
Příčin tohoto stavu je něko-
lik a náprava nebude jednodu-
chá. Po roce 1989 se podařilo dí-
ky odprášení a odsíření elektrá-
ren a vlivem útlumu hutnictví
poměrně výrazně ovzduší zlep-
šit, došlo ke zpřísnění norem
na ochranu ovzduší na evrop-
skou úroveň. Ovzduší na Ostrav-
sku v ukazateli znečištění pra-
chem však patří k nejhorším 
v EU. V zimním období a zejmé-
na při nepříznivých meteorolo-
gických podmínkách (bezvětří,
inverze) je situace kritická.
Hlavní příčinou tohoto stavu je
vysoká hustota osídlení a kon-
centrace těžkého průmyslu. Pro-
tože vzduch nezná hranice, ne-
jedná se zřejmě jen o Ostrav-
sko, ale i o stejně průmyslové
sousední Katowicko. Politické
reprezentace zejména na celo-
státní a krajské úrovni musí, 
i za pomoci nové legislativy, vy-
vinout daleko větší tlak na vel-
ké znečiš�ovatele ovzduší a do-

nutit je instalovat nové čistší
technologie, případně při ne-
příznivé meteorologické situaci
omezovat výrobu. Nelze uznat
argument »K čemu nám bude
čistý vzduch, když nebude práce?«.
Znečištěný vzduch se už nyní
negativně podepisuje na zdraví
nás i dalších generací. 

Značný vliv na znečištění o-
vzduší má i spalování nekvalit-
ních paliv a dokonce i odpadů 
v zastaralých a špatně seříze-
ných kamnech a kotlích v ro-
dinných domcích. V minulých
letech sice byla provedena té-
měř plošná plynofikace, ale dra-
matický růst ceny zemního ply-
nu donutil řadu nízkopříjmo-
vých domácností opět od zem-
ního plynu odejít. Nejen kon-
troly, ale i vhodná dotační poli-
tika na pořízení ekologičtějších

p o l i t i k a

Jak zlepšit čistotu ovzduší ve městě
Už delší dobu trvá prakticky v celém Moravskoslezském

kraji, ale hlavně na Ostravsku, kritická situace v kvalitě 
ovzduší. V tomto zimním období je téměř každý den, někdy 
i několikanásobně, překračována norma obsahu drobných
prachových částic v ovzduší.

systémů vytápění by jistě k ře-
šení čistoty ovzduší přispěly.

Velký vliv na čistotu ovzduší
má doprava. Z tohoto hlediska
je potřebné dokončit stavbu
dálnice, obchvaty měst a obcí.
Nepříznivým jevem je přesun
dopravy ze železnice na silnice,
omezování veřejné a nárůst 
individuální dopravy. 

Z výše uvedeného vyplývá,
že obec má jen velmi málo ná-
strojů na zlepšení kvality ovzdu-
ší. V Bohumíně se snažíme si-
tuaci zlepšit dokonalejším čiš-
těním města, výsadbou stromů,
keřů a květin. Únorové zastu-
pitelstvo schválilo finanční pří-
spěvek pro školy na ozdravné
pobyty dětí v přírodě mimo
nejhůře zasažené území a v sol-
né jeskyňce v Bohumíně. 

Ptejme se našich politických
představitelů na všech úrov-
ních, jak jsou připraveni pro-
blém znečištění ovzduší řešit.
Sociální demokracie řešení zná
a pokud ve volbách uspěje, 
bude navrhovat a realizovat
potřebná opatření.
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