
Dá se s takovou situací vů-
bec něco dělat? - Ptám se Alfré-
da Michalíka, poslance Parla-
mentu České republiky, který
znovu kandiduje na druhém mís-
tě krajské kandidátky ČSSD:

S běsnící sopkou ne, ale s o-
vzduším u nás se musí něco u-
dělat. To je, mimochodem, po-

slední dobou také nejčastější otázka v besedách 
s občany. V čem žijeme a co dýcháme lidi zajímá
víc, než problematika důchodů, nezaměstnanost či
zdravotnictví. Setkal jsem se s názorem, že ten, kdo
žije v Bohumíně, nemůže čekat, že bude dýchat hors-
ký vzduch. Ale to je trochu laciné. Faktem však zů-
stává, že prakticky 50 let žijeme v centru hutního,
chemického a důlního průmyslu. V řekách a poto-
cích dřív nebyl žádný život a nešlo otevřít okna v by-
tech. Po roce 1989 se podařilo řadu věcí napravit, 
řeky ožily a znovu jsou v nich ryby. Ovzduší je ale tady
u nás pořád hodně špatné, hlavně při inverzi - i díky
tomu, že te� máme přesnější měření a přísnější limity.
To je konstatování současného neutěšeného stavu,
ne odpově� na otázku, co s tím? 

Abychom se mohli dobrat řešení problému, musí-
me ho napřed pojmenovat. Hlavním zdrojem prachu
je automobilová doprava, elektrárny, hutě a další

průmysl, spalování nekvalitního paliva v domácích
kotlích a vítr z Polska, který k nám Moravskou brá-
nou natáhne veškerý prach z polských podniků. Ře-
šení situace nebude okamžité, je ekonomicky nároč-
né a především musí být podpořeno legislativně.
Sněmovna opakovaně vyzývá vládu k vyšší aktivitě 
v oblasti řešení životního prostředí v Moravskoslez-
ském kraji. Poslancům z našeho regionu a vedení
kraje se nakonec podařilo vládu rozhoupat - 7. dubna
mělo v Ostravě být výjezdní zasedání vlády s čisto-
tou ovzduší jako hlavním bodem jednání.
Zasedání v Ostravě se přesunulo na květen - proč?

Bylo zrušeno kvůli návštěvě prezidentů USA 
a Ruska a uskuteční se 19. května. Přestavitelé kra-
je chtějí vládě předložit soubor opatření, v němž vy-
číslili náklady, potřebné pro zlepšení kvality ovzduší.
Je to ohromující částka - více než 100 miliard korun.
Z toho zhruba polovina by měla být investována do
dopravní infrastruktury, především do obchvatů vel-
kých měst, které by pomohly vyvést dopravu mimo
obydlené části. Dalších zhruba 40 miliard korun by
stála technická opatření ke snížení emisí průmyslo-
vých podniků a tepláren. V návrhu je i ekologizace
domácích topeniš� a městské hromadné dopravy,

intenzivní čištění měst i ozdravné pobyty dětí. Údaje
už má k dispozici také sněmovní rozpočtový výbor.
Ten měl 6. až 8. dubna v Ostravě své výjezdní zase-
dání, kterého jsem byl garantem.
Vypadá to, že soustředěný tlak nakonec vládu 
přesvědčil o potřebě urychleně konat.14. dubna jste
ve sněmovně projednávali vládní zprávu o změně 
zákona o ochraně životního prostředí...

Ano, ale navrhovaná opatření jsou pomalá, dlou-
hodobá, na potřebná ekologická řešení nejsou pení-
ze. V podstatě je ta zpráva velmi bezzubá - vláda
chce ustavit komisi, posoudit stav, navrhnout opat-
ření atd. ..., tedy řešit už vyřešené. Upřímně řečeno,
jsem z toho rozladěný - žádné ustavení vládní komise
nám kvalitu vzduchu nezlepší. Takže dál budeme tla-
čit na vládu, aby našla finance a urychlila řešení situ-
ace. Narážíme přitom na problémy ekologie versus
nezaměstnanost, kudy vést silniční obchvaty a dálni-
ce a kde na to vzít, jak donutit dopravce k vyššímu
využití železnic, jak účinně kontrolovat, čím se topí 
v rodinných domcích, jak ovlivnit velmi benevolentní
ekologická pravidla v Polsku... Je připraveno několik
návrhů zákonů z této oblasti, které ale před volbami
určitě nebudou projednány, a tak to čeká novou Sně-
movnu. Je to zkrátka běh na dlouhou tra�. 
Takže skončíme konstatováním, že situace je špatná?
Ale to všichni víme, dýcháme tu...

Bohužel, v tuto chvíli nemám žádnou pozitivní
zprávu a lhát neumím. Situaci by prospělo, kdyby
poplatky za vypouštění emisí znečiš�ovatelé ode-
vzdávali kraji, nikoli Státnímu fondu životního pro-
středí, jako je tomu dosud. Už v únoru to navrhoval
hejtman Jaroslav Palas a náš poslanecký klub se jej
snaží maximálně podpořit. (mifa)

Ustavení vládní komise kvalitu vzduchu nezlepší...
Bohumín vede v žebříčku nejzaprášenějších míst. Koncentrace prachu u nás dosahuje i desetiná-

sobku platného imisního limitu, který je 50 mikrogramů na metr krychlový. V »top desítce« nejprašněj-
ších měst je osm z našeho regionu. A ten má dlouhodobě nejhorší kvalitu ovzduší nejen v Česku, ale 
i v rámci Evropské unie. Stanovená koncentrace polétavého prachu může být podle platné legislativy
překročena maximálně 35krát do roka. V Bohumíně je to během roku více než stokrát. A v minulém
týdnu na nás ke všemu ještě padal prach z vulkanického mraku, který vznikl z bouřící islandské sopky...
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