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Co je realitou ostravského ovzduší?
nebo

nebo
…není nad správnou volbu obrázku

Hlavní ostravský mýtus: Na znečištění ovzduší na
Ostravsku se podílí jednou třetinou lokální
topeniště, doprava a průmysl …
¢ Vytrženo z kontextu celé ČR a použito na Ostravsku k přenesení

problému zejména na lokální topeniště…Na Ostravsku je jasně
dominantním zdrojem znečištění ovzduší průmysl…
¢ Není prach jako prach – velikost a chemické složení hraje z hlediska

zdravotních dopadů primární roli…
¢ Naše poslední měření v v rámci nového projektu CENATOX v

Ostravě-Radvanicích/Bartovicích jasně ukazují na dominantní vliv
velkého bodového zdroje… a minimální vliv lokálních topenišť.
¢ Tyto výsledky potvrzují i další studie: ing.Lach (ZÚ Ostrava) –

dominance dutých nanočástic oxidu železnatého v Bartovicích;
ing. Plachá (ČHMÚ) minimální vliv dopravy na PAU v Ostravě –
porovnání s Ústím n/L).
¢ Bere tato data někdo vážně ???

Dokument britské televize ITV “Factory” a
reakce na něj
¢ Bylo natočeno cca 120 hodin filmového materiálu, štáb ITV pobýval

řadu týdnů v Ostravě a vše bylo několikrát prověřováno a nakonec
diskutováno i s právníky AM…
¢ “Britové by si měli zamést před vlastním prahem neboť znečištění

PM10 v Londýně je aktuálně vyšší než v Ostravě…”
(vystoupení pana primátora Kajnara v Událostech ČT 14.11.2011)
Jak to je ve skutečnosti???:
— http://www.chmi.cz; http://www.zuova.cz
— http://www.london.gov.uk/sites/default/files/monitoringairpollution.pdf
— Proč asi na záměrné a naprosto veřejné šíření nepravd nikdo

nereagoval…

Další mýtus: “Odprášeno!!!” aneb “šoupneme tam
transparent”

…jaká je ale realita (z tiskové zprávy AM 21.10. 2011)

Je účinnost nových filtrů částic
instalovaných v AM 99,9% nebo 70%???
— Deklarovaná účinnost filtrů pro PM1, PM2.5 a PM10 je
99,9%...
— Filtry sníží emise částic na aglomeraci Sever z 375 t/rok
na 105 t/rok, tj. o cca 70%...
— Je tedy účinnost nové filtrační technologie 99,9%
nebo 70%?...
— Jaké ale je velikostní spektrum nezachycených
částic???...
— Jaký je obsah toxických látek na zbylých propuštěných
částicích???...

Kampaň “Jak správně topit…” aneb můžete
si za to sami…

Stále porovnáváme hmotnost částic, ale jde
hlavně o toxické látky na ně navázané…
Porovnání zima 2008-2009 a 2009 -2010
Období odběru

Objem
vzduchu
[m3]

PM2,5
[μg/m3]

B[a]P
[ng/m3]

c-PAHs
[ng/m3]

Ostrava-Bartovice

03/2009

29 900

36.7

13.6

81.6

Ostrava-Poruba

03/2009

35 200

25.8

4.28

27.2

Karviná

04/2009

47 400

n.a.

1.88

12.1

Třebon

11-12/2008

44 700

11.4

1.11

7.92

Období odběru

Objem
vzduchu
[m3]

PM2,5
[μg/m3]

B[a]P
[ng/m3]

kPAU
[ng/m3]

Ostrava-Bartovice

1-2/2010

17 207

130,3

29,01

235,1

Ostrava-Poruba

3-4/2010

47 367

34,4

4.73

34,2

Karviná

11-12/2009

32 104

69,4

24,6

162,5

Třeboň

11-12/2009

56 622

13,0

1,71

11,2

Lokalita

Lokalita

Nižší hmotnost prachových částic (PM10 či PM2.5) neznamená
nižší toxicitu, klíčové je velikostní a chemické chemické složení !!!
Ostrava-Radvanice leden –únor 2012 (Mikuška et al., 2012)
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cca 4-5x méně PM2.5,
ale genotoxicita/m3 snížena
jen o 20% !!!!
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Závěry
1. Jasná snaha odvést pozornost od skutečného problému s
ovzduším v Ostravě, bagatelizovat ho a otevřeně nepřiznat,
že zdravotní rizika jsou pro nás méně významná než sociální
problémy spojené s úbytkem pracovních příležitostí.
2. Obava ze strany příslušných orgánů hygienické služby, že by
se mohlo ukázat, že v minulosti situaci neřešili. Monitorování
koncentrací škodlivin není hodnocením zdravotních rizik…
3. Rozsáhlá mediální kampaň bez hlubší analýzy jak
navrhovaná a prováděná opatření situaci zlepší má nahradit
hlubší odbornou analýzu dopadů těchto opatření.
4. Současný stav poznání v oblasti působení jemných a
zejména ultrajemných částic jasně ukazuje nedostatečnost
legislativy založené na hmotnostních limitech PM10, PM2.5.

…mnoho skrytých politicko-ekonomických zájmů –
zásadní řešení v nedohlednu…děkuji za pozornost

