Projekt OdCom
Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji
– příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků

TÉMATA PRO DISKUSI U KULATÉHO STOLU

„Kulatý stůl“ konaný 2.11.2016 v Ústí nad Labem

Tento projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Diskuse u „kulatého stolu“ probíhá jako součást česko-německého projektu OdCom, který má za cíl
objektivizovat stížnosti na zápach v ovzduší v oblasti Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji.
Moderátorem diskuse je MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D., vedoucí oddělení hodnocení zdravotních rizik a
environmentální epidemiologie na Zdravotním ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.
V této příručce naleznete témata, která budou v rámci akce diskutována.
Děkujeme Vám za účast v této diskusi a vyjádření svých názorů k uvedené probematice!

Na úvod prosíme o trpělivost s technickými záležitostmi této diskuse…





důvod diskuse a její postup
ochrana osobních údajů
souhlas se zvukovým záznamem, případně námitky
podpis informovaného souhlasu k využití zaznamenaných odpovědí způsobem, o kterém budete
předem informováni
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Úvod

 představení moderátorky diskuse paní MUDr. Evy Rychlíkové, Ph. D.
 představení projektu OdCom
o jeho cíle a vize, délka trvání a další důležité informace
o zátěž pachovými látkami v německo-českém pohraničí v oblasti Erzgebirgskreis a
v Ústeckém kraji
o zdravotní dopady
o zdroje financování projektu
 stručné představení institucí, které se podílí na řešení projektu a jejich role v projektu
o Technische Universität Dresden (hlavní partner)
o Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden
o Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e.V., Leipzig
o Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Dresden
o Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
o Český hydrometeorologický ústav
o Ústecký kraj
 představení účastníků diskuse
o jméno
o dle Vašeho zvážení uveďte věk
o profese
o Co očekávám od této schůzky?
o Co očekávám od projektu OdCom?
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Kvalita ovzduší a zápach

 Máte osobní zájem na kvalitě ovzduší?
o profesní
o jiný
o prosím vysvětlete na příkladech
 Jak vnímáte význam kvality ovzduší?
o Je důležité „čisté“ ovzduší?
o Je možné tolerovat nesoulad s limitními hodnotami polutantů v ovzduší?
o Jak je to v případě přítomnosti zapáchajících látek v ovzduší?
o Jak důležité je „čisté“ ovzduší pro region?
(například z pohledu obydlených území, zdravotnictví, školství a atraktivnosti pro
turistiku)
 Jak vnímáte regionální specifika znečištění ovzduší?
o Jaká je kvalita ovzduší ve Vašem bezprostředním okolí, pokud žijete nebo dlouhodobě
pobýváte v ústeckém regionu či v příhraniční oblasti na německém území?
o Jak vnímáte současnou kvalitu ovzduší v Krušných horách a v Ústeckém kraji (i v
porovnání s ostatními regiony České republiky)?
o Domníváte se, že v rámci tohoto území lze shledat významné rozdíly v kvalitě ovzduší?
o Domníváte se, že je kvalita (znečištění) ovzduší v Ústeckém kraji, potažmo v Krušných
horách, zásadně horší než jinde?
 Jak vnímáte zápach v ovzduší v diskutovaném území?
o Jak často je cítit zápach v případě, že žijete nebo dlouhodobě pobýváte v ústeckém
regionu či v příhraniční oblasti na německém území?
o Má zápach vždy stejný charakter anebo se vyskytují různé charaktery pachů?
o Dochází k zápachu vždy ve stejnou denní či noční dobu anebo spíše náhodně?
o Je zápach vázán na určité lokality anebo je ho možno cítit nahodile v rámci diskutovaného
území?
 Co si myslíte o příčinách zápachu a znečisťovatelích ovzduší?
o Existuje nějaká souvislost mezi výskytem zápachu a konkrétními incidenty, o kterých jste
byl(a) informován(a)?
o Jsou Vám známy nějaké příčiny zápachu v diskutovaném území?
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o Domníváte se, že víte, kdo je původcem zápachů a mohli byste je případně jmenovat
(čistě na Vašem uvážení)?
 Co si myslíte o stížnostech kvůli zápachu v ovzduší?
o Oznamil(a) jste někdy výskyt zápachu příslušným úřadům?
o Jestliže ano, jak často?
o Na jaký úřad jste se v této souvislosti obrátil(a)?
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Zdraví a zápach

 Jak vnímáte vztah mezi zápachem a kvalitou ovzduší?
o Domníváte se, že existuje vztah mezi zápachem a kvalitou ovzduší?
 Jaký je váš vlastní komentář k této záležitosti?
o Ovlivňuje zápach v ovzduší každodenní život člověka?
o Mělo by se téma zápachu v ovzduší diskutovat – např. v rodině, mezi přáteli, kolegy
apod.?
o Domníváte se, že se tomuto tématu nepřikládá v naší (české) společnosti žádný význam?
Podceňuje se toto téma?
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Opatření

 Jak vnímáte potřeby nápravných opatření vůči výskytům zápachů v ovzduší?
o Je nezbytné přijmout opatření ke snížení zátěže ovzduší zápachem?
o Jaká by byla vhodná metoda?
o Jaká aktivita je v tomto směru nejdůležitější?
 Co si myslíte o implementaci takových opatření?
o Jak reálné nebo nereálné jsou podle Vašeho názoru různé aktivity směřující
k impementaci opatření?
o V případě nereálných, jaké faktory to ovlivňují?
o Umíte si představit, jak tyto problémy překonat?
o Existuje něco, co byste mohli udělat, aby se situace změnila?
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Zapojení, účast

 Zapojujete se Vy sami do environmentálních aktivit?
 Jestliže ano, jak?
 Hraje v tomto roli nějaká občanská iniciativa anebo iniciativa na místní úrovni?
 Víte o nějakých občanských iniciativách upozorňujících na problém zápachu v ovzduší?
 Co si myslíte o zapojení institucí v České republice?
o Máte nějakou odpovědnost (kompetenci) v ochraně ovzduší (včetně zápachu)?
o Nacházíte řešení zápachu v ovzduší v legislativě či jinde?
o Je to důležité / nezbytné?
o Domníváte se, že problematiku zápachu je potřebné řešit na centrální, regionální nebo
místní úrovni?
 Co si myslíte o česko-německých sousedských vztazích?
o Máte nějaký kontakt s Němci? (přátelé, kolegové, oficiální návštěvy apod.)
o Znáte v Německu někoho osobně? A na jaké úrovni je Váš vztah (tzn. přátelský nebo
formální)?
o Pokud ano, diskutovali jste spolu někdy téma zápachu v ovzduší?
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Diskuse

 Už jste někdy byl(a) v Krušných horách?
 Pokud ano, cítil(a) jste nějaký zápach?
 Myslíte, že je zde ovzduší zněčištěno?
 Domníváte se, že může mít zápach v Krušných horách nebo i jinde zdravotní následky?
 Na co byste doporučil(a) se v souvislosti s touto problematikou zaměřit?
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