OVZDUŠÍ
2013
Konference
Hotel Park Inn
kongresový sál
21. 10. 2013

Jiří Bílek
Program konference Ovzduší 2013
8.00	Registrace
9.00	Zahájení:
Ing. Petr Kajnar, primátor města Ostravy
Ing. Dalibor Madej, náměstek primátora města Ostravy
9.05–9.20
První blok
Slezské ovzduší v mapách
Mgr. Jiří Bílek, Envirta CZ
Ing. Vladimír Lollek, E-Expert
9.20–9.40	Vliv dopravy na znečištění ostravského ovzduší
Ing. Jiří Jedlička, Ph.D., CDV Brno
9.40–10.00	Kvalita ovzduší v přeshraniční oblasti Slezska a Moravy –
výsledky projektu „Air Silesia“
Mgr. Libor Černikovský, ČHMÚ Ostrava
10.00–10.20 Benzo(a)pyren v ostravském ovzduší
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., Masarykova univerzita Brno
10.20–10.40 	Zdravotní ukazatele obyvatel ostravského regionu
Ing. Jiří Urbanec, náměstek ředitelky KHS Ostrava
10.40–11.00 	Ekonomické důsledky zvýšení nezaměstnanosti
v Ostravě a regionu
Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D., VŠE Praha
11.00–11.30
Přestávka
11.30 	Druhý blok
Mgr. Tomáš Jan Podivínský, ministr životního prostředí
	Video vstup:
Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje
	Dále v programu vystoupí:
Mgr. Daniel Havlík,
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Ing. Petr Kajnar, primátor města Ostravy
Ing. Dalibor Madej, náměstek primátora Ostravy
Video vstup:
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.,
náměstek ministra zdravotnictví, hlavní hygienik
	Dále v programu vystoupí:
PhDr. Vladimír Špidla, stínový ministr životního prostředí
13.00 	Oběd
13.30
Tisková konference
14.00
Třetí blok
Jak se žije obyvatelům ve znečištěném ovzduší
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog
Moc a mocenská posedlost a život s ní
MUDr. František Koukolík, DrSc., neurolog,
Thomayerova nemocnice v Praze
	Vystoupení účastníků konference
Čisté nebe a další organizace
Diskuse
Změna programu vyhrazena.

Mgr. Jiří Bílek

Mgr. Jiří Bílek

Vystudoval
Envirta CZ UP v Olomouci, přírodovědeckou fakultu,
anorganická chemie a IPVZ s atestací Vyšetřovacích m
v hygieně. Od roku 1991 pracoval v hygienické službě, posled
Vystudoval UP v Olomouci, přírodo19 let v oblasti ovzduší. Je řešitelem lokálních i národ
vědeckou fakultu,
anorganická
monitoringových
aktivit,obor
podílel
se na zejména na projek
chemie a IPVZ
s atestací
Vyšetřovacích
celostátního
monitoringu
ovzduší
Air Silesia a Informač
systému
kvality
ovzduší
v
MSK.
metod v hygieně. Od roku 1991Jako
pra- odborný praco
Zdravotního
ústavu
absolvoval
zkoušky
autorizované osoby
coval v hygienické službě, posledních
imise a pro pachové látky. V současné době se věnuje zejm
19 let v oblasti
ovzduší.
Je řešitelem
hodnocení
dopadů kvality
ovzduší
na zdraví obyvatel. Byl čle
lokálních
i národních
monitoringových
pracovní
skupiny
k zajištění
monitoringu ovzduší na územ
jmenován
náměstkem
životního
prostředí.
aktivit, podílel
seministra
zejména
na projek-

tech celostátního monitoringu ovzduší
Air Silesia a Informačního systému kvality ovzduší v MSK.
Ovzduší v Ostravě je ovlivňováno řadou faktorů. Sama Ostrava je si schopna vyrobit přes 20
Jako odborný
pracovník
Zdravotního ústavu absolvoval
jemného
prachu PM
10 na metr krychlový za 48 hodin. Moravská brána a vysoká koncen
zkouškyzdrojů
autorizované
osoby
provleklých
imise asmogových
pro pachové
látky.
různých
pak napomáhá
tvorbě
situací.
Předkládaná anim
popisuje
vývoj kvality
ve Slezsku
po hodinách
a čerpádopadů
z více jak kva40 stanic, z toho
V současné
doběovzduší
se věnuje
zejména
hodnocení
Polsku.
lity ovzduší na zdraví obyvatel. Byl členem pracovní skupiny
Česká i polská část Slezska jsou si hodně podobné. Na obou stranách hranice je typická takz
k zajištění
monitoringu
ovzduší
území ČR,
jmenován
ná-je stále ještě ča
slezská
zástavba,
která je tradičně
závislána
na vytápění
tuhými
palivy. Navíc
městkemspalovat
ministra
životního
zlozvykem
v kamnech
vše,prostředí.
co hoří. Rodinných domků s kotli je na české stra

Moravskoslezském kraji kolem 55 tisíc a za hranicí v Polsku až třikrát více. Lokální tope
jsou
významný
sezonní
zdroj, který
převýšit
Ovzduší
v Ostravě
je ovlivňováno
řadoudokáže
faktorů.naprosto
Sama Ostrava
je siostatní
schopnazdroje znečišťo
ovzduší.
vyrobit přes 200 μg jemného prachu PM na metr krychlový za 48 hodin.
Dalším významným zdrojem znečištění 10ovzduší jsou průmyslové komplexy na ostravs
Moravská brána a vysoká koncentrace různých zdrojů pak napomáhá tvorbě
zejména na katovicku. Emisní vydatnost těch polských je až 8 krát větší. Jsou sice 70 km
vleklých smogových situací. Předkládaná animace popisuje vývoj kvality ovzduší
hranice, ale rovněž významně znečišťují ovzduší. Ačkoliv se u všech zdrojů dodržují p
ve Slezsku po hodinách a čerpá z více jak 40 stanic, z toho 13 v Polsku.
emisní
limity, jejich množství způsobí, že zákonné postupy nezajistí vzduch s koncentra
Česká
i polská část Slezska jsou si hodně podobné. Na obou stranách
PM
10 v limitech.
hranice
je typická
takzvaná
slezská
zástavba,
která
je tradičně
závislá
na průmysl a dá
Do
významné
skupiny
zdrojů patří
i doprava,
která
je jednak
vázaná
na těžký
vytápění
tuhými
palivy.
Navíc
je
stále
ještě
častým
zlozvykem
spalovat
potýká s nedořešenou infrastrukturou silnic. Díky toho doprava ovlivňuje ovzduší v celé ob
v kamnechzejména
vše, co vhoří.
Rodinných
významně,
letních
měsících.domků s kotli je na české straně v Moravskoslezském
kraji
kolem
55 tisíc
a za hranicí
třikrát
V zimě, kdy je zdrojů znečišťování
ovzduší
nejvícevsePolsku
navíc až
často
otáčívíce.
vítr a namísto směr
Lokální
topeniště
jsou
významný
sezonní
zdroj,
který
dokáže
naprosto
severozápad fouká na jihovýchod. Kvůli tomuto chování větru, souhře teploty a tlaku
převýšitsmogové
ostatní zdroje
znečišťování
ovzduší.dokud nezafouká a masa vzduchu se neroz
vznikají
situace,
které se nezlepší,
Dalším
významným
zdrojem
znečištění
ovzdušíbranou
jsou průmyslové
komplexy
Znečištěný vzduch se může pohybovat Moravskou
nahoru a dolů.
Příznivou
situaci
ukazuje například
následující
na ostravsku
a zejména
na katovicku.
Emisníobrázek:
vydatnost těch polských je
až 8krát větší. Jsou sice 70 km od hranice, ale rovněž významně znečišťují ovzduší. Ačkoliv se u všech zdrojů dodržují platné emisní limity, jejich
množství způsobí, že zákonné postupy nezajistí vzduch s koncentracemi
PM10 v limitech.
1

Do významné skupiny zdrojů patří i doprava, která je jednak vázaná
na těžký průmysl a dále se potýká s nedořešenou infrastrukturou silnic.
Kvůli tomu doprava ovlivňuje ovzduší v celé oblasti významně, zejména
v letních měsících.
V zimě, kdy je zdrojů znečišťování ovzduší nejvíce, se navíc často otáčí
vítr a namísto směru na severozápad fouká na jihovýchod. Kvůli tomuto
chování větru, souhře teploty a tlaku často vznikají smogové situace, které
se nezlepší, dokud nezafouká a masa vzduchu se nerozředí. Znečištěný
vzduch se může pohybovat Moravskou branou nahoru a dolů.
Příznivou situaci ukazuje například následující obrázek:
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ani řídit, kvůli chování počasí a charakteru regionu jistě nastávat budou.
Roční koncentrace se sice při opatřeních v MSK sníží, ale obtěžování smogem může pokračovat.

Zelená barva znamená koncentraci PM10 nižší než 50 μg/ m3, tedy podlimitní. Pokud dojde ke
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Ing. Jiří Jedlička, Ph.D.
CDV Brno

Výzkumný pracovník v problematice modelování dopravy, emisí a imisí
z dopravy, spotřeby energií v dopravě, alternativních paliv, ekologických
únosností území ve vztahu k dopravě,
indikátorů udržitelného rozvoje dopravy a fragmentace krajiny dopravní
infrastrukturou. Odpovědný řešitel
a spoluředitel cca 40 národních a mezinárodních projektů. V současnosti je ředitelem divize dopravní infrastruktury a životního prostředí – řízení divize s 25
zaměstnanci. Má odpovědnost za hospodářský výsledek a za
rozvoj odborné úrovně divize, vytváření odborné koncepce
činnosti divize v návaznosti na vývojové trendy, koordinaci
a kontrolu řešení projektů, spolupráci s ostatními divizemi,
řízení optimálního personálního složení. Odborné zaměření
na problematiku modelování dopravy, výpočty a modelování
emisí a imisí z dopravy, spotřeby energií v dopravě a indikátorů udržitelného rozvoje dopravy.
Studie k zjištění podílu produkce emisí automobilové dopravy vůči ostatním zdrojům znečišťování na území ostravské aglomerace
Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji, zejména v oblasti Ostravska
a Karvinska, je dlouhodobě nevyhovující. Tento fakt je dán převážně vysokou koncentrací průmyslu na hustě zalidněném území a nemalou měrou
také příspěvkem z dopravy. Pro zjištění skutečného podílu automobilové
dopravy vůči ostatním zdrojům znečišťování zadalo město Ostrava zpracování případové studie. Výpočet emisního toku se týká škodlivin CO,
NOX, NO2, benzenu, benzoapyrenu, pevných částic ze spalovacích procesů a pevných částic z otěrů brzd, pneumatik a abraze silnic (dále jen
pevné částice z otěrů). Primárním zdrojem dat pro výpočet emisního toku
jednotlivých škodlivin na silniční síti ostravsko-karvinské aglomerace jsou
data o intenzitách dopravy ze Sčítání dopravy 2010, která jsou doplněna

údaji z Centrálního registru vozidel pro zachování odpovídající regionální
skladby vozového parku na úrovni správního obvodu jednotlivých okresů
(tj. Ostrava-město, Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Opava). Z výsledků
této studie vyplývá fakt, že z velké části se na produkci emisí stále podepisují vozidla s konvenčním pohonem nesplňující žádnou z emisních norem
EURO. Nejvyšších hodnot z hlediska lokality dosahují obce s rozšířenou působností Ostrava, Frýdek-Místek a Opava prakticky ve všech škodlivinách,
což odpovídá i hodnotám dopravních výkonů. Prezentovaný příspěvek
dále shrne postupy výpočtů emisí z dopravy a dílčí výstupy pro jednotlivé
lokality aglomerace.
J. Jedlička, J. Tichý, I. Dostál (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.)

Mgr. Libor Černikovský
ČhmÚ Ostrava

Vystudoval Univerzitu Karlovu, matematicko-fyzikální fakultu, v oboru
Meteorologie, klimatologie, kvality ovzduší. V současnosti pracuje jako odborník
Českého hydrometeorologického ústavu
ve funkci vedoucího odborného pracovníka ochrany čistoty ovzduší na pobočce
ČHMÚ v Ostravě. Je specialista hodnocení kvality ovzduší, výzkumný a vývojový
pracovník. Má zkušenosti v oblastech mezinárodní spolupráce
na regionální a celoevropské úrovni v oblasti sledování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, spolupracuje se státními, regionálními
a lokálními autoritami v oblasti řízení kvality ovzduší, interpretace naměřených údajů a hodnocení znečištění ovzduší, dále také
s provozem informačních a smogových systémů, informování
veřejnosti o znečištění ovzduší, komunikace s veřejností a médii.
Je zodpovědný zástupce v rámci autorizace ČHMÚ pro zpracování rozptylových studií, člen České meteorologické společnosti.
Člen redakční rady časopisu Ochrana ovzduší. Vyučuje na přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity.
Informační systém kvality ovzduší v oblasti polsko-českého pohraničí ve
Slezském a Moravskoslezském regionu
CZ.3.22/1.2.00/09.01610
Shrnutí projektu
Ostrava, Katowice, Zabrze – červenec 2013
Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace o znečištění ovzduší v celém přeshraničním regionu vyhodnoceny stejnou metodikou.
Připravena byla prostorová digitální data, podrobné informace o všech
typech zdrojů znečišťování ovzduší a meteorologická a imisní data. Národní
monitorovací sítě byly doplněny dočasnými měřeními na dalších lokalitách,
sledovány byly i škodliviny, které nejsou standardně měřeny. Pozemní měření

bylo rozšířeno o letová měření znečištění ovzduší. Shromážděná data byla
podkladem pro vypracování algoritmu prognózování aktuálních koncentrací
škodlivin, modelování znečištění ovzduší a hodnocení transhraničního přenosu
škodlivin mezi Českem a Polskem.
Na řešení projektu spolupracovali Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (vedoucí partner), Český hydrometeorologický ústav, Główny Instytutu Górnictwa w Katowicach, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Panstwowy Instytut Badawczy, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska w Zabrzu,
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Projekt probíhal od
1. 7. 2010 do 30. 6. 2013 a byl financován z Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika-Polská republika 2007–2013 (registrační
číslo: CZ.3.22/1.2.00/09.01610). Informační systém s kompletními výsledky
projektu a podrobnými souhrnnými zprávami je dostupný na internetových
stránkách www.air-silesia.eu.
Výsledky provedených měření, rozborů a hodnocení v oblasti polsko-českého pohraničí ve slezském a moravskoslezském regionu:
• dlouhodobě nejzávažnějším problémem je nadlimitní vysoká úroveň
koncentrací částic antropogenního původu PM10 a PM2,5 (obrázek 1); největší zdravotní riziko představuje několikanásobné překračování cílové
limitní hodnoty benzo[a]pyrenu (obrázek 2);
• úroveň znečištění ovzduší oxidem siřičitým (SO2) je v regionu Slezského
vojvodství přibližně dvojnásobná oproti regionu Moravskoslezského kraje;
• výsledky analýz vzorků odebraných v průběhu projektu ukazují na vyšší
koncentrace PM10, benzo[a]pyrenu a PCDD/F na polské straně oblasti
(obrázky 1–3);
• plošně nejrozsáhlejší území s nejvyšším znečištěním ovzduší v oblasti se
nachází přibližně mezi česko-polskou hranicí a okolím Rybnika (obrázek
4); znečištěním pocházejícím z této oblasti je výrazně ovlivňováno i pohraničí České republiky (obrázky 5 a 6);
• na polské straně oblasti mají největší vliv domácí topeniště a místní
energetické zdroje, vliv velkých průmyslových zdrojů je však také významný (obrázek 6);
• na české straně patří k nejvíce znečištěným zejména lokality s vysokým vlivem velkých průmyslových zdrojů, nicméně podíl ostatních typů
zdrojů s nízkou emisí není zanedbatelný; mimo hlavní průmyslové oblasti
tvoří lokální topeniště a doprava i více než polovinu znečištění PM10 ve
srovnání s ostatními zdroji (obrázky 4 a 6);
• větry vanou častěji z Česka do Polska; polské zdroje však produkují
více emisí PM10, které jsou velmi koncentrované přenášeny do Česka při

převážně zhoršených rozptylových podmínkách, a proto je vliv českých
zdrojů v Polsku a polských v Česku na koncentrace PM10 srovnatelný;
• nejvyšší koncentrace škodlivin jsou měřeny při bezvětří či nízkých rychlostech větru a při inverzním vertikálním teplotním zvrstvení; výjimečně
vysoké koncentrace jsou způsobeny dlouhotrvajícími inverzními situacemi
v celé oblasti v zimním období, tj. v prosinci až únoru; rozdíly mezi průměrnými ročními koncentracemi škodlivin v různých letech jsou velké a závisí
na meteorologických podmínkách zejména v chladné polovině roku.

Vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v přeshraniční oblasti
Slezska a Moravy / Wpływ warunków meteorologicznych na jakość powietrza w obszarze przygranicznym Śląska i Moraw.
ISBN 978-80-87577-15-8 (Český hydrometeorologický ústav. Praha),
ISBN 978-83-61102-79-3 (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowy Instytut Badawczy. Warzawa).

Obr. 2 Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, 2008–2010
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Zdroj obrázků 1 a 2:
Blažek, Z., Černikovský, L., Krajny, E., Krejčí, B., Ośródka, L., Volná, V.,
Wojtylak, M., 2013.

Obr. 3 Průměrné koncentrace 2,3,7,8 TCDD – výsledky měření ZÚ Ostrava; zobrazeny jsou průměrné koncentrace z 8–13 dvacetičtyřhodinových odběrů provedených
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Obr. 3 Průměrné koncentrace 2,3,7,8 TCDD výsledky měření ZÚ Ostrava; zobrazeny jsou průměrné
koncentrace z 8–13 dvacetičtyřhodinových odběrů provedených v období 1 .7 .2011–31. 3. 2013
Zdroj obrázků 1 a 2:
Blažek, Z., Černikovský, L., Krajny, E., Krejčí, B., Ośródka, L., Volná, V., Wojtylak, M., 2013.
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Obr. 4 Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 v roce 2010 – výsledek modelování VŠB-TU

Obr. 4 Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 v roce 2010 ‐ výsledek modelování VŠB‐TU
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polycyklické aromatické uhlovodíky, halogenované aromatické, polyaromaticnebo heteropolyaromatické sloučeniny, především chlorované. Tyto látky js
ké nebo heteropolyaromatické sloučeniny, především chlorované. Tyto látky

rozpustné ve vodě, ale dobře rozpustné v tucích a tedy silná tenden
kombinovaná s jejich odolností vůči biologickému rozkladu vede k postupné
na jednotlivých trofických úrovních. Vykazuji široké spektrum toxických ú
volně žijící organismy. Tyto látky mají navíc významnou tendenci k dálkové
umožňuje jejich distribuci do míst, kde se nikdy nepoužívaly a kde dochá

jsou většinou špatně rozpustné ve vodě, ale dobře rozpustné v tucích, a tedy
silná tendence k bioakumulaci kombinovaná s jejich odolností vůči biologickému rozkladu vede k postupnému bioobohacování na jednotlivých trofických
úrovních. Vykazují široké spektrum toxických účinků pro člověka i volně žijící
organismy. Tyto látky mají navíc významnou tendenci k dálkovému transportu, což umožňuje jejich distribuci do míst, kde se nikdy nepoužívaly a kde
dochází k jejich postupné kumulaci.
Z pohledu negativního ovlivnění kvality ovzduší jsou nejvýznamnější především polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) a polychlorované dibenzo-pdioxiny a dibenzofurany (PCDDs/Fs). Do ovzduší se dostávají z výše uvedených zdrojů, především spalovacích, a mohou významně ovlivňovat toxické
vlastnosti volného ovzduší především ve velkých průmyslových aglomeracích.
Obě skupiny jsou atmosférou transportovány vzhledem ke své stabilitě jak
v plynné fázi, tak vázané na částice, především částice, jejichž vznik je spojen
se spalovacími procesy. Největší riziko je spojeno v tomto případě s velikostní
frakcí vzdušných částic pod 1 mm a méně. Ta je ovzduším jednak velmi dobře
transportovatelná, jednak může být velmi snadno přijímána dýchacími soustavami volně žijících organismů, včetně člověka.
PAHs jsou sloučeniny s velice rozmanitými rizikovými vlastnostmi, řada z nich
jsou potenciální karcinogeny a mutageny, mnohé mají toxické vlastnosti. Představují nebezpečí jak pro žijící organismy, tak i pro následné generace. Vyznačují se značnou variabilitou v toxických, fyzikálně-chemických či environmentálně chemických vlastnostech a různými vlivy na jednotlivé organismy.
Představují dnes největší skupinu chemických karcinogenů produkovaných
během spalování, pyrolýzy a pyrosyntézy organické hmoty.
PAHs jsou široce rozšířeny v prostředí, byly detekovány prakticky ve všech
částech prostředí, biotických i abiotických, v průmyslových oblastech i v oblastech vzdálených od průmyslových a městských center. PAHs jsou geochemicky stabilní sloučeniny, které mají tendenci ke kumulaci v sedimentech
a sedimentovaných horninách. Člověk je exponován těmito látkami po celou
historii lidského roku jednak z přírodního pozadí v půdách a rostlinách, jednak
ovzduším a vodou kontaminovanými hořením na povrchu planety, ale mnohem významněji v posledních zhruba dvou stech létech díky obrovskému
nárůstu nejrůznějších spalovacích procesů.
Údaje o odhadech globální emise PAHs, které uvádějí literární prameny, hovoří
o řádově desetitisících až statisících tun PAHs znečišťujících každoročně

ovzduší a hydrosféru. Šetření koncentračních profilů PAHs ve vzorcích sedimentů ukazují, že ještě do konce minulého století existovala určitá rovnováha
mezi produkcí a degradací PAHs. Množství těchto látek vytvořených biosyntézou, vulkanickou činností, požáry a tehdejší antropogenní produkcí bylo
udržováno na určité úrovni dekompozicí PAHs fotodegradací a degradací
mikrobiální. S růstem podílu fosilních paliv jako energetických zdrojů byla však
tato rovnováha narušena tak, že vstup PAHs do prostředí převládl nad ději
destrukčními.
To se zákonitě projevuje na dlouhodobém chemickém stresu daném dlouhodobým působením velmi komplikované směsi chemických látek, z nichž uvedené polycyklické aromatické uhlovodíky a halogenované aromatické a polyaromatické látky ovlivňují negativně zdravotní stav lidské populace především
díky snižování její obranyschopnosti a řadě dalších toxických vlivů.
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za předpokladu
úmrtnosti
období
jejího výpočtu.
Pro účely této prezentace bylo zvoleno období od narození člověka (x = 0).

Střední délka života při narození (MSK a ČR)
Střední délka života při narození (MSK a ČR)
Incidence zhoubných novotvarů plic (C33, 34)
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Z grafu i tabulky lze vysledovat, že střední délka života v ČR i v našem kraji, včetně Ostravy (k
dispoziciZjsou
údaje
od roku
má rostoucí,
čili taktéž
rámci kraji,
ČR došlo k
grafu
i tabulky
lze2008),
vysledovat,
že střední
délkapozitivní,
života v vývoj.
ČR i v V
našem
prodloužení
střední
délky
života
od
roku
2000
u
mužů
o
3,0
roku
na
74,7
let,
u
žen
o
2,4
roku
na 80,7
včetně Ostravy (k dispozici jsou údaje od roku 2008), má rostoucí, čili taktéž
let, v případě MS kraje dosáhla u mužů 72,7 let (nárůst o 2,6 roku), u žen 79,9 let (nárůst o 2,1 roku).
pozitivní, vývoj. V rámci ČR došlo k prodloužení střední délky života od roku
Hodnoty střední délka života v Ostravě i v MS kraji jsou ale stále nižší než činí průměr ČR, což platí
2000
u mužů
o 3,0
roku na 74,7 let, u žen o 2,4 roku na 80,7 let, v případě
opět hlavně u mužské
části
populace.
MS kraje dosáhla u mužů 72,7 let (nárůst o 2,6 roku), u žen 79,9 let (nárůst
o 2,1 roku). Hodnoty střední délka života v Ostravě i v MS kraji jsou ale stále
Incidence zhoubných novotvarů plic (C 33, 34) – zdroj ÚZIS
nižší, než činí průměr ČR, což platí opět hlavně u mužské části populace.
Incidence znamená podíl počtu nově hlášených nemocných jedinců (nových případů) za dané časové
období Incidence
a počtu všech
jedinců ve
sledovanéplic
populaci.
dynamiku onemocnění v
zhoubných
novotvarů
(C 33, Charakterizuje
34) – zdroj ÚZIS
populaci.Incidence znamená podíl počtu nově hlášených nemocných jedinců (no-

muži MSK

muži ČR

ženy OVA okr.

ženy ČR

Pozn.: diagnóza
C 33 C
- zhoubný
novotvar novotvar
průdušnice průdušnice
Pozn.:
diagnóza
33 – zhoubný
diagnóza
C 34 C
- zhoubný
novotvar průdušky
a plíce
diagnóza
34 – zhoubný
novotvar
průdušky a plíce
U mužů v MS kraji je od roku 2004 srovnatelná nebo mírně nižší než v rámci celé České republiky.
U
mužůvykazuje
v MS kraji
je od
roku 2004
srovnatelná
nebo mírně
než vyvíjí pozitivně,
Ostrava
poněkud
nevyrovnaný
průběh.
Z dlouhodobého
pohledunižší
se situace
v
rámci celé České
Ostrava
vykazuje
nevyrovnaný
zaznamenáváme
pokles.republiky.
Naopak u ženské
části
populace poněkud
je v MS kraji
i v ČR tendence nepříznivá,
dochází k plíživému
nárůstu incidence.
Ostrava
taktéž vykazuje
poněkud nevyrovnaný
průběh
průběh.
Z dlouhodobého
pohledu
se situace
vyvíjí pozitivně,
zaznamenáváme pokles. Naopak u ženské části populace je v MS kraji i v ČR tendence
Léčení astmatici
– zdrojkÚZIS
nepříznivá,
dochází
plíživému nárůstu incidence. Ostrava taktéž vykazuje
poněkud nevyrovnaný průběh.
Celkový počet pacientů dispenzarizovaných na odděleních alergologie pro astma bronchiale. Jde o
pacienty s astma bronchiale, kteří jsou pod stálým lékařským dohledem. Tento počet je přepočten na
Léčení
astmatici – zdroj ÚZIS
10 tis. obyvatel.
Celkový počet pacientů dispenzarizovaných na odděleních alergologie pro
astma bronchiale. Jde o pacienty s astma bronchiale, kteří jsou pod stálým
lékařským dohledem. Tento počet je přepočten na 10 tis. obyvatel.

vých případů) za dané časové období a počtu všech jedinců ve sledované
populaci. Charakterizuje dynamiku onemocnění v populaci.
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Počet léčených pacientů - astma

V počtu zaměstnanců
pracujících v riziku je MS kraj na 1. místě v rámci ČR. V roce 2012 dosá
V počtu zaměstnanců pracujících v riziku je MS kraj na 1. místě v rámci
hodnoty 90 582.
V
posledních
letechhodnoty
dochází
stálému
nárůstu,
který
je vyvolán
rozvoje
ČR. V roce 2012 dosáhl
90ke
582.
V posledních
letech
dochází
ke
průmyslových stálému
zón nárůstu,
a v nich
montážních
závodů
zejména
s návaznos
kterýumístěných
je vyvolán rozvojem
průmyslových
zón a
v nich
na automobilový
průmysl.montážních
Nejvyšší počet
zaměstnanců
v riziku vykazuje
Ostrava (téměř 30 tis
umístěných
závodů
zejména s návazností
na automobilový
následují okresy
Frýdek‐Místek
a Karviná
(téměř 20
tis.). vykazuje Ostrava (téměř 30
průmysl.
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zaměstnanců
v riziku
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Vývoj nemocí zVývoj
povolání
je zz povolání
dlouhodobého
hlediska jakhlediska
v rámcijakČeské
republiky,
nemocí
je z dlouhodobého
v rámci
České tak i v rám
Rizikové práce jsou práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity
Rizikové
práce
jsou
práce, připrostředí,
nichž jsou při
překračovány
hygienicképro
limity
stanovené
pro pracovní
MS kraje příznivý,
i když
se pokles
téměř
V MS se
kraji,
ve kterém vznik
republiky,
takod
i vroku
rámci2004
MS kraje
příznivý,
i kdyžzastavil.
od roku 2004
pokles
stanovené
pro
pracovní
nichž je nezbytné
zajištění
ochraprostředí,
nichž
je nezbytné
pro ochranné
zajištění ochrany
zdraví
osob používat
téměř
zastavil.
V
MS
kraji,
ve
kterém
vzniká
více
než
čtvrtina
republikového
ny zdravípři
osob
používat
osobní
pracovní
prostředky
a při osobní
nichž ochranné
více než čtvrtina republikového počtu nemocí z povolání, však opět dochází k pozvolném
pracovní prostředky a při nichž se opakovaně vyskytují nemoci z povolání.
Vývojvyskytují
počtu zaměstnanců
riziku práce v MSK v letech 2005 až 2012  zdrojnárůstu.
MZd ČR
počtu nemocí z povolání, však opět dochází k pozvolnému nárůstu.
se opakovaně
nemoci z v
povolání.
Vývoj počtu zaměstnanců v riziku práce
v MSK v letech 2005 až
2012 – zdroj MZd ČR

Závěry k jednotlivým zdravotním ukazatelům budou k dispozici v přednesené prezentaci.
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V počtu zaměstnanců pracujících v riziku je MS kraj na 1. místě v rámci ČR. V roce 2012 dosáhl
hodnoty 90 582. V posledních letech dochází ke stálému nárůstu, který je vyvolán rozvojem
průmyslových zón a v nich umístěných montážních závodů zejména s návazností
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Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.
VŠE Praha

Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D., je absolventem Vysoké školy ekonomické
v Praze, oboru hospodářská politika
a ekonomika životního prostředí. Po
obhajobě diplomové práce vystudoval
interní doktorské studium na katedře
Ekonomie životního prostředí. Od roku
2007 působí na katedře jako odborný
asistent. Specializuje se na empirický
výzkum v oblasti ekonomie životního prostředí, a to především na oblasti politiky životního prostředí, hodnocení
dopadů regulace na podniky, modelování poptávky po netržních statcích, obchodovatelná emisní povolení, ekologické
daně a širší souvislosti environmentální regulace. Je autorem
několika odborných studií, článků do českých a zahraničních
recenzovaných časopisů, výukových případových studií a je
spoluautorem knihy Firma a životní prostředí. V současnosti
působí jako manažer projektů, odborný poradce v Institutu
pro regionální a strukturální politiku Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku při VŠE, Akademický network
e-Academia. Působí na katedře ekonomiky životního prostředí, VŠE v Praze. Náplní práce je především výzkum, výuka,
publikační činnost, projektová a managerská činnost. Mimo
jiné se účastnil projektů: Rozvoj metody ex-post analýz kauzálních vztahů mezi ekonomicko-politickými změnami a kvalitou životního prostředí (Grantová agentura české republiky), Návrh metodiky posuzování efektivnosti implementace
(Ministerstvo životního prostředí ČR), Optimalizace nákladů
na ochranu životního prostředí (Ministerstvo životního prostředí ČR). Získal ocenění děkana fakulty Národohospodářské za diplomovou práci, která byla oceněna jako excelentní
studentská práce v soutěži ESOP (2005).

Kvantifikace nákladů nezaměstnanosti
Postup při kvantifikaci nákladů nezaměstnanosti je následující: i) identifikace
zdravotních důsledků způsobených zvýšenou nezaměstnaností; ii) kvantifikace kauzality mezi nezaměstnaností a nemocností v podobě ukazatele relativní
míry rizika; iii) zohlednění migrace za prací mimo kraj; iv) vyčíslení přímých
(podpory v nezaměstnanosti a jiné soc. dávky atd.) a nepřímých nákladů (náklady spojené s úmrtním a hospitalizací); v) kvantifikace finančních dopadů
spojených s předpokládaným zvýšením nezaměstnanosti na veřejné rozpočty
a léčbou (popř. úmrtností).
Na základě rešerše byly identifikovány tyto důsledky zvýšené nezaměstnanosti: infarkt myokardu a mrtvice; úmrtí spojená s nadměrnou konzumací
alkoholu; psychická onemocnění, úmrtí v důsledku sebevraždy; úmrtí na
základě dopravních nehod.
Klíčovým prvkem studie je kvantifikace kauzality nezaměstnanost/nemocnost,
která je provedena na základě ukazatele relativní míry rizika. Referenční míra
rizika je zjištěna přímo naNáklady
základě
dat z Ostravy.
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simulovaného
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na rodinné vztahy,
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v osmnáctiměsíčním
pomaturitním
stuThomayerovy nemocnice v Praze.
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psychologií.
V
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konzultant
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Po roce 2001 stál u zrodu Národní
veřejného ochránce práv etiku
a vyučoval
psychologii
na Filozofické
fakultě UK. V médiích se
na 3. lékařské
fakultě
UK, posuzoreferenční laboratoře prionových chovyjadřuje například k tématům korupce, policejních zásahů nebo partnerských vztahů. Napsal
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služeb Praha, zkoumal psychologické dopady neplodnosti,
ské akademie. Přednáší především na 3. lékařské fakultě UK
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věnoval se psychologickému poradenství zaměřenému zev Praze. Vydal řadu odborných článků i monografií o vztahu
jména na rodinné vztahy, zabýval se církevně-pastorální psypoškození mozku a duševních funkcí. Dlouhá léta se věnuje
chologií. V roce 2006 pracoval jako konzultant pro veřejného
vědecké esejistice, přednáší, spolupracuje s rozhlasem i teleochránce práv a vyučoval psychologii na Filozofické fakultě
vizí, píše do novin i časopisů. Za své knihy a obecně za popuUK.
V médiích
se znečištěném
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k tématům korupce, polarizaci vědy získal řadu ocenění.
Jak
lidé
myslí ve
ovzduší
licejních zásahů nebo partnerských vztahů. Napsal nejméně
Morální
dvě knihy
a řadu příruček,
příspěvků pánve
a dalších
materiálů.
Od
Rozptylové
podmínky
ostravsko‐karvinské
objektivně
nejsou
dobré, což ji predisponuje
k rozhodování
Přednáška je cílena na evoluční a neurobiologické podklady morálního
roku 2003
je ženatý,
má 2ap.
dcery
a syna.za posledních dvacet let se situace zde výrazně
smogovým
situacím,
inverzím
Každopádně
rozhodování. Probírá historické členění morálního rozhodování, klasické
změnila k lepšímu a zřejmě dosáhla hranice svých možností. Je proto s podivem, že veřejné
západní morální teorie, morálku heteronomní a autonomní, morální emmínění se nezlepšilo úměrně této objektivní změně. Proč? Z jiných oblastí psychologie známe
pirismus, racionalismus a nativismus. Popisuje sociálně-intuicionistický
Jak lidé myslí ve znečištěném ovzduší
řadu
mechanismů, které tento jev mohou vysvětlovat. Společným jmenovatelem je schopnost
model morálního rozhodování, morální intuice, morální uvažování a morální
Rozptylové podmínky ostravsko-karvinské pánve objektivně nejsou dobré,
naší
přesouvatkpozitivní
i negativní
emoce z ap.
objektu
na objekt.
cožmysli
ji predisponuje
smogovým
situacím, inverzím
Každopádně
za Ovzduší se tak stává soudy. Řešení morálních dilemat je v současnosti možné sledovat funkčsymbolickým
nosičem
prosituace
mnohé
negativní
psychické
stavy. a zřejmě
ními zobrazovacími metodami: experimenty ukazují činnost mozku v průposledních dvacet
let se
zde
výrazně změnila
k lepšímu
dosáhla hranice svých možností. Je proto s podivem, že veřejné mínění se
nezlepšilo úměrně této objektivní změně. Proč? Z jiných oblastí psychologie známe řadu mechanismů, které tento jev mohou vysvětlovat. Společným jmenovatelem je schopnost naší mysli přesouvat pozitivní i negativní
emoce z objektu na objekt. Ovzduší se tak stává symbolickým nosičem pro
mnohé negativní psychické stavy.

běhu řešení utilitárních a neutilitárních morálních dilemat doprovázených
rozhodnutími označovanými jako „snadná“ a „těžká“. Experimenty rovněž
testovaly morální konfabulaci, pokrytectví a intuitivní prokurátory, popisují
morální sensitivitu i ovlivnění morálního rozhodování emocemi.
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