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Nová měření Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě potvrzují, že 
v Klimkovicích na hýlovském kopci je čisté ovzduší 
 
Deset mikrogramů prachových částic PM 10 na metr krychlový vzduchu 
naměřil speciální vůz Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v sobotu 8. října 
2011 ve 13 hodin u příležitosti klimkovického Vzduchobraní na hýlovském 
kopci v Klimkovicích. Běžné číslo pro Beskydy nebo třeba Vysočinu je přitom 
15 mikrogramů na metr krychlový.  
 
„Ţádná ze sledovaných znečišťujících látek se během sobotního měření ani neblíţila 
limitu. Nejvyšší naměřená hodnota pro prach během celého sobotního dopoledne 
dosáhla dvaceti mikrogramů, čtyřiadvacetihodinový limit je 50 mikrogramů. Přitom vítr 
foukal směrem od Ostravy a do dálnice,“ prezentuje čerstvé výsledky měření Jiří 
Bílek ze Zdravotního ústavu Ostrava.  
 

Podle Bílka měření dosud ukázala, ţe v mimoostravských lokalitách, například 
v Čeladné, Šilheřovicích nebo také v Klimkovicích dole ve městě je v létě znečištění 
ovzduší na padesáti procentech toho, co dýchají lidé v Ostravě. Jak vypadají zimní 
hodnoty, se ukáţe v následujících týdnech, ale podle předchozích náhodných měření 
se běţně dostávají aţ na stav, jaký známe z Ostravy.  

Podle zdravotního ústavu je to vlivem lokálních topenišť rodinných domků a bytových 

domů, která znečišťují ovzduší zejména klasickými škodlivinami, jako jsou tuhé 

znečišťující látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku nebo oxid uhelnatý, ale také těţkými kovy 

a organickými látkami včetně karcinogenních polycyklických aromatických 

uhlovodíků.  

 

„Zejména při zhoršených rozptylových podmínkách tak můţe docházet k výskytu 

zdravotně významných koncentrací škodlivin v ovzduší. To, co se vypustí z jednoho 

komína, pak obtěţuje sousedy ve vedlejším domě a naopak. Ale zdravotní problémy 

to způsobuje všem“ říká Bílek s tím, ţe citlivější část populace jako děti, staří lidé a 

nemocní mohou problémy s nekvalitním ovzduším vnímat daleko výrazněji. Ty pak 

často končí léčbou dýchacích cest, astmatu atd.  

 

Projekt měření, který by měl dát ucelenou představu o stavu ovzduší v 

Moravskoslezském kraji, zahájil ostravský zdravotní ústav loni v polovině roku. Měl 

by poskytnout informace o stavu ovzduší i v těch lokalitách kraje, kde se zatím ţádná 

měření nedělala, a navíc sleduje i látky, které se dosud neměřily. Stav ovzduší se 

měří ve 39 vybraných lokalitách. Tři z měřících stanic jsou pevné, a to v nejvíce 

postiţených ostravských částech Mariánské Hory, Přívoz a Radvanice a Bartovice. V 

dalších 36 bodech včetně Klimkovic se měří vţdy týden, stanice by se do daného 

místa měla vrátit během ročního měření asi čtyřikrát. Měření v těchto lokalitách 

provádí tři mobilní stanice a probíhat bude pět let. Podle Bílka se tak podaří vytvořit 

velmi hustou síť měření, která v Moravskoslezském kraji ještě nikdy v minulosti 



nebyla. Pomocí modelování pak specialisté zhotoví přesnou mapu stavu ovzduší v 

Moravskoslezském kraji a získají konkrétní data o plošném znečištění ovzduší 

látkami pocházejícími z průmyslu, dopravy i lokálních topenišť.  

Celkové náklady na pořízení potřebných, finančně náročných přístrojů byly kolem 35 
milionů korun. Pět procent z nich uhradil Státní fond ţivotního prostředí, deseti 
procenty přispěl samotný zdravotní ústav a celkem 25 milionů korun na projekt se 
podařilo získat jako dotaci z evropských zdrojů. Na provoz zařízení přispívá 
Moravskoslezský kraj, loni to bylo částkou 1,4 miliony korun, letos 1,9 milionu korun.   
Měřicí stanice kromě standardně měřených látek, jako jsou oxidy síry, oxidy dusíku a 
prašný aerosol PM10, sledují také například výskyt těţkých kovů, polyaromatických 
uhlovodíků, polychlorovaných bifenylů, těkavých organických látek, dioxinů, furanů a 
také drobnějších prachových části PM2,5 a PM1. Na pilotní měření naváţe hlavní 
část, kterou ústav zahájí v roce 2012. 

 


