
Polovina ech  dýchá rakovinu

V Ostrav , stejn  jako v dalších pr myslových m stech R komplikuje lidem život smog. foto: PRÁVO/Radim Kijonka

Více než polovina ech  loni dýchala vzduch, v n mž byly p ekro eny zdravotní limity pro rakovinotvorné látky. Uvádí to zpráva o stavu
životního prost edí, kterou má projednat vláda. Konstatuje se v ní, že nadlimitní karcinogenní benzo(a)pyren vznikající p i spalování uhlí,
nafty, výrob  koksu a železa, loni zaznamenalo 22 m icích stanic z 31.
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"Cílový emisní limit byl p ekro en na 4,9 procenta území, kde žije 51 procent obyvatel,“ uvádí zpráva.

"To rozhodn  není dobré. Žiji v domn ní, že kvalita ovzduší se v eské republice zlepšuje, ne zhoršuje,“ ekl Právu ve tvrtek profesor Ji í
Vorlí ek, p edseda eské onkologické spole nosti a editel Masarykova onkologického ústavu v Brn .



Šok: ovzduší horší, než se míní

"M že to být jeden z d vod , pro  v naší eské kotlin  a na Morav  máme jeden z nejvyšších výskyt  zhoubných nádor  v bec.“ Dodal,
že na vznik rakoviny má ale vliv mnohem víc faktor , nejen životní prost edí.

"Pro rakovinu plic je to p edevším kou ení, které zat žuje lov ka mnohem víc než životní prost edí,“ uvedl profesor s tím, že by rád v l,
jak je to v okolních zemích, a zda u nás rakovinotvorné látky v ovzduší stoupají nebo klesají. "V každém p ípad  by to cht lo, aby stát
ud lal opat ení k istému vzduchu.“

Podobného názoru je i profesor Jaromír Musil, p ednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice Motol: "Zpráva je pro mne velkým
ekvapením. Stále se íkalo, že kvalita ovzduší se v echách zlepšuje. Rakoviny plic zatím nep ibývá, ale pokud by to m l trvalý trend,

mohlo by se to v budoucnu na vyšším po tu p ípad  odrazit. V ím ale, že tomu tak nebude.“ I podle n ho na vznik rakoviny plic má vliv
nejen životní prost edí, ale p edevším životospráva a genetika.

Julínek: prost edí se obecn  zlepšuje

Nad údaji ze zprávy se pozastavil i ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Právu ekl: "Ministerstvo životního prost edí bojuje proti
lokalitám, kde se lokáln  topí a škodliviny se dostávají více do ovzduší. Obecn  se ale v eské republice ovzduší zlepšuje a životní
prost edí také.“

Podle n j zpráva uvádí jen jeden fakt, ale na zdraví obyvatel má vliv mnoho jiných.

"Snaha snižovat jedovaté látky v ovzduší je trvalý úkol vlády, není to nic, co by se nov  objevilo. Obyvatelé se d sledk  obávat nemusejí.
Když to p eženu, tak by se lidé museli obávat už toho, že žijí na Zemi. Vždy  na n  p sobí i kosmické zá ení. Ale vážn  – na zdraví
lov ka má vliv genetika, životospráva, životní prost edí, lokalita území a mnoho dalších v cí. Takový je život. Musíme však zabránit

tomu, abychom nevytvá eli prostor pro další negativní látky v ovzduší. Z hlediska nemocí se ale kvalita ovzduší nedá vypíchnout jako
jednozna ná p ina rakoviny plic,“ uzav el ministr.
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