 7 - 12 měsíců věku 2,2 4,2 

Děti 1 - 10 let 1,0 1,8 
Adolescenti 11-19 let 0,7 1,3 

Dospělí 0,6 1,2 
 
ZÁVĚR 
Užívání vody s obsahem hliníku nepředstavuje pro populaci významné zdravotní riziko. 
Navíc koncentrace hliníku v nádrži Souš v průběhu let klesá.  
 
V. Analýza nejistot 
Nejistoty vyplývající z tohoto hodnocení zdravotních rizik spočívají především v expozičních 
datech a v referenční hodnotě.  
 
Jako expoziční data byly použity koncentrace, které byly stanoveny ve vodě nádrže Souš. 
Referenční hodnota byla použita CSFo, uvedená v Risk Based Concentration Table US EPA 
Region III. Hodnota PTWI byla získána z publikace Aluminium z FAO/WHO.  
 
Používaný údaj o frekvenci expozice předpokládá pobyt pouze 15 dní v roce mimo bydliště, 
ve skutečnosti může být delší. 
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Relativně spolehlivé jsou hodnoty průměrné tělesné hmotnosti, které jsou převzaty z výsledků 
celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže.  
 
POZNÁMKA 
Tento odhad vychází z popsaných podkladů a vztahuje se na data, v nich uvedená. 
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