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Praha - Ovzduší zne išt né mikroskopickým prachem se loni mohlo podílet na p ed asném úmrtí až dvou a p l tisíc ech .

Vyplývá to z pravidelné zprávy o stavu životního prost edí, kterou ve st edu projedná vláda.

Podle odborného odhadu, který vychází z údaj  o koncentracích drobných ástic prachu ve m stech, se po et zem elých zvýšil o 2,4 procenta. Vloni
itom podle eského statistického ú adu zem elo celkem 104,6 tisíc lidí.

Studie upozor uje, že na zne išt né ovzduší "neviditelným" prachem doplatili nejvíce lidé, kte í žijí v oblastech s velkou koncentrací pr myslu a hustou
automobilovou dopravou.

te dále
Studie: Polovina ech  dýchá rakovinotvorný vzduch
Varování: Školy nev trají. D ti dýchají oxid uhli itý

"Vzhledem k rozmezí pr rných ro ních koncentrací této škodliviny v r zn  zatížených m stských lokalitách se podíl
ed asn  zem elých mohl pohybovat od nehodnoceného po tu v lokalitách bez dopravní zát že až po 12 procent v nejvíce

pr myslem a dopravou zatížených lokalitách," uvádí se v dosud nezve ejn né zpráv , kterou má deník Aktuáln .cz k dispozici.

Karcinogenní ovzduší dýchá polovina obyvatel
Zpráva rovn ž upozor uje na to, že na v tšin  stanic jsou p ekra ovány limity pro rakovinotvorné látky.
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"Cílový imisní limit stanovený pro karcinogenní polycyklický aromatický uhlovodík benzo(a)pyren je p es ur itý pokles m ených hodnot v roce 2007
dlouhodob  p ekra ován na v tšin  m icích m stských stanic," uvádí se v analýze, kterou ve spolupráci s eským hydrometeorologickým ústavem a
dalšími expertními institucemi zpracovala eská informa ní agentura životního prost edí CENIA.

Studie varuje, že i nejnižší ro ní pr rné koncentrace rakovinotvorného benzo(a)pyrenu, nam ené stanicí ve Žáru nad Sázavou, jsou dvojnásobné
oproti " isté" oblasti v Košeticích, která slouží pro srovnání s ostatními místy.

te dále
Dýcháme istší vzduch. Ale jen díky tomu, že víc fouká

esko prodává istý vzduch. Vyd lá desítky miliard
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"Významná je i skute nost, že zatímco na m stských stanicích bylo zjišt no nejvýše dvojnásobné p ekro ení, na pr myslov  zatížených stanicích v
ostravsko-karvinské oblasti byl limit p ekro en ty  a vícenásobn ," uvádí studie. Nejvyšší koncentrace jsou dlohodob  v ostravské tvrti Bartovice.

tských alergií je dvojnásobek
Rok od roku p ibývá podle zprávy d tských alergií.

"Podle studií narostl v posledních deseti letech výskyt diagnostikovaných alergických onemocn ní u d tí ze zhruba 17 procent v roce 1996 na 32 procent
tí v roce 2006," uvádí se v dokumentu pro vládu. Okolo osmi procent d tí trpí astmatem.

Studie upozor uje na to, že alergie jsou oproti minulosti mnohem ast jší i u nejmenších d tí. "Z etelný je stále asn jší výskyt alergických onemocn ní v
mladším d tském v ku," varuje ekologická zpráva.
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