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Životní prost edí se v esku nelepší, oznámil Bursík
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esko podle dokumentu, který
sestavil Martin Bursík se svými
spolupracovníky, v ad  oblastí
zem  „pokulhává“ za ostatními
evropskými státy.
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Kvalita životního prost edí v eské republice n kolik let stagnuje. Se zprávou, která "alarmujícím
zp sobem" popisuje stav životního prost edí za minulý rok, p išel ministr Martin Bursík. esko podle
dokumentu v ad  oblastí pokulhává za ostatními evropskými státy.

"Ta zpráva je alarmující," prohlásil Bursík.

Vzduch obsahující nadlimitní koncentrace jemných prachových ástic dýchá 62 procent
obyvatel, a to nejen ve m stech. Výrazn  roste zne išt ní ovzduší nejen dopravou, ale i
spalováním v lokálních topeništích. To znamená bezprost ední riziko pro lidské zdraví, za
vážný považuje ministr razantní r st po tu d tí s alergiemi.

áste ešit tuto situaci pomohou peníze z evropských fond , které chce vláda poslat na
vým ny neekologických spalovacích zdroj . V p íštích letech také mají idi i po ítat s

ísn jší technickou kontrolou stavu svých vozidel. Novela zákona o silni ní dani zvýhodní
auta na ist jší pohon.

Nejzávažn jší situace s ovzduším je podle dokumentu v Moravskoslezském kraji, kde jsou
producenty zne išt ní velké pr myslové podniky, a v Praze.

Problémy zp sobují hlavn  jemné prachové ástice, jejichž plošné limity dané Evropskou unií p ekra uje esko druhým
rokem. Zdraví obyvatel podle zprávy negativn  ovliv uje také vysoké množství polycyklických aromatických uhlovodík
a p ízemního ozonu ve vzduchu.

Množství emisí skleníkových plyn , o kterých se diskutuje v souvislosti s jejich dopadem na zm ny klimatu, v esku
podle p edb žných dat mírn  vzrostlo, a to vinou dopravy.

Za pozitivní zprávu ozna uje snížení energetické náro nosti hospodá ství a pokles spot eby pevných paliv. Zástupci
ministerstva životního prost edí ale nev dí, zda jde o do asný, nebo trvalý jev.

Zpráva také konstatuje, že se zvyšuje výroba elekt iny z obnovitelných zdroj , její podíl na hrubé domácí spot eb
energie vzrostl na 4,9 procenta, což p edstavuje meziro ní nár st o 0,86 procenta.
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