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Úvodní slovo
Rok 2016 začal mírnou zimou, příznivou pro kvalitu ostravského vzduchu, přesto byl
zákonem tolerovaný počet dnů s nevyhovujícím ovzduším (mluvím o zde prachu PM10)
překročen
na
většině
stanic
v
MSK
(zdroj:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2016_enh/pdf/Maxima24HK.pdf). V
tomto negativním žebříčku je nejhorších 15 měřících stanic (z celkového počtu 145) z území
ostravské aglomerace. Teprve šestnáctý je Děčín.
Čisté nebe se proto soustředilo na vylepšení našich stávajících klíčových pomůcek pro
obyvatele - Smogalarmu (dokočeno až 2017) a Čistého komínu, který jsme rozšířili na celou
Českou republiku.
Zároveň jsme spolu s Frank Bold podali žalobu na stát pro nenaplnění smyslu plánu PZKO Programu zlepšování kvality ovzduší (soud naše námitky neuznal a podali jsme proto
odvolání). Tady jsou nám vzorem obdobné právní postupy v západní Evropě.
Navázali jsme slušnou spolupráci s městem Ostrava - nejlepší, jakou jsme doposud zažili. A
protože politiky považujeme za strůjce pokroku i naopak brzdu, uspořádali jsme po 4 letech
opět diskusi kandidátů na hejtmana.
Za celý rok se nasbíral velký počet větších či menších akcí, z kterých bych uvedl zejména
první Smogový večírek, tanečně happeningovou akci v prostorách Impact Hubu Ostrava.

Jan Kozina
předseda správní rady
Čisté nebe o.p.s.
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Základní informace o organizaci
Čisté nebe o.p.s.
Heřmanická 1648/5, 710 00 Ostrava
IČ: 28642996
Číslo účtu: 438475580287/0100
Datová schránka: kzh2yjh
info@cistenebe.cz
www.cistenebe.cz | www.facebook.com/cistenebe | www.twitter.com/cistenebe
Vznik: 23. 12. 2010, registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud Ostrava, sp. zn. O 297
Naše poslání:
Posláním Čistého nebe je prosazovat právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch.
Naše vize:
V oblasti znečištěného ovzduší Ostravska být sjednocující a aktivizující platformou všech
zúčastněných stran při hledání jejich rozumného soužití s cílem zvýšení kvality života.
Lidé
Správní rada
Jan Kozina, předseda správní rady
Andreas Triandafilu
Kamila Smutná roz. Plocková

Dozorčí rada
Markéta Ubíková
Ivo Kvasnička
Jiří Klega

Ředitelka
Anna Plošková

Zleva: Kamila Smutná, Anna Plošková, Jan Kozina, Markéta Ubíková, Andreas Triandafilu, Jiří Klega
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Aktivity společnosti
Program Watchdog
Rozšíření aplikace Čistý komín na celou ČR
Novou verzi webové a mobilní aplikace Čistý komín 2.0 jsme představili v rozšíření na celou
Českou republiku. Aplikace původně navržená pro Moravskoslezský kraj, který dlouhodobě
trápí nejhorší kvalita ovzduší v České republice, tak mohli začít používat lidé i ve všech
ostatních 13 krajích České republiky. Pro Android si aplikaci lze stáhnout tady, pro iOS zde.
Projekt webové a mobilní aplikace Čistý komín si klade za cíl osvětovou metodou upozornit
na problematiku znečišťování ovzduší nevhodným způsobem vytápění v domácnostech.
Aplikace umožňuje uživatelům umístit fotografie znázorňující objektivní stav, tedy charakter
a tmavost kouře u konkrétního komínu v dané lokalitě a daném čase. Lokální vytápění stojí
za 84 % emisí benzoapyrenu v České republice. Aplikace se snaží na tento problém má
upozornit. Více si o aplikaci - včetně mediálního souhrnu - můžete přečíst zde.
Rozšíření aplikace Čistý komín na celou Českou republiku bylo podpořeno Ministerstvem
životního prostředí v rámci Programu na podporu projektů NNO pro rok 2016.

Ve spolupráci s právními experty z F
 rank Bold zažalovali Ministerstvo životního prostředí
kvůli Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek,
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přijatého v dubnu 2016. Program podle nás neplní svůj účel: neurčuje, jakými kroky má dojít
ke snížení znečištění ovzduší na zákonnou úroveň v co nejkratší době.
Ministerstvo životního prostředí si jako cílový stanovilo rok 2020, na jehož konci by měly
být plněny všechny imisní limity. Program nicméně neobsahuje dostatečně určitá opatření,
jejich časový plán ani srozumitelné a podložené hodnocení jejich účinnosti. Jinými slovy
neříká, jak má být cíle dosaženo. Z některých částí odůvodnění Programu a vyhodnocení
jeho vlivů na životní prostředí navíc vyplývá, že stanovený termín je nereálný.
Občané Ostravska projevili o problematiku mimořádný zájem a již v dřívějších fázích
procesu přijímání Programu zaslali MŽP v rámci kampaně Vypakujsmog velké množství
připomínek. Celé znění Tiskové zprávy najdete zde. Mediální souhrn je k nalezení zde.

20. září před krajskými volbami 2016 (7. a 8. října 2016) jsme uspořádali debatu s kandidáty
na hejtmana Volím čisté ovzduší. Tématem debaty byla problematika špatné kvality
ovzduší na Ostravsku. Zajímal nás zejména způsob, jakým chtějí jednotliví kandidáti
problém znečištění ovzduší řešit, a zdali a do jaké míry je řešení znečištění ovzduší součástí
jednotlivých programových vizí. Zajímalo nás, jaká opatření kandidáti plánují podniknout,
budou-li zvoleni, jaké jsou jejich priority v řešení otázky znečištění ovzduší a nakolik si
uvědomují závažnost situace; zajímal nás též jejich přehled v problematice - nakolik se v
tématu orientují a jaké jsou jejich reálné znalosti.
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Program Edu info
Z kraje roku 2016 jsme ve spolupráci se Švédskou ambasádou a ostravským kulturním
centrem Cooltour uspořádali výstavu a debatu Tváří v tvář klimatu.
Tváří v tvář klimatu je součástí kampaně organizované Švédským institutem na podporu
udržitelného rozvoje s názvem Tváří v tvář budoucnosti — udržitelnost na švédský způsob,
jehož cílem je podpořit diskusi na téma udržitelná společnost a zvýšit povědomí o
problémech životního prostředí.
V rámci výstavy jsme 9. 2. 2016 uspořádali debatu na téma Smart Cities a ovzduší. Našim
cílem bylo rozvířit diskusi na téma Smart City Ostrava - může vůbec kdy být Ostrava
“smart”? Věříme, že ano.
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V červnu jsme v Provozu Hlubina promítli jsme dokument Disobedience (Neposlušnost) o
sílícím klimatickém hnutí: o přímých akcích, kterými lidé z celého světa reagují na otázky
klimatické krize. Ukazuje angažovanost běžných lidí, kteří říkají ne průmyslu založeném na
fosilních zdrojích energie.
Od 23. do 25. září jsme se jako mentoři zúčastnili EnvironHackathonu - nesoutěžního
hackathonu zaměřeného na využití internetu věcí ke zlepšení životního prostředí, který
pořádala Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava pořádá ve spolupráci s
Nadací Vodafone. 10 týmů mělo za úkol během 24 hodin vytvořit životaschopný projekt,
který propojuje technologie (zejména, ne však nutně, IoT) s potřebami ochrany životního
prostředí. Zvítězil projekt Městské senzorické sítě iniciativy Labka.
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V Deníku Referendum nám vyšel článek o výzkumu týmu genetika doktora Šráma. Ten
zkoumal, do jaké míry způsobují zvýšené koncentrace benzo(a)pyrenu vyšší nemocnost a
genetické změny u dětí. Výzkum trval čtyři roky a podstoupily jej čtyři stovky dětí a jejich
matek z Karviné a Českých Budějovic. Z výsledků je patrné, že v zimě se u karvinských dětí
častěji vyskytovala genetická a oxidační poškození DNA, což negativně ovlivnilo jejich
metabolické dráhy pro imunitu a vývoj mozku.

Program Zapoj se
Běželi jsme za Čisté ostravské nebe - štafetovým během v rouškách jsme upozornili na
tristní stav ovzduší na Ostravsku. Běhat v Ostravě se rovná riziku vystavovat se až
devítinásobně zvýšeným koncentracím rakovinotvorného benzo(a)pyrenu, dvoj až
pětinásobně překračovaným limitům prachových částic a oxidů dusíku.
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Začali jsme slavit konec smogové sezóny - stylově Smogovým večírkem. Ten první se
uskutečnil v ostravském Hubu.
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Hospodaření

Rozvaha k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem
Krátkodobý majetek celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

0
233
231
2
233

Pasiva
Vlastní zdroje celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

-21
-21
254
31
223
233

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
Náklady
Spotřebované nákupy a
nakupované služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Náklady celkem

409
5
3
417

Výnosy
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Výnosy celkem

138
174
14
326

Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdaněním

-91
-91
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Granty nadací a institucí
V roce 2016 byly přijaty tyto dary a dotace:
Poskytovatel
Ministerstvo životního
prostředí
Statutární město Ostrava
2017
Statutární město Ostrava
2017

Částka

Text

118.247 Kč
242.000 Kč

dotace
víceletá dotace – část převedena do

10.000 Kč

dotace – nečerpáno, dotace vrácena

Finanční dary za rok 2016
Ing. Jan Kozina

75.000 Kč

Staba-Servis Antikor

60.000 Kč

Mgr. David Junger
Novato

5.000 Kč
12.000 Kč

Brain Computers s.r.o.

3.000 Kč

HSF systém

5.000 Kč

Ostatní dárci

14.000 Kč

Celkem

174.000 Kč

Děkujeme všem sponzorům, drobným dárcům a příznivcům za jejich (nejenom finanční)
podporu! Zároveň také děkujeme všem partnerům a dobrovolníkům.
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