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Anketa: Zlepšila se od loňska kvalita ovzduší?

» Střídá se to. Chvíli je klid,
pak se zase dýchá špatně

» Jsou tu šachty a hutě.
Vzduch se asi nikdy nezlepší

» Nelepší se to. Spíš naopak.
Je to pořád velice špatné

» Vzduch se zlepší jen těžko,
stěhovat se ale nechci

Od loňska se kvalita ovzduší moc
nezlepšila. Dýchá se pořád stejně
špatně. Někdy to bývá hrozné,
stačí, když člověk otevře okno –
a hned cítí, že je smog.

Ve Frýdku, kde bydlím, se dýchá
podobně špatně jako v Ostravě.
Nevěřím, že se to někdy úplně
zlepší. Když zavřou hutě, ubude
práce. A to taky není dobře.

Mám pocit, že situace je spíš
horší. Asi proto, že hutě zvedly
výkon. Průmysl znečišťuje nejvíc.
Ne třeba auta. Ty jsou
i v Praze – a tam se dýchá lépe.

Někdy se dýchá lépe, jindy hůř.
Moc nevěřím, že se na Ostravsku
bude někdy dýchat dobře. To by
museli zavřít hutě. Stěhovat se
kvůli tomu ale nechystám.

Klára Červenková, studentka

Gabriela Gavlasová, soc. pracovnice

Vladimír Kratochvíl, živnostník

Tereza Škrobová, bankovní úřednice

Lidé na Ostravsku
se nadechli.
Pomohlo počasí
Omezte výrobu! Ten pokyn musely podniky při smogu vyslyšet už několikrát.
Podle Radomíra Štěrby, šéfa odboru ochrany ovzduší České inspekce životního
prostředí v Ostravě, je to od loňska hlavní krok k nižším emisím na poli průmyslu.

P

řed rokem se Ostravsko
dusilo pod náporem smogu, teď je to lepší. „Hlavně jsou lepší rozptylové
podmínky,“ říká Radomír Štěrba.
Ale od podzimu jsme si už několik smogových epizod užili, takže
jásat určitě nemůžeme. Udělaly
úřady od loňského ledna dost
kroků k čistšímu vzduchu?
Oproti loňsku jsou schváleny regulační řády, takže v případě vyhlášení signálu regulace jsou podniky
povinny se jimi řídit. Samozřejmě
tím pádem také snižují emise.
V tom vidím jedinou významnou
změnu na poli průmyslu. Přínosné
bude, až ArcelorMittal příští rok
pokročí v odprášení aglomerace
Sever. To zajistí radikálně nižší
emise tuhých znečišťujících látek.
Ale jinak se toho od loňska moc
nezměnilo.
To je pravda. Příroda je nám letos
nakloněna.
Kraj inicioval Deklaraci porozumění, díky níž některé z podniků
omezí výrobu už ve chvíli, kdy
smog teprve propuká.
To je dobrovolná dohoda. Jistě je
k dobru, není ale vymahatelná.

Myslíte, že je přínosná?
Určitě přínos má, protože díky ní
podniky sníží emise ještě před vyhlášením signálu regulace. Ale jestli to zajistí, že regulace nenastane,
to asi víc záleží na rozptylových
podmínkách.

Přínosné bude, až
ArcelorMittal pokročí
příští rok v odprášení
aglomerace
Sever.

»

Za určitých podmínek by to asi
mohlo pomoci nastávající smogovou situaci zmírnit.
Za určitých podmínek ano. Buď
zmírnit, nebo oddálit.
Může mít pro čistý vzduch přínos
třeba MHD zdarma?
Znám pár lidí, kteří při vyhlášení
signálu regulace nechali auto
doma a jeli veřejnou hromadnou
dopravou. Takže myslím, že to
přínos má. Radikální dopad to
asi mít nebude. Lidé si teprve
musí zvyknout. Myslím ale, že

bezplatná MHD neplatí mimo Ostravu.
To je pravda.
Myslím, že účinnější by to bylo,
kdyby bezplatnou veřejnou dopravu mohli při smogu využít lidé cestující do Ostravy třeba i z Petřvaldu nebo Vratimova. Sama bezplatná MHD v Ostravě je od cesty autem do města asi neodradí.
Největším pokrokem od loňska
je tedy smogová regulace.
Samozřejmě. Ale hlavní je, že loňská zima byla nepříznivá i z hlediska meteorologické situace.
Mírná zima jako teď nám pomáhá. Střídají se teplé dny s chladnými, což umožňuje promíchávání
vzdušných vrstev a rozptylování
emisí.
Kdy se ovzduší zlepší?
Zmíněná investice v ArcelorMittalu určitě přispěje k čistšímu
ovzduší. Ubudou řádově stovky
tun prachu ročně. Daleko víc by
ale měli zplodiny omezit například i domkaři.
Markéta Radová
Co by pomohlo zlepšit ovzduší
na Ostravsku?
Pište na: redova@mfdnes.cz

FAKTA

Velká loňská inverze
23. ledna 2010
Množství prachu v ovzduší na řadě
míst kraje prudce vzrostlo. Ve
Věřňovicích na Karvinsku více než
sedminásobně překročilo denní limit
– dosáhlo 360 mikrogramů na metr
krychlový. Více, či méně nadlimitní
množství jedů dusilo Ostravsko
a Karvinsko do poloviny února.
26. ledna 2010
Smogová situace vrcholila. Stanice
ve Věřňovicích naměřila vůbec
nejvyšší denní koncentraci prachu
za loňský rok – 567,9 mikrogramu
prachu na metr krychlový – což je
více než jedenáctinásobek limitu.
27. ledna 2010
Český hydrometeorologický úřad
vůbec poprvé v historii nařídil
podnikům na Ostravsku, aby kvůli
extrémně nadlimitnímu množství
prachu v ovzduší omezily výrobu.
8. února 2010
Lidé v Bohumíně si „vydýchali“
povolenou roční dávku 35 dní,
v nichž může množství prachu
překročit denní limit. V další dnech
35denní limit vypršel i jinde v kraji.

na karvinském zimním stadionu nábor mladých hokejistů.
Foto: sos-web.rajce.net

za poslední léta. Lidé tehdy dýchali až jedenáctinásobně více prachu,
než je limit.
Foto: Adolf Horsinka, MF DNES

Firmy už nečekají na smog,
Stroje vypnou dřív, než přijde
» Pokračování ze str. B1
Ministerstvo stále chystá i nový zákon o ovzduší. V únoru ve třetím
čtení Sněmovna projedná jeho poslaneckou novelu. Ta umožní stanovit emisní stropy pro území se
špatným ovzduší, ale třeba i takzvané nízkoemisní zóny.
Právě územní emisní stropy obsažené v nové legislativě by podle
ekologů mohly pomoci zlepšit kvalitu ovzduší na Ostravsku. Jak
uvedla Vendula Krčmářová ze

Vaším objektivem Fotografie pořízené uživateli internetového serveru rajce.net, které je největším fotoalbem na internetu u nás

Hokejové naděje V sobotu 22. ledna proběhl

Leden 2010 Ostravsko před rokem postihla nejhorší smogová situace

sdružení Arnika, úřady sice za poslední rok přišly s novými, více, či
méně účinnými opatřeními, pomocí pro Ostravsko by ale mohly
být právě třeba emisní stropy pro
území se špatným ovzduším.
Přes všechna opatření se kvalita
ovzduší na Ostravsku letos od
předchozích let moc neliší. Je pořád špatná. Nadlimitní koncentrace jedů, z nichž nejnebezpečnější
je karcinogenní benzo(a)pyren, odnášejí hlavně děti. Třeba v Ostra-

vě-Radvanicích a Bartovicích jich
třetina trpí astmatem. To je počet,
který patří k nejvyšším ve světě.
Ovzduší v obvodu škodí hlavně
huť ArcelorMittal Ostrava. Ta ale
podle své mluvčí toho dělá pro
čistší vzduch mnoho. Loni třeba
víc než dřív čistila cesty v areálu –
koupila kvůli tomu i nový čistící
vůz, dál stavěla odprášení aglomerace Sever a dvěma miliony přispěla i do fondu na ozdravné pobyty
dětí.
Markéta Radová

Fórum čtenářů

výběr z dopisů, kráceno

Vaše názory nás zajímají
Pište nebo mailujte na e-mail
redova@mfdnes.cz nebo na adresu
Puchmajerova 1, Moravská Ostrava,
702 00.

dbatelnou část občanů – a nejsou
voleni občané bez ohledu na jejich politickou nebo nepolitickou
příslušnost, pouze s ohledem na
jejich schopnosti. J. Švestka

Kozel zahradníkem

Madej – to je pojem

» Ad: Bude Dalibor Madej náměstkem
ministra?

Za celé své funkční období neudělal pro životní prostředí v Ostravě
nic. Stále dokola opakuje o třetinových podílech dopravy a lokálních
topenišť na znečištění v Ostravě.
Bouchal

Po přečtení Vašeho článku
v MF DNES o možnosti jmenování pana Dalibora Madeje náměstkem pro životní prostředí jsem si
znovu uvědomil rozsah možností
obyčejného občana tohoto státu
vůči stranické mašinerii – a to za
jakéhokoliv režimu.
Takzvaně zvolený představitel, který vlastní příslušnou stranickou legitimaci bez ohledu na jeho profesní a lidské vlastnosti, je navržen do funkce (dříve takzvaně dosazen). Možná, že by bylo dobré
se zamyslet nad prvopočátkem tohoto jevu: a sice, proč jsou voleni
členové politických a jiných stran,
procentuálně představující zane-

INZERCE

Obchodní spolupráce
Až 5000 Kč měsíčně navíc! Poskytněte
Vaše auto, plot či dům jako reklamní plochu
pro firmy z celé ČR. T: 841 111 148.

Koupím
Koupím knižní pozůstalost. Tel. 558 638 668

