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Studie: Polovina ech  dýchá rakovinotvorný vzduch
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Praha - Polovina ech  musela loni dýchat ovzduší, v n mž byly p ekro eny zdravotní limity pro rakovinotvorné látky.

Vyplývá to ze zatím nezve ejn né zprávy o stavu životního prost edí, kterou má deník Aktuáln .cz k dispozici a nejspíše už p íští týden ji projedná vláda.

Analýza konstatuje, že nadlimitní karcinogenní benzo(a)pyren, který vzniká p i spalování uhlí, nafty nebo p i výrob  koksu a železa, v roce 2007
zaznamenaly 22 m ících stanic z jednat iceti.

"Cílový emisní limit byl p ekro en na 4,9 procentech území, kde ale žije 51 procent obyvatel," konstatuje se ve zpráv . Lo ské údaje jsou p itom díky
ízniv jším rozptylovým podmínkám o n co pozitivn jší - v roce 2006 byl limit p ekro en na devíti procentech území, kde žije 69 procent obyvatel.

te dále
Dýcháme istší vzduch. Ale jen díky tomu, že víc fouká
Nový žeb ek zne iš ovatel . Kdo otravuje vzduch?

"Oproti roku 2006 ro ní pr ry poklesly, a to p edevším vlivem p ízniv jších meteorologických a rozptylových podmínek.
Na v tšin  lokalit jsou patrné nár sty koncentrací b hem topných sezon," uvádí se ve studii, kterou ve spolupráci s eským
hydrometeorologickým ústavem a dalšími institucemi zpracovala eská informa ní agentura životního prost edí CENIA.
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Šéf Mittalu chce omezit prach a dým

Devítinásobné p ekro ení limitu
V jednom se ovšem lo ské údaje od t ch p edlo ských neliší. Místem s nejvyššími koncentracemi rakovinotvorných látek v ovzduší z stává i nadále
ostravská tvr  Bartovice.

"Nejvyšší ro ní pr rná koncentrace byla nam ena - stejn  jako v lo ském roce - v Ostrav -Bartovicích, kde byla hodnota cílového imisního limitu
ekro ena tém  dev tkrát," konstatuje ekologická zpráva pro vládní kabinet.

Podle rozptylové studie Vysoké školy bá ské v Ostrav  je ve m st  nejv tším zne iš ovatelem rakovinotvornými látkami ocelá ská spole nost
ArcelorMittal.

"Studie ukázala, že ArcelorMittal p ispívá v nejpostižen jších ostravských obvodech Radvanice a Bartovice ke zne išt ní prachem ze zhruba 65 procent
a u karcinogenních látek dokonce z více jak 85 procent," okomentoval studii Jan Šrytr z Ekologického právního servisu, který zastupuje ob any t chto
ostravských tvrtí.
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Arsen p ekonal limity na p ti místech
Ostrava pat í rovn ž mezi místa, kde stanice eského hydrometeorologického ústavu nam ily vysoké koncentrace další rakovinotvorné látky - arsenu,
který vzniká t eba p i spalováním uhlí nebo výrob  kov .

Ze 73 stanic byly nadlimitní hodnoty na p ti místech: v Ostrav -Bartovicích, Ostrav -Mariánských hor, v Praze 5- eporyjích, ve Stehel evsi a Kladn -
Švermov .

V Ostrav  a Kladn -Švermov  koncentrace arsenu p ekra ovaly povolené limity už v minulých letech. "Na stanici Stehel eves a v Kladn  se m ilo
teprve druhým rokem a p ekro ení zde bylo indikováno poprvé," stojí v ekologické studii. V Praze 5- eporyjích b hem posledních ty  let ro ní pr r
postupn  nar stal, až zde byla v roce 2007 poprvé p ekro ena norma.

te dále
dci kritizují Prahu za zkázu zelen . P ibude mrtvých
dci: ím blíž k silnici, tím víc astmatu u d tí

"A koliv se oproti roku 2006 zvýšil po et lokalit s p ekro ením imisního limitu z t í na p t, na v tšin  z 24 m ených míst byl zaznamenán pokles ro ní
pr rné koncentrace," uvádí Zpráva o stavu životního prost edí v roce 2007.
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