
STRANA 3 Aktuality NJR – BŘEZEN 2015

Už od roku 2009 probíhá v Jihlavě 
nepřetržité sledování kvality ovzduší 
(24 hodin denně, 365 dní v roce). 
Kontinuální monitoring je společný 
projekt Statutárního města Jihlavy a 
Kraje Vysočina. Naměřená data jsou 
každoročně porovnávána s výsledky 
státního imisního monitoringu, který 
zajišťuje v areálu ZŠ Demlova a v Ko-
šeticích Český hydrometeorologický 
ústav.

Měření za minulý rok přineslo dobré 
zprávy. Nebyl překročen ani jeden 
imisní limit, koncentrace škodlivin 
jsou oproti rokům 2010, 2011 a 2013 
nižší, pouze oproti roku 2012 jsou 
koncentrace mírně vyšší nebo po-
dobné. Největším zdrojem znečištění 
nadále zůstávají tzv. lokální topeniště, 
tedy kotle a kamna, ve kterých oby-
vatelé topí nevhodnými palivy (např. 
odpady, plasty), dalším významným 
znečišťovatelem je doprava. Měření 
ukazuje, že v částech Jihlavy mimo 

frekventované komunikace a prů-
myslové areály je velmi dobrá kvalita 
ovzduší srovnatelná s pozaďovými 
hodnotami naměřenými mimo měst-
skou zástavbu (stanice Košetice).

Měřící stanice pro Jihlavu je umís-
těna v areálu společnosti Automotive 
Lighting z důvodu sledování průmys-
lové zóny a dopravou zatížené loka-
lity, měřeny jsou prašné částice PM10, 
PM2,5 a oxidy dusíku. 

Pro stanovení zdravotních rizik se 
sledují frakce prašných částic podle 
velikosti. Čím je částice jemnější, tím 
„hlouběji“ se do organismu dokáže 
dostat a znamená pro lidské zdraví 
větší riziko. Částice s průměrem vět-
ším než 10 μm jsou zpravidla zachy-
ceny již v ústní dutině či v nose a ne-
jsou pro člověka nebezpečné. Částice 
s průměrem od 2,5 μm do 10 μm se již 
usazují v lidském těle, nejdál dojdou 
do průdušek. Nejmenší částice s prů-
měrem do 2,5 μm mohou prostupo-

vat přes plicní sklípky až do krevního 
oběhu a právě na ně se umí navázat i 
nebezpečné částice těžkých kovů či ji-
ných zdraví škodlivých látek.

Z dosavadních výsledků vyplývá, že 
emisní limity stanovené legislativou 
pro sledované látky byly překročeny 
pouze v prvním roce kontinuálního 
měření, tedy v roce 2010. V posled-
ních letech je kvalita ovzduší v prů-
myslové zóně stabilní a naměřené 
koncentrace nedosahují hodnot nad 
předepsanou hranici, kdy legislativa 
povoluje překročit 24hodinovou kon-
centraci (50 μg/m3) 35 x za kalen-
dářní rok.

Zástupci Kraje Vysočina a města Jih-
lavy konstatovali, že projekt poskytuje 
důležité informace a obě strany po-
čítají s jeho pokračováním. Celkové 
náklady na měření jsou přibližně 500 
tisíc korun za rok, na úhradě nákladů 
se město a kraj podílí rovným dílem.
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Kvalita ovzduší je lepší než v minulosti
Závěry monitoringu ovzduší

• na žádné z lokalit nebyl pře-
kročen ani jeden imisní limit 
koncentrace škodlivin jsou 
oproti rokům 2010, 2011 a 
2013 nižší, - oproti roku 2012 
mírně vyšší nebo podobné lepší 
rozptylové podmínky zejména v 
zimním období

• překračování 24hodinových 
koncentrací PM10 limitní kon-
centraci spjato se zimou a top-
nou sezónou

• vliv dopravy se projevil v 
koncentracích oxidů dusíku, lo-
kalita Automotive Lighting nej-
zatíženější

• v rezidenčních částech Jih-
lavy velmi dobrá kvalita ovzduší, 
blížící se regionálním pozaďo-
vým hodnotám

Na začátku prosince 2014 Jih-
lava dokončila stavbu Sportovně 
relaxačního centra Český mlýn, 
který spolufi nancoval Regionální 
operační program NUTS 2 Jiho-
východ (ROP) ve výši 85 % celko-
vých způsobilých výdajů projektu. 
Celkové vynaložené náklady spo-
jené s projektem činí 39,14 mil. 
Kč, z toho dotace ROP předsta-
vuje 31 mil. Kč. 

Stavební práce na výstavbě sportov-
ního centra na dosud nevyužívaném 
pravém břehu řeky Jihlavy byly za-
hájeny v prosinci 2013 a dokončeny 
v listopadu 2014. V prosinci 2014 
byla stavba zkolaudována. V rámci 
realizace projektu byl vybudován je-
den z nejmodernějších skateparků v 
ČR, vzniklo zde nové dětské hřiště, 
které je také vybaveno lezeckou stě-
nou pro děti a posilovacími stroji 
pro občany všech věkových katego-
rií. Na kraji sportovně relaxačního 
centra vzniklo nové parkoviště s 32 
místy ke stání. Součástí projektu je i 
upravená travnatá sportovní plocha, 
která bude sloužit jak k odpočinku, 
tak k  sportovním aktivitám. 

Další důležité součásti centra Český 
mlýn jsou také skoro kilometrový 
osvětlený okruh pro in-line bruslení, 
schodiště na protilehlé straně řeky a 
lávka přes řeku Jihlavu, která je důle-
žitým prvkem v návaznosti na stáva-
jící a nově vybudované cyklostezky. 

Celé území je vybaveno mobiliá-
řem, jako jsou lavičky, odpadkové 
koše a stojany na kola. V lokalitě také 
proběhla rozsáhlá revitalizace zeleně, 
která zahrnovala výsadbu nových 
stromů, keřů a trávníku.

Jihlavské sportovně relaxační centrum 
Český mlýn už slouží veřejnosti

Realizací projektu došlo k dokon-
čení uceleného řešení území v loka-
litě Český mlýn, kdy hlavním cílem 
bylo vybudovat podél řeky Jihlavy 
zónu určenou pro sport a relaxaci. 
Projekt přímo navazuje na již reali-
zované projekty cyklostezek R04 ve-

doucí z centra města do této lokality 
a cyklostezky při levém břehu řeky 
Jihlavy podél ulice Romana Havelky. 

V minulém měsíci se v důsledku 
tání sněhu a vydatného deště na ně-
kolika málo místech objevily kaluže 
zmrzlé vody. Ty jsou s největší prav-

děpodobností důsledkem jílového 
podloží. Při dále nelepšících se pod-
mínkách město prověří všechny způ-
soby, jakými lze lokalitu odvodnit. 
Slavnostní otevření centra pro ve-
řejnost proběhne v jarních měsících.
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Skatepark dominuje sportovně relaxačnímu centru Český mlýn.  Foto: archiv MMJ


