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Ing. Stanislav 5 t ý s,0r3c.
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ÚVODNÍ SLOTO K SEMINifil "VLIV POVRCHOVÉ TEŽBÍ HNĚDÍHO UHLÍ
A JEHO ZPRACOVANÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTfiEDÍ

Povrchová těžba a využíváni uhlí mají nesporně výrazný
vliv na celý prostor krajiny, a tím i na naSa životní pro -
středí. B46 bych úvodem naáeho semináře, na němž sa sezná*-
míma s několika rtfaráty koncipovanými va valai Širokém té-
matickém rozptylu od ekoanalytického výzkumu až po zásady
státní akologické politiky při ochraně biosféry, využil pŕt-
lažitosti úvodního slova k tonu, abych sa pokusil upozornit
na nutnost systémového a integrovaného pohladu na ntše téma.
Považuji to za valmi d&ležité, neboť orientovat sa y tak slo-
žitém systému, kterým intenzivně industrializovaná « urbani-
zovaná krajina severočeské hnědouhelné pánve /SHP/ bezesporu
je, není jednoduché. A tak dílčí nekordinovaný a nesystémový
přístup k řelení mnohých problémů může být sice snaživý, pře-
sto však nepřesný aži.zavádějlcí.

Tento moment je vysoce aktuální práv* v tomto obdooť,
kdy doilo po zruSenl krajské úrovně státní správy k územní
desagregaci území SHP a v rámci našeho revíru k osamostatně-
ní bývalých organizačních jednotek koncernu SHD, z feehoi vy-
plývá potencionální nebezpečí koncepčního pohledu n« některé
ekologické aktivity, jejichž úspěšné řešení je podmíněno pre-
ferencí priorit vyššího řádu - především na úrovni tocioeko-
logického systému SHP. Navíc však nutno ekologické problémy
řešit v kontextu s širší oblastí, celostátní evropskou i glo-
bální strategií ekologizace ckosfáry. V současné prtixi se ty-
to zásady uplatňují např. tím, 2e je ekologická problematika
SHP řešena na české i federální úrovni a zcela nově j« připra-
vováno její řešení v rámci tzv. česko-něoecko-polsk<ho
SOHOBEGIONU, přičemž tato koncepce aá naději, 5e ji ořijmou
za svou evropská společenství.
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Vrafme se však do revíru. Z přiloženého schématu 1 je zřej-
mé, že těžba ovlivňuje v podstatě všechny přírodní i sociálně
ekonomické subsystény krajiny. Rid bych zdůraznil, že tento
vliv není pouze jednosmerný. V počáteční* období rozvoje těž-
by převažují technologicky nezbytné negativní aspekty. V dal-
ších časových etapách rosvoje lomů se již uplatňují i vlivy
kladné, a to především realizací rekultivačních opatření, kte-
rá se v SHP výrazným způsoben podílejí na tvorbi renaturalizo-
vaných subsystémů lltosféry, hydrosféry, atmosféry, pedosféry
a bioty. Šije se tak formou tvorby zemědělských, lesních, hyd*
rologických a rekreačních rekultivací, které se vedle aktivní
transformace přírodních subsystémů podílejí i na kladném ovliv-
ňování sociálně ekologických subsystémů krajiny - především ze-
mědělských, lesnických, vodohospodářských, rekreačních, urba-
nizace i průmyslu. Tento kladný vliv rekultivací na strukturu
a fankce krajiny SHP nevyplývá již nejen z kvality, ale v sou-
časném období i z kvantity rekultivovaných území. Jestliže se
rozloha důlně-těžebních území revíru s charakterem pracoviště
pohybuje v tomto období kolem 20 tis. hektarů /činná lomy, vý-
sypky, poklesy, promyslově zastavená území/, pak až dosud do-
končené a rozpracované rekultivace ke konci roku 1990 přesáhly
výměru 9 tis. hektarů. A to za situace, kdy rekultivace ploš-
ně "dohnaly" těžbu, kdy jsou v revíru vytvořeny podmínky k to-
mu, aby se všechny plochy uvolňované z procesu těžby plynule
každoročně zařazovaly do přípravy a realizace rekultivací.

Rád bych zdůraznil, že při řeiení ekologické problematiky
revíru nesmíme opomíjet ani skutečnost, že v krajině SHP patří
mezi ekologicky postižené 1 subsystémy těžby. Předeviím tía,
že jeho otevřená pracoviště jsou výrazně intoxikována imisemi
energetických a teplárenských zařízení, průmyslových podniků,
přízemními zdroji komunální a dopravní sféry - což se negativ-
ně projevuje hlavně během období s minimální dynamikou vzduš-
ného proudění a v období klimatických inverzí.
limito imisemi jsou negativně ovlivňovány 1 rekultivační eko-
systémy a to především omezováním sortimentu rekultlvačních
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plodin a dřevin a přímými intoxikacemi. Chci tím především
upozornit na nutnoat objektlvlzace ekologicky negativních
důsledků nejen těžby, ale i oatatních lidských činnosti v
krajině SHP. nebot jen tak je nožné dosáhnout oprlmallzace
nápravných opatření. Chci tím upozornit i na nutnoat souběž-
ného integrovaného řešeni všech sociálně ekologických činnoa-
tí a problémů na nadřeaortni \lrovni, a to najen v ráaci SHD,
ale i v kontextu minimálně 3 celým středoevropským prostorem,
i když především z ekonomických a kapacitních duvodil musí do-
jít k Sašovým prioritám, k soustředění mobilních prostředků
do ekologicky nejzávažnější sféry v této oblasti a tou j«
nesporně čistoto ovzduší.

Jestliže se snažím o zdůraznění integrovaného pohledu při
kvalifikaci a kvantifikaci negativních vlivů na ekosféru a při
řešení těchto problémů, neznamená to, že bychom měli, viděno
z pohledu jednotlivých resortů, Sekat na řešení z národní, stát-
ní 51 mezinárodní drovně. gkologizačni strategie musí být kon-
cipována v důsledné integritě všech činnoatí v krajině. Řeše-
ni však musí být realizováno především jako nedílná součást
každé z ekonomických aktivit. Uplatnění této zásady není pou-
ze ekonomickou, ale i technologickou nutností. Každá z činnos-
tí by měla být maximálně ekolog!zována. Nutno ji proto konci-
povat tak, aby pokud možno vyloučila ekologicky negativní důs-
ledky vůbec formou neškodných a bezodpadních technologií. Ve
většině případů to dosud možné není. Jde proto především o mi-
nimalizaci negativních důsledků na ekosféru krajiny, přičemž
dávat přednost technologiím, které jsou schopny vytvářet vhod-
né podmínky pro dodatečnou náprava a odstranění technologicky
nutných negací na ekosféru již během vlastního technologického
procesu.

Klasickým příkladem je ekologizace lomové těžby. Ekolo-
gické a tím i hygienické charakteristiky pracovního prostře-
dí zde mohou být minimalizovány především soustavnou preven-
cí a řešením problémů v subsystémech atmosféry /zát

Ty, hlučnost 9 prašnost/ hydrosři•;. '-"-.' r<-' "'.>-'
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níeb vod/ • litosféry /odpady/. Rovněž rekultivace muže být
v ticbto případech úspěině řešitelná jen tehdy, je-li a ní po-
čítáno již běhea období loílakového průzkumu, při volbě otvír-
ky lomů, při stanovení optiaálníbo d obývacího systému, při
vhodně koncipovaném systému výsypkového hoapodářatvl - a v
ráacl provozu při uplatnění rakultlvačních zásad aelektlvní-
ho odklizu nadložních hornin a tvarování výsypek. Je to zřej-
mé ze schématu 2. Jan tahdy mohou mít práca raallzované nás-
ledne biham ekoteehnlekého rekultivačního cyklu žádoucí afakt.
Uplatnění tohoto pravantivního a akotachnologlckáho principu
považuji za základ řešení ekologických problémů. Vada i k přaa-
vědčení, ža při tvorbě •kologlckych struktur by aěla toft vě-
nována aaxiaální pozornost přadaviía realizační úrovni. V na-
šem případě není ověea základní ekologickou úzeaní jednotkou
závod fii podnik, ale ložisko - to znaaená revír, oblaat SED.
Současná situace toau u nás, bohužel, dosud plně neodpovídá
- a to ani v ráaci revíru, ani v ráaei aiaorevírních struktur
SHP, které jsou orientovány předeviía na legislativní, kontrol-
ní, iniciační, dohládaeí, schvalovací Si reprealvní aktivity
• aalé však na koncepční a realizační činnosti.

Závěrea svého úvodu bych rád vyjádřil přeavědčaní, ža
náS seminář je velmi účelný* Kaji au proto plodný proběh. Vě-
řím, že přispěje nejen k lepfií vzájeaoé informovanosti účast-
níka a prostřednictvím sborníku 1 dalSích pracovníka, ale pře-
deviía k dokonalejšímu pochopení integrity tak složitého pro-
blému, kterým bezesporu ekologizace těžby je.

Věřím, že přispěje nejen k integraci ekologických čin-
ností v rámci revíru, ale i k ekologické integraci vyilího
řádu, na úrovni viech činností v SHP a ekologické politiky
naieho státu.. Věřím, že ae stane významným kaménkem mosaiky
ekologizace těžby, že přispěje k realizaci naieho přesvěd-
čení, abychom se 1 při tak složité činnosti,jakou bezesporu
těžba je, chovali v krajině SHP tak, jako bychom ji měli vy-
půjčenou od svých dětí a vnuků.
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TECHNOLOGIE REKĽLTtVACI PRI POVRCHOVÉ TE2BE
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Ing. Milena M e n o l o v á
Palivový koablnát Vřesová

ZHOMOCPÍ PRACOmÍBO PROSTfiBOÍ PALIVOTfBO IOMBI1CÍTU

Struktura rrrobr
Palivový koablnát Trasová je kooolpovéo jako reieaí k vy*

uiltí prvotní suroviny v aístě jejího zdroje, v sokolovské pán-
vi, koapletně byl uvadaa do provosu v roe* 1969. Výroba zahr-
nuj* následující taehnologia zpracováni uhlí:

1/ svítiplyn
2/ brikaty
3/ slaktrleká snargla
4/ tfiáiné a dreaná uhlí

T souvislosti s vy~robou svítiplynu zalolaná na zplyňování hně-
dého unií kyalíko-parní saisí, vznikají i dálil produkty, od-
dilovaná a 2ásta£ni spracovávaná v koablnátu.
Jsou to - ganarátorový" dabat, fenolový konoantrát, surový ben-

zin /aroaatleký koncentrát/ a kapalný čpavek.

SouSáatí koablnátu jo taká provos výroby kyslíku pro zp-
lyňování preees a v táto souvislosti byly dopracovány 1 výro-
by zkapalninýcn plyna, dusíku a kyslíku včetně plnírny tlako-
vých kyalíkovýeh lahví.

V roce 1979 byla s povodní pouze zpracovatelskou částí
spojeny 1 těžební závody - loa Jiří a Orufbe. Pro orientaci
jsou uvedeny v tabulce I základní hodnoty produkce Palivové-
ho koablnátu pro rok 1990 a související ddaje.

Tabulka I Výroba Palivového koablnátu 1990

tetoa unii
skrývka
brikety
svítiplyn
dehet
fenol.koncentrát
suroTý benzin
kapalný čpavek
elektrická enentl*

30,4
613
949
79
10
10
5,8
1.35

all. t
all a 3

tis. t.
ail. mJ

tis. t
tis. t
tis. t
tis. t
ail. CTh
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S rozsáhlou výrobou samozřejmě aouvlsí i problémy 3 životním
prostredia okolí a pracovoín prostředí v závodě. V mnoha pří-
padech dochází ke kumulaci vlivů vzbleden ke kombinaci che-
mické a uhelné výroby podniku.

Tyvo.i sledování pracovního pro»tŕsdíft měřící technika

J12 v roce 1972 byla v laboratořích podniku vytvořena la-
boratoř hygieny práce po dohodě s CHS Sokolov, který vzhlede*
k obsáhloatl problematiky zpracovatelská části delegoval miře-
ní do kompetence koablnátu. Prvotní společná měření byla smi-
rovéna především ke klasicky sledovaný* faktor&a - prašnosti,
hlufinostl a mikroklimatický* podmínkám. Na základ* zjištěných
podmínek byla v roce 1974 vyhlášena riziková pracoviště, kte-
rá kromě rizika prachu, hluku a sálaváho tepla měla již taká
chemická rizika /fenol, amoniak, slrovovlk a j./.
Postupní byly zaváděny chemická metody ke sledování jednotli-
vých chemických látek podle doporufiených metod /I/. Tyto meto-
dy nebyly nikdy úspěšné, např. ke stanovení sirovodíku, který
se ani v prostoru rectisolu nepodařilo stanovit.

V dalilch vyhlásaných rizikách v roce 1979 sa v daleko
větší míře objevila rizika hluku, kterému byla 1 při měřeních
vinována vltSl pozornost. Laboratoř již v tá dobi milá zvuko-
měr EMI - Kjaer typ 2203 s oktávovou propustí. Měření prai-
nosti bylo prováděno dvoustupňovým prachoměrem OP 20 s Cer-
paldem, tato techniko ja bohužel používána dosud. Kměřenl os-
větlení a mikroklimatických podmínek byly a jsou používány
běžné československá výrobky.

Postupně byla vinována vitil pozornost těžební čáatl z
hlediska hluSnosti jednotlivých těžkých strojů a vrtných
souprav a prainoatl na přesypech, nakládacích stanicích.
Objevily se lpožadavky na zjištění vibrací, zejména jako stíž-
nosti pracovníka, nebyly vSak při měřeních zjiStiny hodnoty,
která by nijak pracovníky ohrožovaly. Věření hlučnosti stro-
ja byly podkladem pro dílčí rekonstrukce, ovšem ne vždy bylo
dosaženo úspěchu i po náročných úpravách. Hlučnost zastává
stálým problémem těžební techniky.
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Chemické Škodliviny v pracovnia prostředí zpracovatelská žástl

S rozvíjejícími se poznatky o chemickém složení produktů
a meziproduktů vznikajících při výrobě svítiplynu, byla vino-
vána vitSí posornost pracovníau prostředí kombinátu. Laborsto-
fa kombinátu postupně zavadily instrumentální metody, plynovou
chromatofrafll, atomovou absorpční spaktrofotomatril ka slado-
vání produkoa a xačmly vyvíjat aatody i ka sladováni pracovní-
ho a SIvotniho prostředí.

Slrná sloučanlny

Stály"* problámam jak v technologii, tak v pracovním a ži-
votním prostřtdi jsou sirná sloučeniny, přadaviím sirovodík
a org>»_nlcké slou£anlny síry. Z nich zájmena mathylmarkaptan a
karbonylsulfid. mas postřehu zápachu, zajoána u aetyloerkapta-
nu ja velice nízká, ja to jadna z problematických látek, zejmé-
na va vstahu k slrilmu životnímu prostředí.

Ostatní sir: # látky vyskytující sa v produktech navazují na ob-
sah látek v generátorovém plynu, jak uvádí následující tabulka:

Tabulka 2 Obsah sirnych látek v generátorovém plynu

l á t k a

sirovodík
matylmerkaptan
karbonylsulfid

thiofen
methylthiofen
dlmatyl thiofen

množství mg/mJ

2 200

512
53
20,5
60,7
71,7

Ka stanovaní slrných sloučenin jsaa se zaměřili na vy-
užití metodiky plynová chrouatografic s plaocnofotometrickým
dataktoram. Jak již bylo uvedeno, prvotní využití aěřaní
směřovalo k získání podklad1 pro úpravy technologie k sepa-
raci sírnych sloučenin při čištěni generátorového plynu na
rectlsolu.
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Přístroj, modulární chromátograf s PFD je výrobkem Chemopro-
jektu Praha - Satallce, metodika náplně kolon, pracovní pod-
mínky a standardy byly vyvinuty v laboratořích PKV/2/.

Z přímého stanovení lze stanovit:

CH3SH

COS

o,
o,
o,

1
1
1

ppm
ppm
ppm

Tyto hranice nebyly postačující kt sledování pracovního a ži-
votního prostředí, ve spolupráci s Chemoprojektem Satalice
pokračoval vývoj dál, ke stanovení nižších množství sirnýeh
látek pomocí koncentraSní kolonky a plynového chromátografu
a PFD /3/.

Byly měřen;' koncentrace metylmerkaptanu v provoxu recti-
sol a na hranici závodu, stanovené jednorázové koncentrace
jsou uvedeny v tabulce 3«

Tabulka 3 Měření metylaerkaptanu
koncentrační kolonkou

Měřené místo

rectisol
okraj závodu

Metyloerkaptan

0,011
0.0012

Uvedenou metodiku lze exaktně stanovit množství sirných
sloučenin na úrovni meze postřehu zápachu v pracovním a ži-
votním prostředí.

Aromáty

7 technologii oddělovaný a expedovaný aromatický koncen-
trát /surový benzin/ negativně ovlivňuje pracovní prostředí
při drobných netěsnostech, provozních manipulacích, opravách.
Ke zjiätínl úrovně kontaminace pracovního prostředí byla vy-
užita metodika pasivních dozimetru, která byla výsledkem spo-

A
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lupráce s bývalým Oaskombinatem Schwarz* Pumpe /nyní SSPAG -
SRN/. Dozimetry BTX /4/, obsahující aktivní uhlí exponuje
pracovník při 8 hodinové pracovní směně, obsah benzenu, to-
luenu a xylenu se vyhodnotí po expozici plynovou chromato-
grafií. Hodnoty naměřené v provozech Palivového kombinátu
jsou uvedené v tabulce 4. Jsou pod hodnotou NPK, ale rozdíl-
né obsahy jednotlivých profesí signalizují zatížení pracovní-
kil a jsou podkladem k technologickým zásahům.

Tabulka 4 Obsah BTX - průměrné hodnoty

Místo měření

fenolka prov.manipulace
fenolka - tankovíště
rectlsol - čerp.stanice
laboratoř OTK

Benzen
(jng/m3)

1,1
5,3
1,2
1.7

Toluen

(•€/mJ)

2,15
2,8
2,5
0.8

Xyleny
Óng/mJ)

2,18
2,9
4,7
8.9 x

x - destilace vody s xylenem

Chemické karcinogény
V souvislosti s řeSením procesí s rizikem chemické kar-

cinogenity Hygienickým předpisem č. 64/84 a navazujícím
č. 64/1984 a daläími předpisy a naříženísi jsme se začali
zabývat i těmito létkami. Vysoká škola chemicko-technologi-
cká v Praze provedla řadu analýz produktů a odpadů podniku
se zřetelem na obsah benzo/a/pyrenu.

Tabulka 5 Koncentrace benzo/a/pyrenu /5/

Produkt

surový benzin
generátorový dehet
fenolový koncentrát
těžký deht. kal
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Obsahy ukazuji na významné rozdíly v jednotlivých médiích a
tím i na pracoviště nejvíce zatížena karcionogenním vlivem.

Rozsáhlé měření polyaromatických uhlovodíku zajistili v
červenci roku 1990 pracovníci TÍV -SRK v rámci akce zjiStění
vlivu Palivového kombinátu na životni prostředí Bavorska.

Kromě emisí z vybraných zdroju byly měřeny exponované
prostory tankoviátě a biologické čistírny odpadních vod, srov-
návací místa na budově OfiKJ /hranice závodu/ a na západní
/návětrné/ straně kombinátu. Kvantitativní rozbor některých
polyaromátů ukazuje tabulka 6.

Tabulka

Pah

PHE
ANC
FLU
PYR

arc
BghiP
BaA
CHR
BbkjP

BeP
BaP

6 Stanovení polyaromátů

Probe - Nr.

Phenanthren
Anthracen
Fluorar.tb.en
Pyren
Benzo/b/naphto/2,1-d/
thiophen
Benzo/ghi/fluoranthen
Benz/a/anthracen
Crysen /•Triphenylan/
Bensofluoranthene
/b+j+k/
Benzo/e/pyren
Benzo/a/pyren

Plnírna 0 2

fes^l
0,7
0,1
0,5
0,4
0,1

0,1

0,3
0,4

0,1
0,1

OSKJ

0,3
0,1
0,3
0,3
0,1

0,1
0,2
0,1
0,4

0,1
0,1

TankoviStě

MBÍih ..
0,7
0,1
1,0
0,9
0,2

0,2
1,0
0,1
0,7

0,4
0,1

z plnírna kyslíku - návětrná strana

Měřící vůz imisí měřil také v prostoru kombinátu, kde byla
stanovena suma uhlovodíků kromě daliích Škodlivin /6/.

•i
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Tabulka 7 Měření plošné colae - průměrné hodnoty

Měřící místo

generátorovna
rectisol
ftnolka
tankoviště
plnění dehtu
biol.čistírna vody

Celková S

0,07
0,05
0,04
0,46
0,17
0,03

Suma uhlo-
vodíků

.jBtóél
0,91
0,54
0,66
5,3
2,4
0,32

Vzhled měření negativních faktoru pracovního prostředí

Zásadní směr, který považujene za nejdůležitější je
měření obsahu polyarometických uhlovodíků jak v provozech
Tlakové plynárny a souvisejících úsecích, tak i v prosto-
ru povrchových dolů. ¥ letošním roce se uskuteční rozsáh-
lé měřeni ve spolupráci s VUHU Most, které ukáže naexpo-
novaná pracovní místa a bude možno vytypovat a potvrdit
oblasti, kde jsou nutná technická a technologická opatře-
ní.

B/ Měření_hluku

Laboratoř hygieny práce je od roku 1986 vybavena ana-
lyzátorem zvuku typ 4427 fy Brfll - Kjaer, který spolu s
osobním dozlMtrem hluku typ 4428, umožňuje komplexní
zhodnocení pracovního prostředí s ohledem 1 na příběh
hlukové zátěže.

Sledování obsahu poletavého prachu nedílně souvisí s
uhelnými provozy, jeho měření nelze pominout a přesto
jsou dosavadní možnosti měření dosti omezené, technika
primitivní a zdlouhavé. Určitým přislíben je například
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technika fy HUNS, předvedená v* VÚHU v letošním roce*
Princip fotometrického srovnávacího měření by velmi zjed-
nodušil práci a uaožnil podstata* četnější měření praco-
višť.

S měřením celkového množství prachu souvisí i stano-
vení flbrogenní složky prachu pro posouzení dalších ne-
gativních vlivů a korekce NPK. Ve spolupráci s VŮHU pro-
vedeae v letošním roce sadu odběru a měření volného SiO2

na vybraných pracovištích kombinátu /uhelné provozy, vrtné
soupravy, kamenolomy/.

Technická řeSaní ztíženého pracovního prostředí

A/ Chemické_látkj

Z dosavadních znalostí o pracovním prostředí a součas-
ně vlivu kombinátu na životní prostřed! vycházejí někte-
rá opatření, zatím v různém stupni rozpracování. Jedná
se např. o akce odstranění úniku exhalací plynu z najíž-
dění generátorů pomocí najíždění na vzduch kompresorem,
likvidace odplynl z tanků a kolon procesu odfenolování a
od Čpavkování a automatické plnění cisteren.

ftešení odstranění prašnosti a někdy u hluku, spočívá
v zakrytí a utěsnění praäných prostorů, vybudování kabin
pro obsluhy, odsávání prachu. Jako účinné se jeví použití
skrápění na uhelných přesypech, např. dovozní zařízení
M1WIJET z Velké Británie.

Závěrem lze konstatovat, že postupné zkvalitnění a
rozšiřování informací o stavu pracovního prostředí umožňuje
rozhodovat o technických opatřeních v provozu ke zlepiení, X
vytypovat pracovníky z hlediska preventivní lékařská páče a 'ä

dalšího sociálního zabezpečení. Je třeba důsledně sladovat
také využívání ochranných prostředků v rizikových provozech.
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fieSení rizika pouze vyplácáním dalSích příplatků je nepřija-
telná, technická a technologická opatřeni ke zlepšení pracov-
ního prostředí nají vždy přednost.

Literatura
|1 | Vaiák V.:

Cheoloká analysa pranýšlového ovzduší 1962
12| SUPKLCO, inc., Analysis of sulphur gases, GC Bulletin

7223
131 PV 8152-88
UI ZávSrecni práce ESPAG /1990/ - Dozlmetry BIX
151 Zprávy VSCHT: Měření obsahu benzo/a/pyrenu 1986-1989
\6\ Závěrečná zpráva aěření IBV
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RNDr. Jaa H o r á k
2p - 3.p. 5HD Most

KCMPLIXNl POHLED NA &SENÍ PROBLEMATIKY TVORBY A OCHRANY
ŽP VE SDRUŽENÍ SHD - MOST

1. Úvod

7 hlubokém údolí severočeského podkrušnohorského úvalu,
stíněného mezi příkré svahy Krušných hor, českého středohořl
a Doupovských hor, je na ploie 1 420 km2, z nichž je asi
850 km uhlonosných, rozložena Severočeská hnědouhelné pánev
/SEP/.

Je to nejrozsáhlejší a nejvýznamnější uhelná pánev ČSRF.
Uhlonosné vrstvy třetihorního stáří zabírají asi 18 % z cel-
kové rozlohy Severočeského kraje:
Vzhledem k reliéfu krajiny má pánev velmi protáhly tvar. Roz-
prostírá se T délce téměř 80 km od Kadaně až po Ústí nad Labem.

I kdy2 je intenzivní hlubinná a povrchová těžba v pánvi
provozována již více než sto let, byly dosud v Severočeském
hnědouhelném revíru /SHR vytěženy pouze 2,9 miliardy tun uhlí.
Geologické zásoby hnědouhelné substance lze stále ještě k
1. 1. 1991 odhadnout na 6,470 miliard tun z toho připadá na
zásoby vytěžltelné 4,990 old. t a dle současných kritérií na
zásoby vytěžitelné 2,550 old. tun uhlí.Přlhlédneme-li k sou-
časným názorům na nutný rozvoj těžby uhlí v SHH pro řešení po-
žadavků palivoenergetického komplexu ČSFR. lze předpokládat v
příštích patnácti letech trvale klesající trend těžby, a to
ze současných 60 all. tun na cca 40 mil. tun v období kolem
roku 2005 a na cca 30 mil. tun v období po tomto roce. Z toho
lze odhadnout reálnou životnost těžby v SHR minimálně na 80
let při využití jen vytěžitelných zásob.
Předpokládaná výše těžby hnědého uhlí je ve výhledu SHR a so-
kolovského revíru uvažována takto:
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mil. t odbytom těžby
2 Q 0 Q 2 0 0 5

SHD 57,2 47,0 41,5
HDBS 16,0 16,0 10,0

Skutečná výSe těžby búda ovlivněna vědeckotechnickým rozvojem
palivoenergetického komplexu - problematika odstraňování Škod-
livin z ohli, chemické a farmaceutické zpracování uhlí apod.
Významná je oblaat úpravy uhlí, zejména na úpravnách uhlí.
K provozování celého komplexu těžby,úpravy a odbytu uhlí se
předpokládají následující počty pracovníků

1995 2000 2005

SHD 43 845 43 014 39 079

Základní rozvoj naváže na další celostátní dispozice pro těž-
bu tuhých paliv.

2. Základní charakteristika životního a pracovního prostředí
SHP

2.1

2.1.1

Soustředění značného energetického potenciálu v podhůří
Krušných hor, emise doprovázející povrchovou těžbu hnědého
uhlí, Spatný rozptyl Škodlivin a současny špatný technický
stav naší palivoenergetické základny - to jsou zhruba hlavní
faktory, které se podílejí na zneCiStěníovzduaí v uvažovaném
územním celku.

V důsledku toho je v této oblasti z celé republiky emi-
továno 46 % oxidu siřičitého, 38,5 % oxidů dusíku a více než
20 * celkového objemu tuhných emisí do ovzduší.
Zprůmyalových výrob je v tomto kraji emitováno veškeré bilan-
cované množství emise rtuti, více než 50 % sírouhlíku a sul-
fanu,'fluoru a anorganických sloučenin.
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Značné množství plynných eaisí a tía vznikajících konden-
začních center se zároveň podílí na charakteristických tzv. in-
verzních stavech v období října až dubna běžného kalendářního
roku. Pro tlzeaí severočeské hnědouhelné pánve jsou charakteri-
stické takové stavy, které lze charakterizovat jako tvorbu
"fotochemického smogu" - jejich výskyt je časově situován do
letních měsíců, zvláště v odpoledních hodinách, tedy v čase,
kdy aělo docházet k obnově sil dospělých a děti po celoden-
ním pracovním a studijním výkonu. 7 období uplynulých třech
let lze zaznamenat stále se prohlubující poxornost, která je
věnována zjiäiování látek karcinogenního a mutagenního charak-
teru přítomných v ovzduší průmyslové aglomerace. Dosavadní zjiš-
tění poukazují na fakt, že koncentrace těchto látek, vysoko
překračují hodnoty, které označujeme jako "přirozené posadí".

Přestože pro celkový imisní charakter severočeské hnědo-
uhelné pánve jsou i nadále rozhodující energetické eaise z kon-
denzačních elektráren, jsou povrchové loay zdrojea eaisí ovliv-
ňujících zvláště charakter pracovního prostředí loaů a jejich
bezprostředního okolí - cca do 1900 a od hrany loan.

Rozhodujícími primárními zdroji plynných exhalací v lomech
jsou kroaě plynů uvolněných z narušené uhelné sloje a spalova-
cích motorl pomocné aechanizace také emise x ohňů a zápar.
Dosavadní poznatky o cheaickéa složení eaisí z požárů a zápar
prokazují výskyt "klasických" škodlivin, jakonapř.:
oxidu siřičitého, uhelnatého, dusíku a nižších aromatických
uhlovodíků. Kroaě nich jsou však v tomto druhu eaisí přítomny
i látky s mnohem závažnějším zdravotním dopadem na člověka a
to předevšla polyaroaatické uhlovodíky /benxo/a/ antracén,
benzo/a/ pyren, 3 - aethylcholantren apod./, nitrosaniny a ji-
né.

7e zkratce se ještě vrátlae k problematice fotochemického
smogu na dzeaí SHP. Význaané složky znečišťující ovzduší v lo-
mech rovněž tvořit produkty fotocheaických reakcí, tak zvané
sekundární škodliviny, jejichž vznik je vázán na vhodné složeni
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priaérních emlsi /jejich ozidafinl charakter/ a vhodné meteo-
rologické podmínky. Vznik vitSiny takto tvořených látek je
spojen s absorpcí záření "fotonů" atomy, molekuly, volnými
radikály nebo lonty. Tyto fotochemické reakce vedou ke vz-
niku t*v. smogu.

Látka

Koncentrace
/mg.m*3 /

S°?
0,217

NO

0,017

!CO?

0,015

«iox

0,032 0,014

CO

5,380

RejvysSl zjiatěné krátkodobé, tj. půlhodinové koncentrace
jednotlivých Škodlivin byly v toato období následující:

so2

x
°3
CO

2,33
0,21$

mg.m
mg.m'

,-3
-3

0,041 mg.m,-3

9,120 mg.m,-3

První krok fotochemická reakce lze popsat následující
rovnicí:

A • h —»A*

kde £ je excitovaný stav látky a £ představuje foton absor-
bovaný molekulou /Stark-Sinttain&v zákon fotochemická rov-
nováhy/. Tyto reakce probíhají za působení jistých vlnových
dálek slunečního zářeni.

Soubor reakcí exitovace molekuly maže být následující:

- dlsodace

- fluorescence A A h
- srážková deaktivace A • M—»A • M

První dvi reakce vedou k chemické změně, zatímco zbý-
vající dvě navrací molekuly do původního stavu. Fotochemické
reakce mají velký význam, neboť vedou ke vzniku sekundárních
produktů, které jsou tvořeny převá2ně radikály. Všechny tyto
reakce jsou spojeny s absorpcí světelného záření J00 - 700 nm.
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Nejvýznamnějšími absorbujícími látkami z primárních produktů
jsou N0-, SO,i 0,, aldehydy, ketony, nitráty a peroxidy. Ne-
abaorbující CO, COj, uhlovodíky a alkoholy.

V podmínkách provozů SHR lze očekávat základni fotocne-
mický cyklus tvořený NO,, 1*0 a 0,, raakca sírnych látak, sv-
láěti oxidaci SOg ovzduSi, dala raakca uhlovodíků a raairea
rady daläích látak. Za významná produkty fotochemických rtak-
oí lsa považovat paroxlacylnltráty /PAN/, které vykazuji vý-
znamné toxická vlastnosti. PAÄy jsou v kapalnáa skupanství.
JĹ jajich zakonctntrování dochází za tlaková olSa, basvětfí v
najnižších vrstvách atmosfáry. 7zalk PAK ja popsán v fad#
prací za najpravdepodobnejší aschanlsaus jajich vzniku v o*»
zduäí loaa lza pŕadpokládat raakci olafinů, např. aroaatickych
uhlovodíků s oxidy dusíku za přítoanosti ozonu a slucaSního
záření.

1.

2.

R' *
RCO*

NO •

R 0*
R C

o 2 —
•°2-

R 0 0.
0

R C 0

• NO-
0 0* •

-»R
-* R

0
C

0
0

. —»1IO2 *

0

-»R
N0 2

0
R

N
C
0

0

• R

R

0

0.
0
C 0 .

0 0 N G

Výskyt těchto uhlovodíku v ovzduší losd ja nejpravděpodobněj-
ší a jajich reaktivita nejvySIí. fiada autorů povatuja irOg sa
klíčový neziprodukt znafiiStinl ovzduší. V našich podalnkách
M* javí jako význaaoá aožnost fotocheaická raakca aldehydů
s W02, která vada k tvorbě alkylnitrátů, nitroaetanu, oxidu
uhličitého a rovněž PAIT.

Systematické,kontinuální aěraní vybraných škodlivin v
pracovním prostředí SHR a jajich blízkosti /hranica PH0, od
nich směrem ka komonální zástavbě/ probíhá pomoci mobilních
monitorovacích stanic /pojízdné hygienické laboratoře/ mi
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od 1. 1» 991• Proto ve své přednášce uvedu průměry výsledků
získaných v období lat 1988-1990 na VCSA - s.p. Od Koaořeny
a loa Chabařovlce - s. p> PC iJstí n. L.měřeni bylo'prováděno
poaoei analyzátorů fy HOBIBA /Japonsko/ stanoveni polyaroaa-
tlokých uhlovodíků do 12/1989 aetoduplynové cbroaatografle/
a od 1/90 aetodou kapalinově chroaatografle.

Tabulka 2
KejvySii přípustné koncentrace plynů v pracovním prostředí
/RPK - P/ a v ialsích ovsduši /MFC/ - dlouhodobá /24-hod./

so?

ro
l 0 2
»ox

°3
90

NPC-P
(ag.a*3)

10,0

10,0
0,1

30,0

NPC-P
(ppa)

3,8200

5,32-8,15
0,0509

26,1900

IfPC

(ag.a*^)

0,15

0,1

1,00

NPC
(PP"1

0,0573

0,05332

0,8730

faktor přepoS-"
tu
z(ag.a j na ppi

0,382
0,815
0,532

0,509
0,873

• v závislosti na poaěru koncentrací MO a lfO2

Tabulka 3
Nejvyšší přípuatná koncentrace plynů v pracovnía prostředí
/KPC-P/ a v Ialsích ovzduší /HPC/ - krátkodobá /0,5 hod./

. . . . . .
so 2
NO

a.
°3
CO

NPC-P

totaZL
20

20
0,2

150,0
z v závislosti

MPC-P NPC

..iBEfl J K A S I ^ I .

7,64 0,5

JO, 64-16,3"*
0,1018

130,95

0.3

6,0

na poaéru koncentraci

NPC

-JfeBSl
0,191

0,1596

5,238
1 HO a ffCU
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Změny koncentraci S02, If O, IfO2, VO%, O, a CO T jednotlivých
aěsících v proběhu roku jsou zřejaé z tabulky 2. 10.
Z tabulky vyplývá", že ka zvýšené koncantrad S02, ÍIO2,NO
rasp. ROX dochází v zimním období, 0, naopak v období let-
ním. Koncentrace CO sa v příběhu roku výrazněji namely.

Tabulka S. 4
Průměrné aěsíční koncentrace sladovaných látek v omzdull lo-

latka -,/
•is. A •«••srn

říjen 1966 0,106
listopad
1988
prosinec
1988
laden 1989
únor 1989
březen 1989
duben 1989
květen 1989
Serven 1989
Serrenec
1989
srpen 1989
láří 1989

0,176

0,232
0,408
0,396
0,170
0,137
0,148
0,217

0,235
0,163
-

0,025

0,024

0,028
0,018
0,023
0,015
0,011
0,008
0,011

0,009
0,010
-

0,016

0,017

0,022
0,021
0,032
0,028

0,15
0,006
0,005

0,003
0,004
-

0,041

0,041

0,050
0,039
0,055
0,043
0,026
0,014
0,016

0,012
0,014
-

0,033

0,026

0,005
0,009
0,003
0,001
0,011
0,016
0,017

0,019
0,018
-

5,22

5,12

5,71
4,96
-
4,70
4,87
4,12
-

-
-

- neměřeno

2.2.2

Získané výsledky a poznatky opravňuji k néaledujlclm zo-
becněnía a závěrů*:

a/ Rozhodujíoíart plynnými škodlivinami vznikajícími z poiá-
r& a sápmr prokázanými analytickými stanoveními jsou
S02, HO, ITOj, CO a alifatické uhlovodíky /nenasycené/.
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b/ Se zvyšující a* teplotu požárů a zápar se
- obsah SO-, NO, WO, ve zaroji zvyšuje
- obsah H_S, COS,metanu a ostatních stanoveních uhlovo-
díků ve zdroji snižuje

- obsah CO do taploty přibližné 190 °C zvyšuje, dala se
pak s roatoucí teplotou ve zdroji výrazni nemíní.

c/ Výsledky měření potvrzují, že ve volném ovzduší lomu ne-
jsou běžně koncentrace SO2, NO, NO2 resp. N0z, CO, 0^ ve
vztahu k nejvyšším přípustným koncentracím stanovených
hygienickým předpisem pro pracovní prostředí krádkodobě
ani dlouhodobě překračovány - jiná situace nastává v do-
bě Spatných rozptylových podmínek - Inverzní stavy.

d/ Charakteristickou a rozhodující äkodllvlou ovlivňovanou
výrazně meteorologickými a atmosférickými podmínkami v lo-
mu je S0-. Nejméně závislou škodlivinou na těchto podmín-
kách je CO, jehož koncentrace se v ovzduší lonu v průběhu
roku relativně výrazně neměnila. Výskyt 0, je závislý na
Intenzitě slunečního záření.

e/ Složení emisí, imisí a meteorologické podmínky v lomu dá-
dají předpoklad vzniku peroxyacylnitrátů a orientační sta-
novení tento předpoklad potvrzují.

t/ V obzduší v okolí lomů/komunální ovzduší/ jsou dlouhodobé
/24 hod./ 1 krátkodobé /O,5 hod./ koncentrace SO2 a CO
stanovené hygienickým předpisem pro životní prostředí pře-
kraSovány. Naměřené koncentrace S02 se však výrazně neli-
ší od hodnot zjištěných v měřicí síti HVU tlstí nad Labem.

Pro skutečně zodpovědné porovnání situace v obou prost-
ředích jame nuceni konstatovat již zmíněnou absenci časové a
místní kontinuity porovnávaných výsledku měření. Přesto lze
na základě dosažitelných výsledků potvrdit, že koncentrace na-
měřených plynných Škodlivin se za normálních meteorologických
podmínek výrazně neliší - výjimkou zůstávají polyaromatické
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uhlovodíky, kde je soubor měření prozatím příliš malý, aby
mohlo být provedeno důkladné zhodnocení a objektivzace příspěv-
ku povrchových lomů ke znečištění ovzduší těmito látkaai.

Přesto uvádím alespoň základní informaci k porovnáni
měření na lomu Chabařovice a centra města Ústí n. L. měření na
lomu Chabařovice prováděl Výzkumný ústav organických syntéz
- Bybitví u Pardubic /odběry vzorků PKÚ/, stanovení ve městě
potom KHS- ťľstl n. L.
Porovnány jsou pouze koncentrace benzo /a/ pyrenu a benzo/a/
antracénu - proč tam tak je, není předmětem tohoto příspěvku.

Tabulka č. 5
Město Ústí nad Labem Lug-1" J

16.1. 1990
229. 1. 1990
12. 2. 1990
26. 2. 1990
13. 3. 1990
26. 3. 1990
9. 4. 1990

21. 5. 1990
28. 5. 1990
4. 6. 1990
18. 6. 1990
2. 7. 1990
16. 7. 1990
30. T. 1990
14. 8. 1990
27. 8. 1990
10. 9. 1990
19. 9. 1990
8. 10. 1990
29. 10. 1990
3. 12. 1990

4
21
10
0,5
0,9
3,0
4,0
0,9
0,9
0,5
0,1
0,1
0,9
0,5
1,2
0 7
1,3
2,5

10Í6
18,2

4
32
15
0,8
1,0
3»1
4,2
1.1
1,1
0,6
03
0 1
6,1

0Í5
0 9
1,4
1,9
0,4
12 7
25,3
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Tabulka č. 6
Lom Chabaŕovice

gatuo

15. 1.1990
15. 1. 1990
12. 3. 1990
12. 3.1990
26. 3. 1990
3. 4. 1990
23. 4. 1990
7. 5. 1990
7. 5.1990
14. 5. 1990
23. 5. 1990
28. 5.1990
18. 6. 1990
27. 6. 1990
10. T.1990
11. 7.1990
,2. 11. 1990
12. 11. 1990
19. 11. 1990
26. 11.1990

B/a/P

4,4
U9
PBS
21,10
33
39 1
10,8
6 1
30,6
24,2
31,4
16,3
3,8

23,3
15,8
18,1
6,6
12,3
2,1
5,1

S/a/A

6,3
6,9
23,9
18 3
26,7
22 4
PMB
PUS
17,0
'5,2
PUS
13,8
PMS
16,4
PNS
PMS
6,3
10,7
3,9
5,7

.-3.:MC_CH

3,1
4,4
PHD
6,1
7,0
10,7
PUS
7,4
8,0
6 8
8,3
6 0
4 8
7,0
7,1
7,4
2 8
4 7
12
2,5

- výsledky na odběrovém místě "Houdníky"
topnou sezónou.

jsou opět ovlivněny

Vysvětlivka: PKS - pod mezí stanovaní

Z porovnání nedostateSně velkého souboru výsledků ča-
sově nesynchronních, přece jen vyplývají výrazně vySší kon-
centrace sledovaných uhlovodíku na odběrových místech lomu
Chabaŕovice.

Teoreticky lze usuzovat, že obdobné hodnoty nalezneme i
na ostatních lomech SHfl, což bude potvrzeno nebo vyvráceno
měřeiím, které bylo zahájeno od 1.1.1991 i na ostatních lo-
kalitách SHB. Vyhodnocení výsledků bude provedeno v I. čtvrt-
letí 1991.
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2.1.2 Tuhé_škodlivinj

Zdroje pevných exhalací vzniklých v povrchových lomech
lze rozdělit do tří hlavních skupin a to:

1/ Technologické zařízení jako významný zdroj prachu. V tomto
směru lze očekávat v důsledku rostoucích výkonů technolo-
gických zařízení a větších přepravních rychlostí zvýšení
emise uhelného resp. nadložního prachu na přesypech, za-
kladacích i u rypadel. Současně nelze opomenout očekávaný
nárůst prašnosti v nově budovaných dpravárenských provozech
v důsledku již zmíněných enormních výkonů a v přímé souvislosti
se stálou potřebou zušlechtěných paliv.

2/ Přepravní komunikace jako zdroj prachu. Tento současný
problém projevující se převážně v teplé polovině roku je
vzhledem k dostupnému technickému řešení /vhodná úprava vo-
zovek/ a trendu omezování kolové techniky řešitelný, avšak
pro nebezpečí vhodného pracovního prostředí v lokalitách ne-
opominutelný.

3/ Vnější a vnitřní výsypky jako zdroj prachu. Rozsáhlé plochy
sypaného a nezpevněného materiálu přispívají a se zvětšují-
cím se příkryvným poměrem nadloží budou v obdobích se zvý-
šenou větrností přispívat ke zvýšení koncentrace pevných
částic v ovzduší. Vzhledem k převažujícím severozápadním a
západním smerom větru lze tento problém očekávat prevážni
v těžebních lokalitách a výsypkavým prostorem na navětrne
straně. Včasnou vhodnou povrchovou úpravou výsypek a jejich
následnou rekultivací je omezení úletu pevných částic řeši-
telné.

Hodnoty koncentrací polétavého prachu v pracovním ovzduší
jednotlivých provozů povrchových dolů se pohybují na těch-
to úrovních:
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Tabulka č. 7

Pracoviště

Uhelné přesypy
Skrývkové přesýpy
Drtírny
Třídlrny

Nadměrné
koncentrace
/•g.m"3/

2,0 - 40 mg.m"3

2,0 - 60,0 "
7,6 - 376,0
3,2 - 53,2 "

Noraa pro
prae. ovzduší

10 mg.m"3

H

M

H

Uvedené hodnoty jsou platné jak pro pracoviště SHD - Most,
tak HDB -Sokolov.
Stejně tak, jako u plynných škodlivin lze i tuhých emisi kon-
statovat, že vyšil hodnoty koncentrací jsou naměřeny předevšía
v době trvání nepříznivých rozptylových podmínek.
Závěrem této kapitoly uvádíme na základě uvedených poznatku
tato doporučení:

a/ u stávajících odlučovacích zařízení v maximální možné mí-
ře usilovat o bezporuchový chod a dodržování technologic-
ké kázně,

b/ doplnit stávající odlučovače o další stupeň, který zajis-
tí nynější možnou odlučivost úletových podílů popílků,

c/ urychleně zvážit možnost využití technologie odlučování
popílků pomocí tkaninových filtrů a v kladném případě za-
jistit jejich výrobu a instalaci v co nejkratší době.

Zvýšení odluiivosti popílku o 50 - 90 * proti stávajícím
hodnotám při souběžně, nebo následně řešené technologii za-
chycování S02 a NO ze spalin bude nejvýznamnějším přínosem
k ozdravění ovzduší a následně ipopulace. Návrh směřuje ke
všem provozovaným energetickým zařízením, to znamená elektrár-
nám a teplárnám využívajících ke spalování uhlí.

Přitom výše investičních nákladů do kvalitního odpopíl-

kovacího zařízení jsou podstatně menší než nákladné investi-

ce odsiřovacích zařízení.

í



- 28 -

V CHEZA Litvínov bylo při zkouškách tkaninových filtrů
zařazených za elektrofiltry teplárny, dosaženo snížení ze
400 - 500 mg.m**3 n a hodnotu pod 1 mg prachu na • spalin.

Doly a jejich strojírensky zaměřené organizace nohou být
přímo zainteresovány na pomoci při výstavbě nových odluiovacích
a filtračních zařízení elektráren. Hnědouhelným dolům se potom
jeví možnost zajistit si odbyt paliva, paliva levného ve arov-
nčni s palivy tekutými či plynnými.

2.2 Sodní_hosgogářství

Státní podnik SHD Most se podílí na dotaci vypouštěných
vod do vodotečí množstvím cca 35-40 mil. nr za rok.

Hodnotíme-li podíl těchto vod na znečišťování recipienti,
nutno říci, že v oblasti důlních vod jde především o překračo-
vání limitů rozpuštěných látek, jmenovitě síranových iontt}
/SO£~/.Výjimkou jsou závady, resp. poruchy na stávajících m«-

chanicko-chemicltých čistírnách důlních vod.

2.2.1 Zhodnocení množství a bilance vypouštěných vod v roc*

1222-S2-2*_Ei-§äĽ!fe2Í ,_
Tab. S asQžství odebraných a vypouštěných vod v tis.

V 1

Pitná voda
Užitková voda

Důlní voda
Podzemní voda
SplaSkové vody
Zaolejované vody
Průmyslové vody

- odběr
. odběr
- vypouitění
- vypouštěni
- vypouštění
- vypouštění
- vypouštěni

2 521,5
7 706,5
21 521,7
10 529,3
2 154,3
258,3

2 271,4

í
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Tab. č. ... látková bilance vypouštěného znečištění v tunách
za rok - důlní vody

Ukazatel ltiožttví
Hopne látky /RL/ 22 880
Nerozpuštěné látky /NL/ 637
železo celkové /Sec/ 74
Sírany /SO*"/ 13 732

Tab. č. ... látková bilance vypouštěného znečištěni v tunách
za rok - splašková vody

Ukazatel
RL
NL
Biologická spotřeba
kyslíku /BSK/

Množství
1 130

131

54

Tab. 6. ... látková bilance vypouštěného znečištění v tunách
za rok - průmyslové vody

Ukazatel Množství
RL 1 564
NL 191
NST 127
WH* /Čpavek/ 249
fenoly 0,2

2.2.2
Úplaty dle nařízení vlády CSSR č. 35/1979 Sb. a jeho úprav
a doplňků dle vl. nařízení č. 91/1988 Sb. a pokuty dle nař.
vl. í. 26/1975 Sb.
Na s.p. SHD Host v roce 1990 v tis. Kčs.

Odběr povrch, vody - tlplata ...
Odběr podzeaní vody - úplate
Vypouštěni odpadních vod
do toků - úplata
Vodná - úplata ...

6

2
11

246,3
0,0

448,0
362,0
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Stočné
Havárie
Porušeni

- pokuty
povinností

- úplata ...
• • •

ze zákona ...

1 657
15
376

,4
,0
,4

2.3 5Spiadové_hospiodářstvl

Jedná se o oblast, kttrá na rocdll od ovzduší a vodního
hospodářství ntbyla v minulosti vůbec řešena.
V současné dobi je připraven, jako první z tsv. ekologických i
zákonů, právě návrh zákona o odpadovém hospodářství. Na po-
řad jednání FS bude vzat v dubnu letošního roku. Bes ohledu
ne konečný termín schválení zákona SHD Most zpraeová a již
od ledna 1991 studií s pracovním názvem "Koncepce odpadového
hospodářství SHD". Tato studie by se měla stát nedílnou, or-
ganickou součástí odpadového hospodářství severočeské pánev-
ní oblasti.

Dosud byla zpracována inventarizace odpadů produkovaných
podniky SHD Kost. Cílem je komplexně řeiit sběr, třídění a
následné využiti nebo uložení roztříděného odpadu a to způso-
by, které budou vykazovat maximální respekt ekologických pot-
řeb.

3. Koncepční řeiení problematiky tvorby a ochrany 2P ve.sdru-
žení SHD Most

Jak je patrno z uvedeného souhrnu znečišťování životního
prostředí vlivem činnosti SHD, je nutné se řešenímproblematiky
zabývat integrální formou a komplexně vzájemné provázanosti
všech subsystémů životního prostředí.

Především z těchto důvodů byl na ředitelství státního
podniku SHD - Kost vytvořen odbor revírní ekologie, který
zabezpečuje hlavní směry ekologické koncepce SHD.V rámci od-
boru revírní ekologie působí oddělení tvorby a ochrany život- j
ního prostředí /ovzduší, vodní hospodářství, odpady/ a oddě-
lení rekultivací. >



- 31 -

Zásadním zlomem v ekologická Sinnosti SHD bylo taktéž
vytvoření referát ti životního prostředí na jednotlivých tě-
žebních lokalitách SHD. Jedná se vlastně o prováděcí člán-
ky v celkově pojaté koncepci organizace • řízení činností
tvorby a ochrany životního prostředí.

Základními činnostmi oddělení ŽP na společném podniku SHD
/dříve státní podnik/ jsou tyto: -,

- účastnit se projednávání v orgánech státní správy a orga-
nizacích v otázkách hospodářské činnosti SHD s dopady na
životní prostředí,

- navrhovat hlavní cíle koncernu v oblasti ŽP - ovzduší, od-
pady, voda,

- navrhovat, zadávat a řídit vypracování technickoekonomických
studií v oblasti dlouhodobé koncepce 2P ve sdružení SHD,

- koordinace a řízení řešení vývoje a výzkumu v oblasti ŽP,

- vydávat stanoviska a doporučení k dokumentaci staveb a za-
řízení týkající se péče o 2P. Zodpovídá za stanovení pásem
hygienické ochrany a jejich průběžné aktualizace,

- navrhuje a zpracovává hlavní zásady finanční politiky pro
oblast ŽP,

- zabezpečuje výchovné a vzdělávací procesy, včetně rekvali-
fikačních kursů pro úsek životního prostředí.

3.1

Od 1. 1. 1991 senachází SHR - Most v nových podmínkách
organizačního uspořádání. Původní státní podnik SHD - Most se ,
svými 45 000 zaměstnanci se rozložil na i3 státních podniků,
které založily tzv. společný podnik - SHD Host. Úkolem spo- ;'-
léčného podniku je zabezpečovat jednotnou koncepci ekonomické, \
technické, odbytové, sociální a ekologické politiky sdružení
SHD - Most. Nejvyšším řídícím orgánem je "Představenstvo...",
které je složeno z řešitelů státních podniků a ředitele spo-
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léčného podniku. Představenstvo si vytvořilo poradní orgán,
z nichž jedním je i ekologická rada.
Jt složena z pracovníků odboru revírní ekologie SHD-Most a
podnikových ekologii jednotlivých státních podniků. Předse-
dou ekologické rady SHD - Most byl na jejím prvním zasedání
zvolen ředitel s. p. Rekultivační výstavba Most, tajemní-
kem, vedoucí odboru revírní ekologie společného podniku SHD
- Most.

Na svém prvním zasedání dne 7. března 1991 si ekologická
rada určila hlavní směry činnosti pro rok 1991-93.
Tslcto vytvořená organizační struktura SHD - Most je zřejmě
pouze přechodným stupněm uspořádání revíru, před vytvořením
akciové společnosti, tak jak to potfrdil ministr Ing. Drbe,
CS., na svém setkání s vedoucími představiteli SHD dne 19.
dnora 1991 v Mosti. Organizační uspořádání budoucí akciová
společnosti by zřejmě vycházelo ze zahraničních zkušeností
/SRN, Belgie, Velká Británie/. Znamenalo by to i nová orga-
nizační členění při zajišíování úkolfi v oblasti tvorby a och-
rany životního prostředí, přičemž základní úkoly, které před
námi stojí jsou a budou plněny především z věcného hlediska
tak, abychom nejdéle dokonce roku 1995 skutečně minimalizo-
vali negativní dopady výrobní činnosti SHD - Most na životní
prostředí na co nejmenší míru.

4. Závž
Životní prostředí se vzhledem k dlouhodobé neřešeným

úkolům snižujících negativní vlivy rozvíjející se civiliza-
ce, stalo jedním z hlavních celosvětových problémů.

Hospodářská činnost moderní společnosti v podmínkách
reálného socialismu neustále neúměrně zvyšovala zatížení žl-
votního prostředí. Mimořádně intenzivně se to týká vzdušné-
ho prostoru. Uhlím, jehož spalování z ekologického hlediska
dělá starosti prakticky všem zemím světa, se zabývají studie
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výzkumných pracovišt Velké Británie a tía, že z chemického a
energetického hlediska lze na uhlí pohlížet jako na uhlovo-
dík, nikoli ovšem jako na jednoduchou látku, ale jako na ne-
pravidelnou, kompaktní sít atomů uhlu a vodíku. Produkty do-
konalého hoření fiistého uhlovodíku jsou jednoduché - voda a
oxid uhličitý, při neúplnéa hoření Bůže částečné vznikat i
oxid uhelnatý. Při nedostatku kyslíku se spalovaný materiál
částečně rozloží na těkavé organická látky a saze, která jsou
v podstatě nespálený uhlík a dehet. Uhlí však kroaě svých
hořlavých složek, obsahuje v menším množství rovněž řadu mi-
nerálních látek, dále 1 chemicky vázanou síru. Při hoření uh-
lí se tyto minerální látky roztaví nebo spálí za tvorby pope-
la, který zachytí určité procento síry - vStSina sír? se
však aění na oxid siřičitý, který je odstranitelný pomocí od-
siřovacích zařízení.

Usnesení vlády ČH č. 287 ze dne 2. listopadu 1990 uklá-
dá zdrojům emisí, které budou v provozu i po roce 2000 za-
jistit odsíření, denitrifikaci /zachycení oxidu dusíku/ a od-
popílkování respirabilních frakcí poaocí textilních filtri.

Úkolem producentů uhlí je pokusit se upravit uhlí ještě
před vstupem do spalovacích procesů, tzru zhodnotit technická
a ekonomické možnosti odsíření uhlí, popř. dalších dekontami-
načních procesů v tuhé fázi.

fieáení problematiky ekologizace těžby a úpravy hnědého
uhlí musíme co nejrychleji vyřešit a to jak z hlediska ob-
chodního, tak především ekologického.

K jejímu řešení je váak nutné, aby centrální orgány vy- :.
pracovaly základní pravidla palivoenergetické koncepce stá- :
tu, od kterých se budou pochopitelně odvíjet, tj. finančně -f
a technologicky nejnáročnější ekologické akce. >\

Osobně se domnívám, že dosavadní průběh ekonomické re-
formy, která vychází z ekonomické teorie Or. Frledmana, není
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pro potřeby ekologické obnovy tou nejvhodnější platformou,
thalia tla odstranění vlivu státu za viacb oblastí ekonoalcká-
ho, sociálního a ekologického života. V současných tíživých
podmínkách hospodárskeho života podniků /znečišťovatelů ži-
votního prostředí xvláií/ bude nutná jistá dotační politika
státu, aají-li aa technicky vyrovnat ekologicky vyspělya vy-
robcila.
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log. Miroslav C b • • 1 • f
Palivový kombinát, a. p» Ústí n. L.

EKOLOGICKÉ ASPEKT! VtXOBHÍ ClHHOSTI PALIVOVÉHO KOMBINXTU
S. P. ÚSTÍ WAP LAHEM

Palivový kombinát Ústí nad Labám má iložité a rozsáhlé
tlkoly v oblasti tvorby a ochrany životního prostredí. Vyplý-
vá to nejen ze specifiky obou výrobních procesí podniku -
těžby uhlí lomovým dobýváním a výroby svítiplynu v Tlakové
plynárně Úžin, ale i z umístění v blízkosti města Ústi nad
Labem.

Oba výrobní procesy prošly zejména za poslední deseti-
letí výrazným ekologickým vývojem. Otevřením lomu Chabařovlce
vyvstaly typické ekologické problémy, vyvolané těžbou uhlí ve
alejích, prerúbaných dřívější hlubinnou těžbou, na druhé st-
raně se však postupné plné zásobování TPÚ uhlím z lomu Chaba-
řovlce projevilo výrazným poklesem emisisirných sloučenin do
ovzduší.

Stupňující se požadavky na zkvalitňování tvorby a ochra-
ny životního a pracovního prostředí podniku vyaatuly k usta-
vení samostatného odboru pro ochranu životního a pracovního
prostředí, který od roku 1988 zajišťuje řešení této složité
problematiky v oblasti ochrany ovzduší, ochrany Sistoty vod,
pracovních procesů s rizikem chemické karcinogenity, v oblas-
ti práce s radioizotopy a toxickými látkami a konečně v ob-
lasti pevných odpadů.

1. Ekologické problémy závodu 5. květen

Vedle přímé devastace krajiny dochází při obnažováni
uhelné zásoby a těžbě uhlí k řadě negativních vlivů na ži-
votní prostředí.

1.t Ohně^a^zágagg

Vysoký stupeň prerúbaní uhelné sloje v loau Chabařo-
vice předchozí hlubinnou těžbou byl zejména při plném roz-
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voji těžby v letech 1966-1988 zdrojem vzniku rozsáhlých
ohňů a záper.Plynné exhalace byly v té dobi příčinou
zamořeni pracovního prostředí lonu a často byly proudě-
ní • vzduchu zanášeny do ovzdulí přilehlých obci a měst.

Nutnost sprístupnení uhelné sloje způsobovala značné ne-
bezpečí vzniku ohňa starých dOlních děl, které se nedařilo
dost rychle a účinně lokalizovat.

Zésadní zvrat v této situaci přinesla zásadní opatření, rea-
lizovaná v roce 1988 - bylo ustaveno středisko likvidace oh-
ňů a zápar, vybavené potřebnou hasební 1 důlní technikou
a navíc stabilně posílené detašovaným družstvem specialista
- záchranářů z Hlavni banské záchranné stanice Kost. Důsled-
nou likvidací zárodků ohňů v odkrytých starých důlních dí-
lech, dodržováním zásad výklizu a zazdlvánlm nebezpečných
úseků, se v závěru roku 1988 podařilo omezit tento problém
na alnloum. Vývoj ohňů a zápar evidovaných v průměrné denní
ploše a objemu v letech 1986 - 1990 je zřejmý z tabulky 1.

Tabulka 1 Ohně a zápary lomu Chabařovlce v roce 1986-90

,225/ásssí-S.
ohně /uŕ /
zápary /m3/

1986

74
3 528

..12§2-.-i2§§.
277

4 693
159

1 837

.12§2..
6
98

.1222.....
2.2.10"2

2,7

Ha základě tohoto úspěšného vývoje bylo aoino v roce
1990 jl2 plně rozvinout prevenci vzniku ohňů a zapeř a lik-
vidovat ložiska ještě před nebezpečným rozvojem. Ve spolu-
práci s Výzkumným ústavem hnědého uhli v mostě bylo zaháje-
no termovlzní sledování povrchu slojí, výklizových polí i
částí skrývek, které umožni předvídáni případných ložisek
ohňů a zápar a tím důkladnou přípravu k neprodlené lokaliza-
ci a likvidaci.
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r osazené výsledky od roku 1989 až do současnosti náa
opravňují konstatovat, že problematiku ohňu a zapar v lonu
Chavařovlce a z toho vyplývajících emisí plynů do ovzduší,
lze v současné dobe považovat za vyřešenou. 0 tom svědčí
prováděné rozbory ovzduší i kontrolní činnost organu vnější
kontroly, které za poslední období neshledaly závad.

1.2 Prašnost

Polétavá prašnost vzniká v důsledku provozu dálkové pa-
sové dopravy, technologií skrývky zemin a jejich ukládání,
těžbou uhlí a provozem dopravních prostředků po prašných ces-
tách.

K zabránění rozptylu polétavé prašnosti jsou v suchém období
zkrápěny přesypy pasové dopravy a komunikace. Vzhledem k to-
mu, že hrana pásma hygienické ochrany je dostatečně vzdále-
na od těžební činnosti, je prašnost problémem spíše pracovní-
ho prostředí. Dalšími zdroji prašnosti polétavé i sedimentova-
né jsou úpravny uhlí - jemná a hrubá drtírna, uhelné prádlo
a třídírna DAZ. V těchto úsecích je prašnost rovněž problé-
mem zejména v ochraně pracovního prostředí a předpoklad dal-
ší technická řešení.

1.3 Hlliš322Í-ÍilSSSííí2_2E2I2žlÍ
Hladiny hluku jednotlivých těžebních stroja jako bodo-

vých zdrojů hluku, přepočtené na referenční vzdálenost 1 m,
by se měly pohybovat kolem 105 d B/A/, dopravníků kolem 87
d B/A/. Je třeba říci, Se tyto hodnoty jsou většinou překro-
čeny již u zcela nového zařízení, dodaného výrobcem.

Z této skutečnosti vyplývá pak značné problémy provozo-
vatele, ale i projektanta. Projektantem navržené vzdálenosti
hrany pásma hygienické ochrany jsou pak nedostatečné a hluč-
nost těžebních mechanismů překračuje zejména v době nočního
klidu povolenou hranici 40 dB/A/ pro komunální prostředí.
Provozovatel je potom nucen realizovat řadu velmi nákladných
dodatečných opatření.
Tam, kde není možno omezit hlučnost vhodnou volbou trasy,
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užitím méně hlučných hnacích motorů a převodovek, využitím
pružného uložení na konstrukci a dalšími opatřeními běžné-
ho charakteru, je nutno budovat nákladné kryty, protihluko-
vé stěny, zemní valy a podobná dodatečná opatření velkého
rozsahu, jejichž úfiinnost je nakonec stejněproblematická.
Tento problém je v pKu aktuální zejména v západní části lomu
Chabarovice v obci Roudníky a Suché, kde je přes řadu náklad-
ných dodatečných opatření, při příznivých podmínkách pro pře-
nos hluku, normovaná hladina hluku 40 dB/A/ v době nočního
klidu překračována a jediným řešením se jeví rozšíření pásma
hygienické ochrany za tyto obce.

Při dalším rozvoji lomu je třeba této problematice vě-
novat větší pozornost jak tlakem na výrobce zařízení, tak na
projekční práci, nebot jen takje možno předejít zbytečným ví-
cenákladtan na dodatečná protihluková opatření, nehledě na oh-
rožování zdraví obyvatel přilehlých sídlišf k lomu.

1.4 Důlní „vody.

Znečištění důlních a odpadních vod je dáno charakterem
zdroje. Vlastní důlní vody jsou částečně vody povrchové,
částečně vody z asanační činnosti. Jsou znečištěny především
anorganickými solemi v koncentraci 800 - 1600 mg.i"* . Sírany
jsou zastoupeny v konc* 300 - 900 ag.1"* a celkové železo v
koncentraci 1 - 5 ag.1" .
Uvedené zdroje důlních vod nejsou zatím při vypouštění do
vodotečí problémové a svým znečištěním neovlivňují negativně
vody v řece Bílině. Vypouštění důlních vod by však v budouc-
nosti mohlo být finančně velmi náročné, pokud by byly považo-
vány za vody odpadní. Z uvedeného důvodu sleduje útvar hlav-
ního ekologa společ. podniku SHD vývoj nových metod v odso-
lování důlních vod s cílem zavedení tohoto technologického
postupu v důlních provozech v době co nejbližší.

Menším zdrojem odpadních vod je areál Nového závodu Hr-
bovice, kde se jedná o vody splaškové, dílenské, splachy z
komunikací a mycí rampy mechanismů.
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V roce 1984 vybudovaná BCOV neměla zpočátku dobré výsledky.
Po vybudování lapače nerozpustných a ropných látek se provoz
výrazně zlepšil a dále se stabilizuje.

1.5 Zaňištování režimu pásma hygienické ochrany

Rozhodnutí krajského hygienika, které ukládá FKÚ zajišťo-
vat měření vybraných Škodlivin na hranici pásma hygienické
ochrany lomu Chabařovice, je beze zbytkl plněno. Výsledky mě-
ření jsou čtvrtletně vyhodnocovány a předkládány orgánům hy-
gienické služby. Do roku 1989 bylo zajistováno kontinuální mě-
ření koncentrací oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého, ozónu a
oxidů dusíku zapůjčeným analyzátorem HORIBA z VÚHU Host.
Vedle těchto škodlivin byl vyhodnocován obsah uhlovodíků
C_ - Cc vlastní laboratoří OŽPP a hluk - rovněž vlastní labo-
ratoří .

Obsah polyaromatických uhlovodíků byl zajišlován u exter-
ních organizací a obsah polétavé prašnosti byl zajišťován au-
tomatickým odběrovým zařízením STROHLEIN z VÚHU Most a jim též
vyhodnocován.
Po dohodě gen. řed. SHD a KHS se v současné době realizuje
periodické měření škodlivin na všech důlních podnicích pojízd-
nou laboratoří, vybavenou moderní měřicí technikou a to v de-
víti týdenních intervalech měření na PHO jednotlivých lomů.
Tento měřicí systém obsáhne komplexně všechny škodliviny,
včetně PAU, těžkých kovů, S0 2 a distribuce částic pod 10 /ua
v polétavé prašnosti. PKU v rámci této dohody nadále zajišťu-
je pouze pravidelná měření hluku. Výsledky dosavadních měře-
ní prokázaly zejména zvýšenou úroveň hladiny hluku.

Z výsledků dlouhodobých měření plynných exhalací bylo
prokázáno , že obsahy CO, N0 x a S0 2 jsou často vyšší, než
přípustné koncentrace /průau 24 hod./.Naměřené koncentrace
se však výrazně nelišily od hodnot, naměřených monitoringem
CHMÚ V Ústí n. L. i v jiných měřicích místech. Z toho vyplý-
vá, že nelze na základě těchto měření specifikovat podíl lo-
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mového provozu PKtf na zvýšených koncentracích škodlivin v
ovzduší. Stejná situace je v otázce praänostl i polyaromatic-
kých uhlovodíků. Ze získaných měřeni koncentrace PAU není
zjevná existence pozadí, kolem které by koncentrace oscilo-
valy. V některých dnech jsou koncentrace o řád až dva vyšší,
než přípustná koncentrace a v zápětí nastane pokles k mezi
minima měřící metody, aniž se podstatně změnily vnitřní pod- I

minky v důlním díle.

Vzhledem k těmto skutečnostem je nutno považovat tuto
problematiku za neukončenou, vyvíjející se, kterou bude nutno
ve spolupráci s KHS dále sledovat a vyhodnocovat. 7 březnu
1990 vypracovaly Bánské projekty Teplice "Návrh pásma hygie-
nické ochrany lomu Chabařovice I. pro roky 1990 až do vyuhle-
ní", který je aktualizací PHO v souladu s dalším předpoklá-
daným rozvojem těžby.

Návrh PHO do vyuhlení předpokládá rovněž vysídlení obcí Roud-
níky a Suché jejich zahrnutím do rozšířeného PHÚ, neboí dle
názoru projektanta obec Boudníky již nelze dostupnými tech-
nickými prostředky ochránit před negativním vlivem zejména
hluku; obec Suché je v uvažovaném prostoru rozšíření výsypky.

1.6 Možné ekologické přínosy rozvoje těžby uhlí v PKÚ
^B ^B 4B BP ^B ^̂ ft̂ MB ^B ^B ^̂ B. HO Vtf ^B^B ^B B t ^Ěf B̂ ^MJ ^B BA ^B 4 V V 4flB ̂ B ^B BV^B ^̂ V B* BV ^B~^B AV ^̂ V ^B^BB ^B ^B ^B^^V ^B ^^b^B ^B ^tt ^B^BJ

Vedeni PKÚ doufá a předpokládá, že další rozvoj těžby
nebude ze strany centrálních ani místních orgánů omezován a
Siní vše pro to, aby veškerá pořízená a vybudovaná důlní
technika byla plně využita. Základním pozitivem této snahy je
sama surovina, dobývané hnědé uhlí z ehalMřovického ložiska
je totiž z hlediska obsahu siry nejkvalitnějším uhlím, těže-
ným v Severočeské hnědouhelné pánvi. Rovněž obsah těžkýchto- •
zlckých kovů v popelovlnách je výrazně nižší než u jiných uh- \
li /průměrný obsah As -2,5 g.t"1, Hg » 0,2 g.t"1/. |
Dosavadní karotážní měření nezaznamenala zvýšené hodnoty ľ
radioaktivity chabařovickéhouhlí i popela z jeho zpracování
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plynárenského i teplárenského. Z tohoto hlediska se naskýtá
nožnost využitím pouze uhlí z lomu Chabařovice ve spalovacích
procesech promyslové i komunální sféry města i okresu Ústí n.L.
v poměrně krátké době výrazně snížit emise SOg a tak zlepšit
zásadním způsobem emisní situaci. Při plném rozvoji těžby by
bylo možno toto zlepšení rozšířit i na okolní okresy, např.
Litoměřice a Děčín. •)

Důkazem, že tato úvaha je zcela reálná, je stéle se zvy-
šující podíl komunální sféry a průmyslových podniků města Ostí
nad Labem, které spalují jiné, než chacařovické uhlí, na cel-
kových exhalacích oxidu siřičitého, které v roce 1989 činily
28 562,7 t. Například Tonaso Neštěmice v roce 1989 emitovalo
do ovzduší města 9 440 t oxidu siřiŠitého a předstihlo dokonce
Teplárnu Trmice, která spaluje uhlí z lomu Chabařovice a má
podstatně vyšíí spotřebu.

Na základě uvedených faktů lze říci, že další intenzivní
rozvoj těžby hnědého uhli z lomu Chabařovice může při patřič-
ných opatřeních, směřujících k využívání tohoto uhlí pro spalo-
vací procesy v Ústí nad Labem, snížit v krátké době emiseSO,
v regionu na asi 14 000 tun.r" , tj. cca 50 % současného stavu.

2. Ekologické problémy Tlakové plynárny Úžin

Tlaková plynárna Úžin má v současné době dvě výrobní jed-
notky pro výrobu tlakového svítiplynu. Obě jednotky se výrazně
liší nejen v technologii výroby, ale i v ekologických dopadech
do oblasti pracovního a životního prostředí. Moderní štěpicí
jednotka, postavená a uvedená do provozu v roce 1973 vyrábí
tlakový svítiplyn katalytickým Štěpením zemního plynu. Z eko- :.
logického hlediska je tato technologie velmi čistá - neprodu- :
kuje prakticky závadné vody, zpěvných odpadů pouze upotřebené
katalyzátory ve velmi malých množstvích, kysličníky dusíku '•
a S 0 2 v množství, odpovídajícím spalování části zemního plynu
pro vyhřívání katalytických pecí. Z ekologického hlediska je
tedy tato výrobní jednotka bezproblémová a její dopady do
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životního 1 pracovního prostředí jsou minimální.

Druhá technologie - tlakové zplyňováni je doplněna teplá-
renským provozem a čistícími procesy, které se promítají svý-
mi odpady do všech oblastí ekologického zájmu.

2.1 B^ise_z^v^robní_fiignosti_TPtf_do_ovzdu|l

Při. zplyňovada procesu vzniká pestrá paleta plynných
či pevných Škodlivin, které se při regeneraci v čisticím
procesu uvolňují v plynné, pevné nebo aerosolové formě a mo-
hou být příSinou zamoření pracovního a životního prostředí.
Jedná se zejména o tyto plynné Škodliviny:
oxid siřičitý - S02, oxid uhelnatý - CO, oxidy dusíku - NOZ,
sulfan /sirovodík/ - HgS , amoniak /Čpavek/ - NH.>, metylmer-
kaptan - CH,SH a jeho vyiSÍ sirné homology, karbonylsulfid
- COS a jiné pachové složky.

Z pevných Škodlivin jsou emitovány: teplárenský popílek,uhel-
ný prach.
Vývoj emisí plynu a pevných Škodlivin od roku 1979 do sou-
časnosti je zřejmý v tab. 2.

Z tabulky S. 2 vyplývá řada pozoruhodných závislostí,
které umožňují se orientovat ve vývoji surovinové základny
TPÚ i v postupném vývoji rozhodujících ekologických opatře-
ní, které výrazně ovlivnily množství i typ emisí na zatím mož-
né minimum v současné době.
Např. u vývoje emisí SO2 je zřejmý nárůst v počátku 80. let,
kdy po vyuhlení dolu Ant. Zápotocký v Úžině byla TPÚ zásobo-
vána převážně uhlím z mostecké pánve, později kvalitnějším
uhlím z Dolů Bílina.

Po roce 1985 se již výrazně projevuje nárůst podílu
uhlí z lomu Chabařovice a najetí zkušebního provozu vybudova-
né jednotky odsíření, která odsiřuje odplyn z čistění suro-
vého generátorového plynu, zbavuje je sulfanu a v následné
spalovací jednotce likviduje i penetračnl pachy organických
sirných slouSenin. Po postupné stabilizaci provozu odsiřo-



Tab, č. 2 - Vývoj emisi do ovzduší v TPU v roce 1979 - 1990

ukazatel
t . r " 1

so2

ca
CHjSH

.IH,

iiupíltik

uhelný
prach
výr.plynu
.: uhlí-.
Úiil.f.1 )

1979

3999,-';
811,7
570,4

-
-

me,2
37i,y

330,9

1980

.':313,4
258,9
416,0

-

-

KV,ó

342,8

353,9

1981

7753,2
1076,5

1:22,9
-

-

491,2

426,2

373,t!

1982

101í1,8
198,6
299,0

-
691,1

338,3

381,9

1953

8686,7

53,3
262,8

. 7,7
17-':, 9
539,3

4 06,9

'i 81,9

19B*,

eei2,c
60,7

265,3
6,9

195,9
7t'»,2

310,8

394,7

1985

6055,0
152,5
271,6

36,7

89,3
699,4

355,0

426,9

19Ľ6

3053
8,5

187,0
5,2

87,6
61)2,0

321,9

399,6

1987

3246,6

1,3
182,5

0,36
184,17
645,6

346,2

4U8.2

1988

2925,8
4,77

196,1
1,48
50,0

647,4

342,9

392,5

1989

3609,2
8,95

182,9
2,27
1,97

435,6

300,3

328,8

1990

1450,8
16,07

45,2
0,76
3,69

341,0

266,G

291,4
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Tací jednotky je docilováno 99 % účinnosti vyplrky sulfanu z
bohatých expanzních Dlyni a 80 - 85 * účinnosti u vypírky
sulfanu z chudých expanzních plyna. Je vsak třeba říci, 2e na-
dále je značná rezerva pro optiaalizaci procesu právě v účin-
nosti vypírky sulfanu z CHBP a v nutnosti zvýSit Sašové vy-
užití odsiřovací jednotky snížením poruchovosti hlavních vý-
robních článků.

U ostatních plynů je v tab. 2 zřejaý výrazný pokles emi-
sí sulfanu až na minimum v současné době, které rovněž neby-
lo náhodné, ale výsledkem zaměřené ekologické činnosti TPÚ
v oblasti spalování chudých expanzních plynä v kotlech tep-
lárny, čímž byl přeměněn na méně toxický oxid siřičitý.

Daláí významnou akcí pro snížení emisí sulfanu, oxidu
uhelnatého a metylmerkaptanu bylo zavedení odplynů z odtla-
kování generátorů do plynojemu topného plynu a jejich likvi-
dace spálením v kotlech teplárny.

Výrazný pokles emisí čpavku z odčpavkovacích kolon fe-
nolky lze v tab. č. 2 pozorovat v roce 1989. Byl způsoben vý-
stavbou skleněné absorpční kolony, která tak výrazně zlepši-
la životní i pracovní prostředí. V letech 1986 - 1989 reali-
zovaný soubor technických opatření k omezení exhalací z fe-
nolky přinesl rovněž řaťu pozitivních výsledků, ale i někte-
ré neúspěchy, které bude nutno ve spolupráci s CHS uatí nad
Labem znovu konzultovat a navrhnout účinnější opatření.

Emise popílku z teplárenského provozu ještě v roce 1979
překračovaly 1000 t . r . Od roku 1980, kdy byly dokončeny re-
konstrukce elektroodlučovaců a mechanických odlučovačů kotlů
teplárny, je dosahováno vysoké odlučivosti až 99,4 % z úle-
tu popílku a celkový úlet popílku nepřekračuje 600 t.r*1, což
představuje např. v roce 198* pouze 18,8 % emisí s. p. Tonaso
Ifěštěmice, nebo 3,7 % emisí popílku Teplárny Trmice.

Y této oblasti je tedy TPtf na špičkové úrovni a podobně
jako u SO2 1 upopílku prakticky splňuje již dnes emisní li-
mity teprve připravovaného nového zákona o ovzduší. Smise
uhelného prachu jsou zhruba na stejné úrovni, nebol účinnost
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elektrofiltrd 3uäárny uhlí je 95 Ä. Zde je určitá rezerva
ve způsobu napájení EF již investičně řešena. U emisí uhel-
ného mouru je určitým způsobem pro životní prostředí přileh-
lých 3Ídliät výhodné, že výduchy elektrofiltri sušárny uhlí
jsou jen 35 m vysoké, takže převážná část dietu mouru do ov-
zduší se po kondenzaci brýdových par na mikročástice mouru
rozptyluje v nejbližším okolí výrobny a nezasahuje komunál-
ní sféru.

2.2 Znečišťování_od]jadních_vod

Přestože má TPtJ samostatnou a kapacitně silně dimenzo-
vanou biologickou čistírnu odpadních vod, současné velmi zp-
řísněné požadavky na vypouštění znečištění ve formě neroz-
pustných látek a BSK 5 překračuje.
Problematika čištění velkých množství fenolové odpadní vody
z chlazení surového plynu je velmi náročná a složitá. Nej-
větším problémem ve vodohospodářské oblasti současného pro-
vozu TPÚ je nízký odbyt čpavkové vody, který způsobuje ná-
růst koncentrace čpavku v odfenolovaných vodách a komplikuje
navazující čistící procesy, včetně biologického čisticího
cyklu.Rekonstrukce odčpavkovacího zařízení, plánovaná již v
roce 1985 nebyla realizována pro neuvolnení finančních pro-
středků ze strany bývalého FMPE. Problém bylo pak nutné řešit
řadou náhradních opatření formou technického rozvoje a zlep-
šovacích návrhu. Výrazného zlepšení bylo zejména dosaženo
výstavbou biologických stabilizačních nádrží ve vyuhleném
Dolu Ant: Zápotocký o ploše 5 ha.

1 této oblasti je tedy nutno v budoucnu realizovat zá-
sadní technologická opatření k plnění vodoprávního výměru a
dodržení přípustných hodnot znečištění vod. Prvním krokem
v tomto směru je již připravovaná investiční akce rozšíření
plochy biolog, stabilizačních nádrží.

Hlavním podílem pevných odpadů IPÚ je generátorový po-
pel, teplárenský popílek a škvára ze spalování hnědého uhlí.



Jsou podobna jako u elektráren ukládány ve foraě hydrosměsl v
popelové skládce, umístěné ve vyuhleném Dolu Ant. Zápotocký
v tížíně. Skládka bude po ukončení činnosti TPÚ rekultivovaná
obdobně jako území po dolní činnosti.

2.4 Procesx.s.nebezsečím.chemické.karsinogenitx

Podrobné výzkumy u nás i v zahraničí prokázaly v 80. le-
tech přítomnosti látek karcinogenního a mutagenního charak-
teru prakticky ve všech produktech a meziproduktech tlakové-
ho zplynování uhlí.
Jako nejvýraznější provozní média této skupiny byly označeny:

- surový generátorový plyn
- hnědouhelný dehet /lehká i těžká fáze/
- surový benzin
- plynový kondenzát /dehet + fenolová voda/

Uvedená vědecká a zdravotnická pozorování byla príčinou zařa-
zení tlakovému zplyňování hnědého uhlí mezi procesy s rizi-
kem chemické karcinogenity tak, jakje uvedeno v hygienických
předpisech ministerstva zdravotnictví ČSR, svazek 56/1984,
směrnice S. 64, příloha č. 2, k § 2, písm. b/.
Dnem 2$. 9. 1989 byla v Tlakové plynárně Úžin zřízena roz-
hodnutím OHS v tfatí n.L. tzv. "kontrolovaná pásma", tj. pra-
coviště, na nichž se bezprostředně realizují procesy s rizi-
kem chemické karcinogenity. T souvislosti s tímto rozhodnu-
tím byla realizována řada opatření technického, bezpečnostní-
ho, sociálního a zdravotního charakteru s jediným cílen - mi-
nimalizovat zdravotní riziko pro pracující v kontrolovaných
pásmech.

Vedle zavedení pracovní doby 36hod., nároku na dodatko-
vou dovolenou, podávání vitaminu C v deficitním období, ka-
tegorizace důchodového zabezpečení a ostatních sociálně-zd-
ravotních opatření, se podařilo do současnosti eliminovat
řadu provozních problémů, které výrazni ovlivňovaly pracovní
prostředí z tohoto hlediska. Např. bylo zavedeno odtlakování



generátorů do plynojemu, nízkotlaké kondenzace a její výdu-
chy byly rovněž izolovány od ovzduSÍ, byly rekonstruovány
otevřené kanály tankoviäté fenollcy a pod.
Rekonstrukcí odtahu plynového kondenzátu z tlakových děličů
dehtu, byly výrazně sníženy emise z tanku NT na fanolce atd.
V současné době je provoz uvedených pracovišť pod kontrolou
OHS a KHS Ústí n. L., stav pracovníků je stabilizován a dle
rozborů OHS není zatím prokázána zvýšená četnost nádorových
onemocnění u zaměstnanců TPÚ.

2 *

V celostátním energetickém programu se předpokládá pře-
chod spotřebitelů svítiplynu v letech 1996-2000 zcela na síf
zemního plynu. Proto daláí koncepce vývoje TPÚ předpokládá
rekonstrukci závodu na energochemický kombinát s výrobou me-
tanolu a elektrické energie v paroplynovém cyklu, neboí ten-
to způsob v kombinaci se zplyňováním uhlí je progresivní v
ekonomických, technologických i ekologických ukazatelích.

Syntézní výroba metanolu - prakticky vznikne rekonst-
rukcí stávající štěpné jednotky pro výrobu svítiplynu ze
zemního plynu.
Tato technologie produkuje plynné emise jen ze spalování
vedlejších produktů v reformingové peci a to v podstatně
menäím množství, než současná Štěpící jednotka /ze spalování
části zemního plynu/. Pevné odpady tato jednotka neprodukuje.
Odpadní katalyzátory najdou upotřebení v průmyslu kovů.
Veškeré odkapy a úniky kapalných produktů budou slopovány
a recyklovány.
technologie paroplynového cyklu - nebude mít prakticky žád-
né negativní vlivy na pracovní a životní prostředí. Jedná se
o moderní Špičkové technologie s ověřeným trvalým provozem,
které jsou ve světě budovány běžně v blízkosti městských ag-
lomerací. Jediným zdrojem jsou S02 a NO , vzniklé spalováním
čistého plynu ve spalovacích komorách plynových turbín.
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Vzhledán k vysoké Sistotě spalovaného plynu /dle CSN pro sví-
tiplyn a ztaní plyn/, budou emise SO. valmi níxké - cca 15-20
t.r , což je va vztahu k ostatním znečišťovatelům v regionu
1 k •misím SO., vlaatnlho plynárenského a tapláranského pro-
vozu minimální. Rovněž amisa WO ze spalovacího procesu bu-
dou valmi nízké v souladu s návrhem nového zákona o ovzduií.

Původní klaaická výroba svítiplynu tlakových zplynová-
ním hnědého uhlí musí v návaznosti na uvedené moderní, ekolo-
gicky čisté výroby rovněž dále snížit negativní dopady tech-
nologie do pracovního a životního prostředí.
V rámci vývoje TPtf je nutno v tomto směru v najbližší budouc-
nosti realizovat nebo řeSit tyto úkoly:

- rekonstrukce elektrických usměrňovačů sušárny uhlí tak,
aby každá komora měla vlastní zdroj. Předpokládá se zvý-
šení odlučivosti elektrofiltrů na 97-98 % a snížení úletu
uhelného prachu,

- ve spolupráci s výzkumnými pracovišti ČSFR i zahraničními
dále optimalizovat provoz odsiřovací jednotky s cílem:

- zvýšit stabilitu prací kapaliny /syntron B/,
- zvýšit účinnost vypírky sulfanu z CHEP,
- zvýšit Sašové využití jednotky snížením poruchovosti
hlavních výrobních článků,

- zajistit optimální řízení termické likvidace pene-
tračních pachů ve spalovací jednotce odsíření,

- na základě studie TÍWP Běchovice dořešit otázku likvidace
odplynů z najíždění generátoru, vybrat nejnebezpečnější a
nejekonomičtější metodu a připravit ji urychleně k reali-
zaci,

- investičně zajistit rozšíření biologických stabilizačních
nádrží pro dočišfování vod v areálu vyuhleného DoluAnt.
Zápotocký o ploše cca 1? ha,

- v rámci rekonstrukce TPtf trvale prosazovat opatření k ome-
zení pásem s nebezpečím chemické karcionogenity,
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- výhledově uvažovat k roku 2000 se zavedenia aditivní me-
tody odsíření kouřových plynä z kotlů teplárny,

- výhledově připravovat k roku 2000 přechod od procesu tla-
kového zplyňování hnědého uhlí klasickýa způsobem, který je
definován jako proces s rizikem chemické karcionogenity, na
modernější systém výroby svítiplynu pro paroplynový cyklus.
Základním kritériem nového zplynovaclho procesu výroby
svítiplynu z hnědého uhlí musí být vyloučení rizika che-
mické karcinogenity metodou bezodpadové technologie.

Jak z předchozích stati vyplývá, ekologická problematika
výroby čistého plynu tlakovým zplyňováním hnědého uhlí je slo-
žitá. Vývoj emisí väeho druhu do pracovního i životního pro-
středí v TPÚ vsak současně prokazuje, že je řešitelná. Dá se
předpokládat, že s rozvojem tržní ekonomiky a s uvolněním do-
vozu moderních dílčích technologií, měřicích systémů a ekolo-
gických zařízení, bude možno tento vývoj v TPÚ intenzifikovat
k dalälmu výraznému poklesu negativních vlivd výroby TPÚ do
věech sfér životního prostředí, včetně dalšího snížení rizika
chemické karcionogenity v pracovním prostředí.

Výstavba a uvedení do provozu metanologé jednotky a paro-
plynového cyklu se jeví jako vysoce ekologické opatření z hle-
diska emisí 502 a NO^. Při předpokládané dodávce 1500-1900
GWh elektrické energie za rok do republikové či mezinárodní
elektrizační soustavy je zřejmé, že paroplynový systém v TPÚ
umožní odstavit minimálně jeden 200 mW blok nebo dva až tři
1 00 SUT bloky v severočeských elektrárnách, které nejvíce oh-
rožují životní prostředí.

Pro názornost uvádím v tab. č. 3 emise oxidu siřičitého vel-
koelektráren v Sč. kraji, jejich výroby el. energie v roce
1989 a měrnou emisi S02 na 100 MW výkonu:
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Tabulka č. 3
Emise S0_ a výroba elektrické energie některých severod.

elektráren v roce 1989

elektrárna

Prunéřov I.

Prunéŕov II.

Tušimice I.

Tušimice II.

Počerady

Ledvice

TPÚ +
paroplyn

emise SO.
t.r"1 2

73 269

175 271

89 853

121 059

149 582

41 256

max. 4 000

výroba GWh

2 209,B

6 470,7

3 181,2

3 597,6

7 096,4

2 785,2

1500 - 1900

t S0-/100 MW
i

3,3156

2,7098

2,8245

3,365

2,1079

1,4813

0,2667-0,2105

Ze srovnání v tabulce č.3 je zrejmé, že TPlJ bude ve

spojení s paroplynovým systémem vyrábět stejné množství

elektrické energie s desetkrát až patnáctkrát nižáim za-

tížením ovzduší emisemi SO 2, NO Z a popílku.

V praxi tato skutečnost znamená, že výroba elektrické

energie v TPÚ mlže být ekologicky ale i výrazně ekonomicky

výhodnějií, než stavět velai investičně i provozně náročné

odsíření elektrárenské jednotky odpovídajícího výkonu.

V přechodné době výstavby paroplynového cyklu v TPtf,

kdy bude k disposici volná výrobní kapacita TPÚ z důvodu

stále se snižujícího odběru svítiplynu do celostátní sítě,

se nabízí ještě další varianta možného příspěvku TPÚ k vý-

raznému zlepšení životního prostředí v Ústí nad Labem. Je

to využívání svítiplynu z TPÚ pro výrobu tepla a el. ener-

gie ve výrobních závodech Ústí nad Labemmísto spalování hně-

dého uhlí.

Jedná se «ejména o Sklárnu Kavalier, Tonaso, STZ, případně

i Teplárnu Trmice.
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Z hlediska TPÚ je tato varianta již od roku 1991 řeši-
telná, neboí odběratel - České plynárenské podniky - poža-
dují dodávku pouze 620 mil. m svítiplynu, zatím co plná
kapacita TFÚ při současné sestavě technologií a zpracováni
uhlí z lomu Chabaŕovice Siní až 1 miliardu ar svítiplynu
/62 % výkonové využití TFÚ v roce 1991/.

Ve své přednášce jsem se snažil podat objektivní obraz
o ekologických dopadech výrobní činnosti PKÚ do pracovního
a životního prostředí výrobních závodů a regionu. Výsledky
ekologické aktivity Palivového kombinátu Ústi nad Labem
zejména v posledních pěti letech jsou evidentní a velmi po-
zitivní. Ekologické povědomí, které se v poslední době poda-
řilo zakotvit do jednání a rozhodování všech odpovědných pra-
covníků PKÚ přineslo tedy první potěšitelné výsledky.
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I n g . J a r o s l a v a V r é b l í k o v é ( C S c .

Ústav pro životni prostředí v tfsti n. L.

Z/SADY ŠTÍTNÍ EKOLOGICKÉ POLITIKY A JEJÍ REALIZACE PSi OCHRÁNÍŠ

BIOSFÉRY

V důsledku antropogenní činnosti se prudce zhoršila kva-
lita životního prostředí. Naše ovzduší, povrchově i podzemní
vody jsou znečištěny, dochází k postupné degradaci půdy, je-
jímu záboru a zániku řady rostlinných i živočišných druhů.
Krajinné ekosystémy ztrácí schopnost reverze.

Příčinou destrukce prostředí je nadměrné a neäetrné vy-
užívání přírodních zdrojů, neuvážené zásahy do krajiny a nad-
měrné produkce odpadů.

Příčinou nepříznivého vývoje je neefektivní ekonomika,
nerespektující naše přírodní podmínky a s neúměrně vysokou
spotřebou surovin a energií a užívající nevhodné technologie
a produkující výrobky se špatnými ekologickými parametry-

Negativní stav a stálé zhoršování kvality životního pro-
středí vyžadují urychlené a efektivní řešení.

československo navazuje formulací úkolů životního pro-
středí na celosvětový program, schválený Valným shromážděním
OSN pod názvem "Kaše společná budoucnost". Jedná se o program
konfrontující problémy ochrany životního prostředí a součas-
ného rozvoje. Na podkladě nepříznivé analýzy jsou zde navr-
hovány změny, které umožňuji vyvážený vztah člověka a přírody.

Zastavení drancování ekologického bohatství a jeho na-
hrazeni rozumným využíváním zdrojů je celosvětově možno do-
sáhnout uplatněním Koncepce trvale udržitelného rozvoje.

Trvale udržitelný rozvoj tj. ekonomický růst,který ne-
způsobuje nenahraditelné ekologické škody a zajišťuje všechny
potřeby současné společnosti bez ohrožené možnosti rozvoje
dalších generací. Představuje měnící se proces, ve kterém je
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v rovnováze využívání zdrojů, zaměření investic a orienta-
ce technologického rozvoje.

Ze zásad celosvětového programu "Naše společná budouc-
nost" vychází i koncepce Státní ekologické politiky v našem
státě. Základním cílem Státní ekologické politiky je obno-
va dynamické rovnováhy mezi společností a životním prost-
ředím a tím vytvoření předpokladů pro všestranný fyzický ,
a duševní rozvoj člověka a pro zachování bohatství přírody. '

Na tento základnDcíl navazují vzájemně specifické cíle

- ochrana lidského zdraví a pocitu pohody
- zachování bohatství přírody, zejména genofondů rostlin
a živočicha jako základní podmínky ekologické rovnováhy
v přírodě

- ochrana kulturních a ekonomických hodnot před nepřízni-
vými vlivy prostředí

- ochrana životodárných systémů planetárni.biosféry.

Docílení uvedených cílů umožňuje

- zlepšení kvality potravního řetězce
- minimalizace čerpání obnovitelných a neobnovitelných pří-
rodních zdrojů prostřednictvím snižování nejen relativní,
ale také absolutní spotřeby surovin a energie, dokonalej-
šího využívání doprovodných a druhotných surovin, rekul-
tivace těžebních ploch

- omezení vnosu všech škodlivin, cizorodých látek a odpadů
do prostředí

- obnova a udržování ekologické stability a estetické hod- V
noty krajiny, zejména formou ekologického hospodaření v i,
krajině, zavádění alternativních způsobů hospodaření včet-
ně vyloučení drastických zásahů do krajiny. y

Pro realizaci zásad Státní ekologické politiky v pod- j

krušnohorském regionu je velmi stěžejní změna hospodaření v
krajině. Ekologicky šetrnější hospodaření v krajině zahrnuje:
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- obnovení systému ekologické stability krajiny zabezpečující
její větší odolnost proti nepříznivým vlivlm a zároveň klad-
ně ovlivňující i přirozenou úrodnost pudy a bohatství geno-
fondu živých organismů,

- racionální čerpání přírodních zdroji a zabezpečení rekul-
tivace míst těžby neobnovitelných zdroja,

- ekologicky šetrné zemědělství a lesnictví s využitím al-

ternativních technologií,

- optimalizací zásahu do volné přírody,
- ekologicky únosnou lokalizaci výrob ohrožujících prostředí,

- podstatně dokonalejší ochranu přírody a přírodních zdrojů
a chráněných krajinných oblastí.

Řešení nahromaděných ekologických problémů neumožňuje
odstranit všechny problémy souběžně, ale vyžaduje stanovil v
péči o životní prostředí určité priority.

Pro ochranu biosféry v podmínkách podkrušnohorského re-
gionu a optimalizaci hospodaření v krajině je stěžejním úko-
lem vytvoření ekologicky stabilní krajiny s podstatným zvý-
šením rozlohy trvalých travních porostů a přísnou racionali-
zací melioračních zásahů. Rozšiřování ekologicky šetrnější
mechanizační a dopravní techniky s menším tlakem ne půdu a
nižšími energetickými nároky, integrované výživy a ochrany
rostlin, použití biologických metod, účelné rozšíření mlni-
malizačních technologií zpracování půdy patří mezi doporučo-
vané, ekologicky nutné postupy.

Podkrušnohorská ctlást je výrazně narušena důlní činnostít

Se změnou využití půdy cochází k výrazným funkčním změnám v
krajině. Stále se snižující plocha obhospodařované zemědělské
a orné půdy vytváří tlak na racionální provádění rekultivací,
která je dlouhodobým a složitým procesem.

Vytvoření polyfunkční krajiny s mnohostranným využitím,
která umožní i produkci zdravých, biologicky hodnotných pot-
ravin je důležitým předpokladem pro všestranný rozvoj dal-
ších generací.
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l a g . Tomáš L e d e n
Báňské projekty a. p. Teplic*

VYUŽITÍ GBOGRAFICKEHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU A METOD DÉLKOVÉHO
PROZKUMU ZEMfi PRO TVORBU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V SEVEROČESKÍ
OBLASTI

Obohatili jsme se nadměrným využíváním přírodních |
zdrojů a jsme hrdl na náš pokrok, ale přišel čas
k vážnému zamyšlení nad tím, co se stane, až nebu-
dou lesy, až budou vyčerpány zásoby uhlí, železa,
nafty, až bude půda ještě více ochuzena a splavena
do řek, s tím znečištěny jejich vody... upostoäena
pole...

Theodor Roosevelt
Conference on the Conservation
of Natural Resource, 1908

Informační systémy o území
Pro většinu technických řešení a rozhodování potřebujeme

graficky podklad /mapa, schéma, náčrt.../.
Obrovské množství různorodých údaji týkajících se různých zá-
měrů liíské činnosti na určitých územích jsou většinou zobra-
zována a zpracovávána klasickými metodami. Pro hodnocení a
rozhodování porovnáváme obsah map navzájem, nebo je dáme k
dispozici jako soutisk.

Údaje a data používáme pro studie, záměry, projekty, ge-
nerely, rozvahy, hodnocení, scénáře, návrhy úprav, opatření,
doporučení ap. Také výsledky záměrů zobrazujeme zpravidla
graficky, doprovázíme je textem, tabulkami, mapami,popisem.

V prxi se užívají zejména údaje o:
- terénu /konfigurace, druhy pozemků, rozmístění surovin.../,
- průmyslu /druh výroby, zpracovávané suroviny, technologie,
výsledky, odpady, užívané energie.../, \

- využívání zemského povrchu /zemědělství, lesnictví, druhy.../, .f
- objektech /obytné, veřejné, provozní, účelové, provozní, '*
účelové, dle stáří, uspořádání... město, obec, čtvrf, uli-
ce. ../,
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- sítích /elektro, voda, plyn, teplo, přenosy signál! - ale
i údaje o sítích organizačních.../,

- dopravě /silniční, kolejová,.lední, letecká... průmyslová,
podniková, veřejná.../,

- elektromagnetickém a jiném vlnění a záření...,
- meteorologii /teplotě, déšt, mlhy, sluneční svit.../,
- stavu životního prostředí /ovzduší, voda, podá, odpadky../,

- zdravotním stavu obyvatelstva,
- demografickém stavu obyvatelstva /hustota, stav, pohyb.../.

Zejména tyto poslední tři druhy údajů jsou důležité pro exis-
tenci v severočeském regionu.

Tyto soubory dat polohových, ale i organizačních lze
vhodnými pořádacími principy upravit a uložit do paměti poSí-
tačů a pomocí vhodného programového vybavení lze se soubory
pracovat.
Na obrazovkách lze obsahy grafických záznamů vyvolávat, pro-
hlížet, navzájem prolínat, zmenšovat či zvětšovat měřítka,
doplňovat či vypouStět údaje, části map, schémat. Lze hledat
vazby a vztahy závislostí, řešit alternativy podle různých kri-
térií pro potřebná rozhodnutí, doporučení., a to interaktivně,
v potřebných termínech, s ohledem na požadované priority či
optimalizace.

Výsledná či dílčí řešení jsou k dispozici na obrazovce,
tiskárně, nebo prostřednictvím automatizovaného kreslicího za-
řízení /napr. opět jako mapa.../.

Klasické mapové podklady v tak velké oblasti, jako je
severočeský region, ve které jsou značné plochy ovlivňovány
dílní činností /kilometrové těžební fronty povrchových dolil,
velké plošné rozsahy výsýpek, časté změny liniových staveb,
porušování přírodních režimů.../, není moiné pro malá mapová
měřítka průběžně aktualizovat. Při tom ale veškeré zásahy do
území - včetně vlivů již probíhajících - je nutno hodnotit a
zvažovat jako komplexní informaci.

Dosavadní přístupy užívající "klasických" informačních



zdrojů o území, jako je pochůzka, stávající mapové podklady,
které jsou běžné k dispozici, vlastní zkušenosti a pod. v
současné době již nedostačující. Mapové podklady v oblasti
intenzivních lidských činností a jejich dopadu na území
poskytují neúplný, zpravidla příliš zastaralý obraz stavu
/výroba map trvá min. 5 let, terénní šetření jsou pracná,
nákladná a pokud nejsou prováděna zaměřením, i místně dosti
nepřesná/. Rovněž zkušenosti a znalost území muže - hlavně
v naší oblasti - dosti zaostávat za skutečným stavem. Z těch-
to důvodů není velké spolehnutí ani na grafické podklady do-
dávané uživateli území. Pro praktické potřeby lze již dnes
využívat

Metody dálkového průzkumu Země /DPZ/
Tento druh průzkumu dává možnosti získat potřebné a ak-

tuální informace o stavu území. DPZ představuje celý komplex
zdrojů informací pořizovaný velmi různými prostředky. I když
bývá DPZ zpravidla spojován s kosmickou úrovní sběru dat,
významné místo si zachovává sběr dat letadlovými nosiči. Dál-
kový průzkum Země nám umožňuje sledovat stav a děje v území
současně na velkých plochách, ale také získávat velmi podrob-
né informace o území o menší rozloze.

Potřeba aktuálních dat o území zachycujících jeho stav,
je jednou z nejdůležitějších potřeb rozhodovacího procesu.
Informace z DPZ jsou jiného charakteru, než pouhý zákres o
stavu území liniemi, body, plochami a číslicemi na mapách.
Již pouhé jednokanálové letecké snímky poskytují ve srovnání
s mapami nesrovnatelné větší množství informací na relativně
velkém území prakticky v jednom časovém úseku. Využívání mul-
tispektrálních snímků - jako dat z DPZ - umožňuje získat ob-
jektivnější informace o stavu území a o činnostech jednotli-
vých uživatelů. DPZ umožňuje zlepšení kontroly stavu životní-
ho prostředí především v oblasti jeho přírodních složek, zjiš-
ťování rozsahu devastací, stavu rekultivací, využívaní půdní-
ho fondu a rozmístění rozptýlené zeleně, zamokrení ploch,
rozsah erosivních jevů, stav lesních porostů a jejich obnovy,
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stavu dopravních síti, fondu budov, vývoje městských a ves-
nických sídel, stavu chráněných území a objektů a pod.

První snímky z DFZ byly v SHH k dispozici během řešení
úkolu státního plánu technického rozvoje A 12-346-811 "Aero-
kosmický průzkum životního prostředí CSSR", jehož se Báňské
projekty v letech 1986-1990 účastnily.
Při řešení konkrétních aplikací aetod DPZ v podmínkách SHR
byly vymezeny tzv. "vybrané územní faktory rozvoje", které by
na základě publikovaných zkušeností - mohly být zjistitelné
aplikacemi DPZ. Jednalo se o fenomény provázející povrchovou
těžbu hnědého uhlí detekovatelné prostředky a metodami DPZ.
Ve sledovaném území SHH byly zvoleny tyto jevy:

1. vlhkostní poměry deponle
2. sesuvové jevy v lomu a na deponiích
3. geomorfologie svahu vznikajících povrchovou těžbou
4. globální změny v zájmové oblasti SHH
5. zdravotní stav vegetace na rekultivacích

Jejich společným znakem je skutečnost, že je nelze pomocí
klasických mapovacích aetod zjistit v reálném stavu /a čase/.
Snímkování bylo prováděno vrtulníkem Mi 2, komorou Hassel-
blad 500 EL/M.

T rámci uvedeného úkolu a později znovu při přípravách
řešení ekologických generelů v Severočeském regionu, byly vy-
hotoveny a vyhodnoceny snímky z družic a to LANDSAT a KOSMOS.

LANDSAT: výška letu 750 km, rozlišovací schopnost 30 m,
/USA/ rozsah snímaného území: 183 x 185 km.

Družice snímá jednotlivé obrazové prvky optlckoae-
chanickým skanerem a při přeletu družice nad vhod-
nou pozemní stanicí, jsou výsledky vyslány • zazna-
menány na média vhodná pro počítačové zpracování.

KOSMOS : výška letu 250-310 km, rozliiovací schopnost 5-7 a,
/SSSR/ rozsah snímaného území: 80 x 80 km.

Družice pořizuje snímky fotografickou komorou s
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ohni3kem E = 1000 OB. PO provedení řady 3nímlc& je
zásobník a filmem s koaorou předán na zem.

Podle tématického zaměřeni ae dělí jednotlivé možnosti využi-
tí materiálů a metod DPZ pro detekci sledovaných fenoménů
- v případě Severočeského regionu je to životni prostředí -
do těchto tématických celků:

- detekce stavu a rozsahu zeleně a skládek odpadu v intravi-
lánu,

- detekce stavu a rozsahu těžby uhlí s doprovodnými jevy...,
- Interpretace LAND-USE /planning/ - u nás územní plánováni,
- detekce znečištění vodních toků a nádrži,
- klasifikace poSkozenl lesních porosti z kosmických snímku
Landsat Tlí,

- detekce znečištěníovzduší pomocí DPZ,
- zjiHováni kategorie a rozsahu zástavby a vliv na krajinu.

Pro Uzemní plánování se předpokládá komplexní zpracováni ob-
razové informace s využitím výpočetní techniky a výstupem do
banky dat pro modelovací procesy. Komplexní zpracováni obra-
zové informace představuje modifikovaný Informační systém o
uzemí, sestávající z:

- aktuální situace získaná metodami dálkového průzkumu
Země a monitorování zájmového vizemi s výsledky digi-
tálního zpracováni aerokosaických dat,

- databáze vytvořené digitálním modelem terénu,
• doplňující databáze s informacemi o zájmovém území
/parametry jevů v území získané klasickými metodami../.

Interpretace land-use
Pojem land-use v naiem pojetí bývá nejčastěji interpretován

jako využití pudy, i když tento termín zcela přesně nevystihuje
jeho obsahovou náplň. Někdy se též pro bližší charakteristiku
používá ve světové literatuře termín land-use planning, což
u nás odpovídá výrazu územní plánování, kter jako hlavní cíl
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má zabezpečení rovnováhy mezi aktivitami člověka v daném záj-
movém území na jedné straně a kapacitou, respektive možnostmi
území, tyto aktivity akceptovat bez většího narušení akostabi-
lity dané krajiny, na straně druhé. Vyplývá již z podstaty uve-
deného, že se jedná o velmi složitý komplex problémů multidis-
ciplinární povahy, vyžadující velmi objektivní a kvalitní vstup-
ní informace.

Tento fakt již sám předurčuje využití materiálu DPZ,
které jsou schopny podat kompletní informaci o území
danému časovému okamžiku.

S ohledem na informace, zjištěné ve světové literatuře,
lze konstatovat, že při aplikaci dat DPZ jsoa prakticky ve
všech případech pro daný účel využívány kosmické obrazové záz-
namy multispektrální povahy s využitím standardizovaných postu-
pů tématické interpretace, prováděné převážně specializovanými
týmy s využitím počítača. Hlavní využití materiálů DPZ při
územním plánování spočívá ve vstupech výsledku Interpretace
obrazu do tvorby územního plánu převážně ve formě podkladové
informace pro vlastní inventarizaci a pro aktualizaci mapových
podkladu daného území.

Na základě výsledků studia odborné literatury lze konsta-
tovat, že převažuje využití DPZ pro interpretaci land-use za-
měřené předevaím na vysoce urbanizované a industrializovaná
území, nebo naopak na možnosti zemědělského využití dosud vel-
mi málo rozvinutých teritorií. Výsledkem poměrně rozsáhlého a
komplexního rozboru aplikací DPZ při interpretaci land-use je i
následující kódový systém jednotlivých kategorií, detekovatel-
ných prostřednictvím interpretace kosmických obrazových dat
/upraveno pro fyzickogeografické podmínky ČSFR/.
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1. urbanizované, zastavěné
pLochy

11 vilová zástavba
12 obchod a služby
13 průmyslová zástavba
14 komunikace, doprava a sítě
15 průmyslové a obchodní komplexy
16 smíšené plochy zastavěné nebo

ve výstavbě
17 jiné plochy

2. Zemědělská půda 21 pole a pastviny
22 sady, zahrady, vinice, školky

zámecké zahrady
23 plochy s primárním zeměděl.

zpracováním, sklady techniky
24 jiná zemědělská půda

3. Horské oblasti 31 horské oblasti s bylinným-
vegetačním krytem

32 horské oblasti s krovinatým
vegetačním krytem

33 smíšené horské oblasti

4. Lesní plochy 41 listnaté lesy
42 jehličnaté lesy
43 smíšené lesní porosty

5. Vodní plochy a toky 51 toky, kanály
52 jezera
53 nádrže

6. Podmáčené plochy

7. Pusté plochy

61 lužní lesy
62 bezlesé bažiny

71 suché slané stepi
72 písčitá tízemí mimo pobřeží
73 pusté horské polohy
74 doly, štěrkovny, lomy
75 smíšené neobdělávané plochy

8. Věčný sníh a led 81 polohy věčného sněhu
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Uvedená tabulka poskytuje jasné důkazy o tom, jaké jevy z
jednotlivých kategorií land-use lze detekovat pomocí kosmi-
ckých materiálů DPZ.

Tyto kategorie jsou zde uvedeny ve dvou hladinách podle
stupně generalizace. Základní informace jsou uvedeny pod čís-
ly 1 až 8 a neprezentují primární interpretační výstupy, kte-
ré prakticky nevyžadují podpůrná pozemní Setření, respektive
ověření správnosti jejich interpretačního určení přímo v te-
rénu. Ostatní kategorie, zde specifikované dvojčíslím, jsou
již reprezentanty detailnější informace o land-use a tomu od-
povídají i jejich nároky na pozemní ověřovací práce, popřípa-
dě pozemní synchronní průzkum přímo při snímkování či pořizo-
vání obrazových dat přímo v terénu zájmové oblasti.

Prezentované typy land-use lze považovat za obecný stan-
dard jeho kategorií interpretace, které jsou současně zákla-
dem pro tvorbu legendy tématické land-use mapy, vzniklé na bá-
zi výsledků interpretace kosmických obrazových dat. Na tomto
místě je však: nutno konstatovat, 2e pro ověření správnosti ně-
kterých detailnějších kategorií, jejich rozsahu a kvalitativ-
ního stupně se jako doplňující zdroj využívá i leteckého
snímkování na. různý záznamový materiál.

Pro uvedené a potřebné druhy prací a požadovanou úroveň
přípravy dat pro rozhodování jsou užívány geografické infor-
mační systémy.

Obecná koncepce geografického informačního systému /GIS/
Technická mapa - jako model reality - je zdrojem polo-

hových informací. Je vytvořena na matematických základech ze
souborů geodetických a kartografických informací.

Celospolečenský význam polohových informací vystupuje výrazně
při úlohách:

- plánování /tvorba scénářů, projektování a realizace../
- řízen{ rozvoje a správy územních celků
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- řízeni výrobních procesii se vSemi vlivy vnitřními i
vlivy na okolí

- rozvoje poznání.

Sašení těchto úloh předpokládá dále koordinaci Sinností
sociáloě-ekonomických, přírodních faktorů a zkoumání vlivl
prostorového rozmisťování a časoprostorových vazeb.

Využití obrazových dat DPZ začleněním do komplexního in-
formačního systému o území je v současné době ve světě prak-
ticky nejvyšší dosaženou úrovní využití obrazových dat DPZ.
Jako podstatná výhoda se jeví možnost získávání nových obra-
zových dat každých 8 - 9 dní ze stejného území.

7 geografických informačních systémech lze spojovat do-
sud odděleně zkoumané úlohy, jak v návaznosti na teoretické
poznání, tak praktické poznatky a zkušenosti.

I



Dozemky,parcely.topo
.StaV.

1.Město,obec 2.Doprava 3.Parky,zeleň

4.Tuhé odpady 5.Tekuté odpady 6.Reka

7.Nerostné suroviny,ložisko,těžba

Geografický informační systém umožňuje sestavit, vybrat,
zhodnotit, připravit, upravit a zpracovat pro rozhodování a
distribuci potřebná data vhodnou formou tak, aby nebylo nic
podstatného opomenuto a výsledky alternativních - nebo dopo-
ručených - řešení mohly být předloženy k diskusi a rozhodnutí.

Vzhledem k náročné problematice Severočeského regionu, s
ohledem na rozsah i okolí regionu a s respektováním blízkosti
států na sever od ČR /možnost propojení informačních systé-
mů.../, byl po zhodnocení možností několika geografických in-
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formačních systémů, existujících ve světě a v ČSFR, v BPT
zakoupen a instalován GIS ARC/INFO /z Kalifornie, USA/.

Stručná charakteristika GIS ARC/INFO -BSRI

- Tento teritoriálne orientovaný informační systém je speci-
alizovaný systém Mžení dat, určený pro vstup, analýzu,
řízení a výstup prostorových dat, s nimiž jsme zvyklí pra-
covat obvykle na mapách a zobrazeních.

- Systém vyžaduje potřebné počítačové vybavení, databáze.,
kvalifikované pracovníky pro provoz a poskytování služeb.

- Geografická data jsou v GIS organizována pomocí relačního
a topologického modelu.To umožňuje efektivní zpracování
prostorových dat, spojení lokalizačních dat /popisujících
polohu prvků v území/ a popisných dat /vystihujících vlast-
nosti těchto prvků/.

Možnosti např.:
- Digitalizace map, přenos dat, správa a řízení relační da-
tabáze, překrývání map, dotazování interaktivní grafickou
editací, kódování a analýza sítí, ukládání technických dat
dle zvolených zájmových okruhů...

- Vzniklé iaolinie, vrstevnice Si linie lze vyhlazovat /splin/,
mapové značky lze přidávat, umistovat, měnit, velikost, po-
lohu a sklon, možnost natáčení a proporčního rozmisťování,
tvarové zrniny...

- Protože potřeba Informací se míní, sdílená geografická da-
tabáze dovoluje prohlížení podle rozdílných kritérií mnoha
uživatelů a možnost tvorby tématických map...

- Návrh mapy lze připravit interakčně na obrazovce se zdů-
razněním žádaných položek, potlačením nepotřebných dat, s
využitím dalších grafických vhodných prvků pro výsledné
zobrazení tiskárnou nebo plotterem v libovolném měřítku,
včetně sekčního rámce, popisů a vysvětlivek.
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- Pomocí GIS lze vytvářet průniky více zobrazení, zobrazení
grafických zón v požadované - předepsané - vzdálenosti ko-
lem vybraných ploch /objektV, linií..., s možnostmi genero-
vání zón v závislostech na asociovaných datech a atributech
/emise, hluk, záření.../.

- Mapy větších měřítek lze transformovat a propojovat do mě-
řítek menäÍQh s výběrem specifických nebologických kritérií... )

- GIS je využitelný pro zpracování, hodnocení a využívání dat
formou městských informačních systémů:
základ tvoři sítě /data z geografických sítí, zobrazení
městských Štvrtí, ulic, dopravních tras, vodních cest, sdě-
lovacích sítí, rozvodů.../ využitelné pro optimalizace dop-
ravních tras, rozmístění skladů, tvorbu zón, analýzu bodových
prvků v čas« a ve vzdálenostech /dopravní trasy, náklady,
přeprava, dopravní Špičky, pražkům pohybu, návrhy tra« hro-
madné dopravy, vzhledem kgasové frekvenci přepravy určitých
skupin obyvatelstva, možnosti využití v oboru kriminalisti-
ky...

- GIS umožňuj* integraci dat z mnoha zdrojů /data ze sítových
struktur, z restrů, tabulek, bodů.../ - z jedné vytvořené
sítě do formátu druhé sítě.

- Produkty reOs&ií databáze jsou vjmživány pro tabulková da-
ta asociovaná s geografickými vlastnostmi systému pro roz-
šiřování možností geografické analýzy/při možnostech defi-
nování dalších dat a využívání existujících souborů, vklá-
dání dat, aktualizaci a dotazování/.Výstupem mohou být m.j.
také zprávy se -záhlavím, sloupci, dílčími a celkovými výpoč- i
ty v textu, stránkováním a změnami úrovní.

Aby bylo možno všechny uvedené práce, úkony a operace i
provádět, je nutno mít k dispozici řady datových souborů, re-
gistrů, databází..., jejichž pořízení či opatření je Šatově •
nejnáročnější a nejpracnější součást přípravy využívání GIS.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - VÝZKUM A EKOANALYTIKA

Ing. Petr Piischel

Výzkumy ústav pro hnédé uhli, a. p.

Odborní pracovníci - specialisté v oborech analytiky ži-

votního prostředí ve Výzkumném ústavu pro hnédé uhli v Moste,

připravili pro rok 1991 program výzkumných úkolů, které řeší

širokou oblast z "EKOLOGICKÝCH PROGRAMŮ A PROJEKTŮ ČSFR". Mate-

riálu, který byl zpracován Státní komisi pro védeckotechnický

a investiční rozvoj, ministerstvem životního prostředí ČR

a slovenskou komisí pro životní prostředí. Napojení na proj-

ekty smerované na životni prostředí lze spatřovat hlavné

v těchto oblastech výzkumu a vývoje:

E 1.1 Změny kvality ovzduéí, klimatické změny a narušování o-

chranných vlastností atmosféry

E 1.2 Změny vodního režimu krajiny a kvality podzemních i po-

vrchových vod, možnosti jejich ochrany a asanace

E 4.3 Změny rozlohy a kvality zemědělské a lesní půdy, možnosti

ochrany a asanace půdy, včetně dekontaminace

E 1.6 Kumulováni cizorodých látek v prostředí, kontaminace po-

travních řetězců a geochemických cyklů, preventivní opatření

E 1.7 Narušování produkčních, pufračních a samočisticích vlast-

ností krajinných ekosystémů a možnosti zlepôování těchto vlast-

ností

E 1.9 Kvalita pracovního, obytného a sídelního prostředí

E 1.12 Synergické působení škodlivin a jiných antropogenních

vlivů na přírodní i člověkem přetvořené ekosystémy

E 1.13 Kontaminace potravního řetězce člověka (včetně pitné vo-

dy), synergické působení škodlivin na lidský organismus, pre-

ventivní opatření

E 1.20 Antropogenní faktory bezprostředné ovlivňující kvalitu

životního prostředí (vyjímám pouze pro VÚHU aktuální):

- množství a způsob emise odpadů

- využívání odpadů jako druhotných surovin

- vnáieni cizorodých látek a organismů do prostředí

Napojeni v oblasti programu rozvoj* ekologicky Šetrných výrob-

ních a spotřebních technologii spatřuji v téchto oblastech:
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E 2.1 Technologie s nižáí spotřebou vody, (vyjímám):

- omezení spotřeby vody při úpravě uhlí

E 2.3 Technologie čištění odpadních vod:

- biotechnologické procesy

- fyzikálni a fyzikálně-chemické procesy

Napojení v oblasti programu vývoje a výroby výrobku s lepéími

ekologickými vlastnostmi spatřuji v projektu:

E 3.3 Dopravní prostředky a mechanizmy s nižäí hladinou hluku

E 3.5 Zlepšení kvality a aplikačních forem agrochemikálii s mi-

nimálními negativními vlivy na prostředí

K napojeni v oblasti monitorováni životního prostředí má VÚHU

úkoly v těchto projektovaných činnostech:

E 4.1 Metodika monitorováni životního prostředí prostřednictvím

přístrojů i biomonitorování a tvorby meřících a komunikačních

síti

E 4.2 Přístroje pro měřeni emisí Škodlivin a kvality životního

prostředí, komunikační sítě

E 4.3 Metodika biomonitorování kvality životního prostředí

a komparace výsledků s fyzikálními a chemickými měřeními

E 4.4 Spektrové hodnoceni a prognózovaní kvality životního

prostředí

Též v oblasti programu rozvoje systému výchovy, vzděláváni

a osvěty, k formováni ekologicky motivovaných životních postojů

a rozhodovacích procesů na viech úrovních má VUHU trvalé kon-

takty pro presentaci svých vědeckých a výzkumných výsledků.

S tímto státním ekologickým programom chci v následujícím

porovnat program výzkumu odboru Životního a pracovního prostře-

dí VÚHU pro rok 1991. Výzkumný projekt realizovaný v současné

době je zahrnut ve výzkumném úkolu "Výzkum vlivu povrchové těž-

by hnědého uhlí na životni a pracovni prostředí".

A) Výzkum složení exhalaci v povrchových dolech a emise do ZP

Do současné doby nebyl vliv důlní činnosti na znečisťováni •

ovzduší systematicky a komplexně sledován. Prováděná měřeni mé- Ä

la lokálni charakter( časovou n«návaznost a též výběr měřených i'

veličin a škodlivin nevyhovoval. Cílovým řešením VÚHU je moni-

toring znečištěni ovzduší v provozech uhelných lomů a jejich

okolí. Tím bude též zajišťován závazný pokyn krajského hygieni-
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ka z 30.11.1990. Výzkum bude zaměřen na určení vlivu emise ex-

halací z povrchových dolu na čistotu ovzduší v životním pro-

středí s návaznosti na komunální sféru a dále získávání a zpra-

cování údajů pro hodnocení pracovního prostředí v povrchových

dolech jako nezbytného předpokladu pro zlepšení pracovního

prostředí, po realizaci návrhů k pozitivnímu ovlivnění emisí

a imisí v dolech, včetné zmapování eaisi hluku v nočních hodi-

nách ve vztahu k obytné zástavbě. Tento výzkum vychází z měření '

a analýz odebraných vzorků zajištěných mobilními monitorovacími

laboratořemi. Laboratoře provádí přímé měřeni a registraci pod-

le těchto bodů:

1. Koncentrace S02, NOx, CO, O3, polétavého prachu (a koncem

roku 1991 též CH4 + daläí nižší uhlovodíky) v ovzduáí současně

na dvou měřicích místech. Měřeni je prováděno postupně na po-

vrchových lomech jednotlivých státních podniků SHD.

2. Je zajišťován nepřetržitý odběr vzorků polétavého prachu

(tuhého aerosolu). Týdenní odebrané vzorky jsou analyzovány na:

a) obsah polyaromatických uhlovodíků,

b) obsah chemických prvků - Pb, Cd, As, Cr, Ni, Mn, Hg, Be,

c) obsah volného oxidu křemičitého,

d) stanovení distribuce velikosti částic polétavého prachu.

3. Je prováděno též měření hladiny hluku na dohodnutých stano-

vištích. Cílem je pomoci při vyhledávání rizikových situaci,

jejich návazné zpřesňující hodnocení a návrh protihlukových

opatření.

B) Výzkum vlivu hluku technologických zařízeni povrchové těžby

na životni prostředí

Předmětem ředění tohoto úkolu je výzkum protihlukových

opatření u zdrojů hluku na technologických zařízeních používa-

ných při povrchové těžbě hnědého uhli. Z hlediska sníženi hlu-

kové emise je věnována pozornost především zařízeni dálkové pa-

sové dopravy a velkostrojům. Výzkum se věnuj* též snižováni

hlukové imise v komunálni sféře, která sousedi • lomen nebo ''

technologickým zařízením.

C) Výzkum technicko-bezpečnoatnlch parametrů těžených hmot o-

vlivňuJicich pracovní pro«tř«di a bezpečnost oráče

Úkol je zaměřen na výzkum negativních vlivů bánské činnoa-
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ti na životni a pracovni prostřed! se zaměřením na omezeni vli-

vu pevných emisí vznikajících při těžbě, doprave a ukládáni,

nebo též na omezování vlivu plynných emisi a aerosolů ze zapař

a ohňů na životni a pracovní prostředí. Řešení předpokládá též

výzkum a návrhy opatřeni pro snižování rizikovosti v oblasti

fibrogennich prachů.

D) Výzkum chemických účinků aditiv použitých v rekultivaci se

zvláätnlm zaměřením na plavené elektrárenské popele -1

Předmětem řešeni tohoto úkolu je kvantifikace a určeni dy-

namiky transportu cizorodých látek - chemických prvků. Půjde

též o bilance cizorodých látek v typických rekultivačních eko-

systémech doplněné o měřeni přirozené radioaktivity. Cílem ře-

áení je rovněž příznivé ovlivnění a řízení transferu toxických

cizorodých látek do biosféry včetně potravního řetězce.

Jednou z oblastí výzkumu je určení fyziologicky účinných

koncentrací toxických prvků v polétavé prašnosti.

E) Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely

Cílem řešeni tohoto úkolu je vymezení oblasti a hlavních

typů vhodných a nevhodných zemin pro rekultivační účely. Pře-

hled o kvalitativní mineralogicko-petrografické skladbě, pří-

padné i melioračnich účincích zemin nadložního komplexu.

F) Výzkum vlivu bánské činnosti na hydrogeologický režim kra.ii-

ny ve vazbě na rekultivační záměry

Předmětem řešení je komplexní výzkum vzájemných souvislos-

ti mezi hornickými a rekultivačnimi zásahy do krajiny a režimem

povrchových a podzemních vod. Cilem je minimalizovat dlouhodobé

nepříznivé důsledky a bezprostřední rizika, vyplývající z naru-

šení hydrogeologické rovnováhy území v lokálním i regionálním

měřítku.

F) Výzkum vlivu těžby hnědého uhlí na recipienty z hlediska ; ̂

látkového složeni vypouštěných vod j

Předmětem řešení je výzkum vlivu důlních vod na recipienty 4

s ohledem na používané způsoby jejich úpravy a výzkum geneze i,

organického znečištěni důlních vod. Stanovení podílu znečištěni

řeky Bíliny sírany, železem a dalšími rozpustenými látkami spo-

lu se stanovením znečištěni organickými látkami jako například

ropné látky nebo mazadla včetně návrhů předcházeni znečištěni.



- 72 -

G) Ekotoxikologická laboratoř VÚHU

Jako naléhavou potřebou plné respektovanou vedením VÚHU se

jeví profesionální servis v oblasti skládkového hospodářství.

V souvislosti s množstvím dynamických zmén v posuzováni a pro-

gnózovaní životního prostředí pánevní oblasti severních Cech

i připravovaných legislativních či organizačních úprav dochází

dochází k tvorbě konkrétních projektů ochrany ŽP. Jedním z nich

je příspěvek BP Teplice. Jedná se o "Studii životního prostředí

SHD" I. etapa, vydaná v únoru 1990. Je to materiál velice ob-

sáhlý, který podává vat přehled o zdrojích znečištění ŽP pánev-

ní oblasti, jejichž původcem je SHD. Na tuto etapu navazují

další dvě. Maji kvantifikovat kontaminanty a navrhnout způsoby

snížení jejich škodlivého vlivu na ŽP. Třetí etapa završuje tu-

to činnost v horizontu let 1995 - 2000. Podkladem pro uvedenou

studii je také mnoho výzkumných prací Výzkumného ústavu pro

hnědé uhlí v Moste.

Koncepční řešeni úkolů a problémů životního prostředí

představovalo vždy hlavni přednost odboru životního a pracovní-

ho prostředí ve VÚHU. Snaha reagovat vždy v předstihu na očeká-

vané zásadní problémy revíru v této oblasti umožňovala vytvořit

potřebné personální a technické podmínky pro komplexní řešeni

výzkumných úkolů i poskytování kvalitních analytických služeb

v oboru ekologie.

Nové se tvořící legislativa v životním prostředí bude vy-

žadovat zohledněni aktuálních požadavků v novém pojetí činnosti

odboru. Jedním ze zákonů, který je předkládán zákonodárnému

shromážděni ke schváleni, je Zákon o odpadovém hogpodářatvl.

Návrh znění tohoto zákona nově definuje povinnosti orgánů, or-

ganizací i občanů ve věcech odpadového hospodářství. Novým po-

žadavkem, který vyplývá ze zákona a který se týká SHD, je po-

vinnost kmteeorizovMt průmysloví odpad při jakémkoliv nakládá-

ni s ním z hlediska toxicity, zejména při jeho skládkování

a přepravě. Plněni tohoto požadavku a zajištění potřeb celého

revíru j« podmíněno vybudováním ekotoxikologické laboratoř* v*

VÚHU.

Z hlediska toxicity 9« odpad děli do čtyř kategorii. Silně

rizikové odpady, rizikové odpady, mírně rizikové odpady a to-



- 73 -

xicky nezávadné odpady. Podkladem pro zařazeni odpadu do kate-

gorie jsou výsledky dvou druhů analýz - fyzikálně chemických

a biologických, jejichž přesná specifikace je dána metodikou.

Potřeby jednotlivých státních podniků SHD na úseku

analytiky odpadů nebo jejich potřebu v oblasti legislativy či

poradenství jsou připraveni poskytovat jak pracovníci VUHU tak

i pracovníci s.p.SHD,odbor revírního ekologa. Doposud se s nej-

různějšími odpady dalo různé manipulovat. Nové zákony však sta-

noví přesná Kritéria, jejichž nesplnení nebude z důvodů ekono-

mickoekologických myslitelné.

Komplexní služby laboratoři oďboru životnľho a. pracovního

prostředí VtÍHU jsou součástí předmětu činnosti ústavu. Pro

posudky byly VÚHU federálním ministerstvem průmyslu delegovány

pravomoci poiižít kulatého razítka rezortní zkuáebny. Razítko se

státním znake• je oprávněn užívat VÚHU pro znalecké posudky,

které si vyžádají orgány státní správy. Pro objednavatele slu-

žeb jsou tedy výhody zrajme.

V závěrečné části svého príspevku bych rád využil příleži-

tosti k presentaci sdělení určeného odborné veřejnosti a hlavně

pracovníkům, kteří jsou profesně zainteresováni v oblasti eko-

logie. Sdělerii souvisí s činnosti VÚHU provozovanou v současné

dobé, ale i s činnosti, která zúročuje výsledky výzkumu minu-

lých let.

Jde o všeobecně chápaný postoj k produkci velkých kvant

tuhých odpadů z provozů velkokapacitních elektráren a tepláren.

P o p e l ů odpadajících z odlučovacích zařízení a ukládaných

na odkaliátich. A nebo p o p í l k ů odcházejících z

energetických zařízeni komíny do životního prostředí.

Současné znalosti fyzikálně chemických a chemických vlast-

nosti popilkOi doplněné výzkumy v oblasti chemického složeni,

t.j. obsahu makroelementů, ale hlavné mikroelementu, naznačuji

nové možnosti jejich používáni. Bilance řady stopových prvků

ale i organických látek v průběhu spalování tuhých paliv, pro-

váděné B*z*činským « Pilátovou [1-2] v letech 1975 až 1905, by-

ly v tomto příspěvku využity a zohledněny. Z bilancí vyplývá,

jakým způsob** jsou vedeny hmotnottni toky jednotlivých chemi-

ckých prvků • sloučenin v různých stádiích odlučováni popílků.
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Dále jsou popsány charakteristiky textury a morfologického slo-

žení odlučovaných popílků, jejich fyzikální vlastnosti, včetně

mikroskopických snímků různosti morfologických typů popílků.

Autoři také ukázali na souvislosti mezi chemickým složením

a fyzikálne chemickými vlastnostmi popelů. Významné je i ověře-

ni nebo určeni způsobů chemické vazby jednotlivých stopových

chemických prvků k popelovínán, nebo další krajní možnosti

k organické hmoté původního pevného paliva. Výzkumné práce sku-

piny autorů z USA, představované NATUSCHem [3] byly prostudová-

ny a jejich výsledky v tomto pojednání zohledněny. Tato skupina

autorů se zabývala chemickými, fyzikálně chemickými a mechanic-

kými vlastnostmi popílků, hlavně ve vztahu k popílkům, které

opouštějí provoz, tedy emisemi. Práce uvádí údaje o stupni na-

bohacení povrchových vrstev polétavých popílků celou řadou che-

mických látek, zvyšujících v nich jejich aktivní i průměrnou

koncentraci na úkor koncentrace těchto látek v hrubších podí-

lech odloučených popílků. Jedná se na příklad o chemické prvky

As, Cd, Cu, Ga, Mo, Pb, S, Sb, Se, TI a Zn, pro které je silné

nabohacení v nejmenších frakcích popílků vysvětlováno jejich

vypařováním při spalování paliva a opětovné kondenzování při

ochlazování částeček popelů. Tato práce také popisuje texturu

a morfologii popílků, jejich vlastnosti magnetické a také popi-

suje vyluhovatelnost chemických prvků z různých frakcí a typů

popílků. Práce Hrubého a. Kusého [4-5] z oblasti výzkumu sor-

pčních vlastností polétavých popílků, vzorkovaných na koruně

komínů, nebo jako imisní vzorky, byly brány v úvahu. Tyto vý-

zkumy dokládají vysokou sorpční schopnost polétavých popílků,

schopnost vázat též organické látky a jsou nepřímým důkazem

změn vlastností popílku s granulometrií. Studována byla ještě

celá řada dalších prací zabývajících se popílky odpadajících "<

v energetice, včetně měření autorových.

Stav poznatků v oblasti fyzikálních, fyzikálně chemických <

a chemických vlastnosti, jakož celá řada dalších dat j« v sou-

časné době chápána tak, Se vylučuje nebo omezuj* využiti popelů

v oblasti ochrany životního prostředí, neboť s* všeobecně před-

pokládá, 2e tento popílek je v životním prostředí nežádoucí

a toxický. Přitom není činěn žádný významný rozdíl v chemických
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účincích popílků různého granulometrického nebo morfologického

složeni. Vôeobecné se má za to, že z popelů je možno vyluhovat

značná množství prvku toxického charakteru bez ohledu na zmíně-

né rozdíly. Tyto skutečnosti dávají v současné dobé vznikat

iniciativám, které hledí zbavovat se popelů jako nepříjemného

toxického odpadu, tak například zakládáním do téles výsypek

povrchových lomů, nebo ukládáním těchto popelů do vytěžených

prostor lomů nebo i vytěžených prostor hlubinných důlních děl.

Všechny snahy nalézt řešení, jak se popelů zbavovat, jsou

vlastné snahou jak se zbavovat materiálu, který je z pohledu

autora tohoto příspěvku materiálem, jenž mů2e právě v ochraně

životního prostředí mnoho problémů vyřešit. Řešení problematiky

ukládáni plavených popelů, pouze s účelem se jich zbavovat jako

nepříjemného odpadu, však popel jako surovinu zcela znehodnocu-

je. To se netýká těch případů, kdy přídavky popílku jsou žádou-

cí z hledisek technických, jako například při zvýšení stability

zakládáni staveb, výsypek a podobné.

Je podstatný rozdíl mezi odloučenými frakcemi energetic-

kých popelů a frakcí neodloučenou, nejjemnější, obvykle o prů-

měru pod 75 um, která odchází za posledním stupněm odlučování

do komína provozu a je jim rozptylována do ovzduší.

Spalovací proces v práškovém, granulačním topeništi vy-

světluje a určuje rozdil ve vlastnostech těchto popelů. Při

spalováni dochází nejprve k odplynení zrn paliva. Zrna jsou ma-

lá do velikosti 1 n , většinou však kolem 0.1 nm. Přitom se zr-

no dále trhá, zmenšuje se, stává se porézním a je trvale v po-

hybu. Proces je plynulý ale rychlý. Dochází k hoření vzniklých

plynů a do této zóny se dostává sledovaná částice již odplynéna

a vzníti se. V pohybu hoři a rozežhne se. Dosahuje postupné

vyäší a vyšší teploty. Teplota částic bývá 1300 - 1500 °C. Čás-

tice postupné dohořlvá. Ale před tím, v době intenzivního

hořeni, se z vnitřku částice uvolňují plyny. Povrch částice je

v této fázi nejteplejší. Makrosložky popelovin přecházejí na

produkty výsledného popela. Některé složky popelovin mají de-

presivní vliv na teplotu táni vznikajícího popela. Výsledný po-

pel má obvykle charakter skel. Je to vlastně ztuhlá tavenina.

Ve fázích expanze uvnitř částice a současného tání nebo měknuti
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popela vznikají částice, které jsou duté a nají aerodynamický

průměr menší než průměr fyzikální. Dutiny částic jsou často

otevřené nebo .popraskané. To vysvětluje chování některých pope-

lových frakcí, které plují na plavící kapalině.

Do této geneze vzniku popelové částice lze začlenit genezi

chováni chemických prvků. Každý chemický prvek nebo prvek ve

vazbě s dalSimi prvky se vyznačuje určitou tenzí par. Jsou to

uvolněné částečky v plynné formě. Tato tenze roste rychle

s teplotou. Těžko těkavé prvky a jejich sloučeniny, jako jsou -j

AI, Si, Mg, Ti, Ca, Fe, jsou základen popela. Je jich podstatně

více než prvků stopových koncentrací. Prvky jako Hg, Cd, Cu,

Pb, As, Se, V, Cr, Ni se uvolňuji snadněji, protože mají vyso-

kou tenzi par oproti těm, které tvoři matrici budoucího popela.

Při procesu spalováni částice a uvolňováni některých složek do

plynné fáze se reakcí uvolňováni zúčastňují též redukční nebo

oxidační atmosféra v částici a jejím bezprostředním okolí. Re-

dukovaná forma chemického prvku má často vysál tenzi za nižší

teploty než forma prvku vázaného. Expanze je velmi intenzívní

uvnitř zrnka právě v čase, kdy je nejteplejäí. To vše napomáhá

zvyšování tenze par stopových - toxických prvků v okolí částic.

Oále při postupném ochlazováni částic, které jsou termodynami-

cky a chemicky vysunuty z rovnovážného stavu, dochází k rekom-

bi naci - kondenzaci plynů. Nejnarušenější částice a nejmenší

částice mají největší měrný povrch. Narušením rovnováhy jsou

také nejaktivnější z hlediska sorpčních vlastnosti. Nejdříve se

také ochlazuji!! Mají menši hmotnost, a proto také menší tepel-

nou setrvačnost. A toto vše má za následek, že na jejich po-

vrchu kondenzuje nejvíce plynných látek kondenzace schopných.

To jsou právě již zmíněné prvky. Velké částice popela chladnou

pomaleji. Mají měrný povrch menši, nejsou natolik sorpčné ak-

tivní. A proto na jejich teplém povrchu nedochází k tak význam- >..-

né kondenzaci plynných látek. Pokud ano, tak je jejich vyšší

teplota známkou toho, že kondenzovaná částice je pohlcená do 4

taveniny a tam prakticky uvězněna, pasivována. Podobně jsou pa- >i

sivovány i nejjemněji! částice, které po případe již na svém

povrchu nesou kondenzované prvky a jsou koagulaci a n«bo srá-

žkou s částici větši slepeny do aglomerátů. Velké částice jsou
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po ochlazení ve výměnících tepla a předehrívacích odloučeny

mechanicky nebo elektrostaticky. Ty nejjemnéjáí částice, které

na velkém měrnén povrchu nesou nejvíce kondenzovaných stopových

prvků, procházejí i elektroodlučovači a komínem. V odlučovačích

a komíně pokračuje proces sorpce na povrchu částic. V komíně

a kouřové vlečce pak dochází i k sorpci plynů, jako jsou SOz

a NOx. Diky katalýze a vzduchu jako oxidovadla pak vzniká

z SO2—>S03 a díky vzduáné vlhkosti rezultuji na povrchu částic

polétavého popílku kyselina sírová a dusičná. K těmto látkám se

kondenzaci v komíně elektrárny a v kouřové vlečce přidává jeáté

řada látek organických, na příklad PAU.

Popel odloučený v mechanických a elektrostatických odlučo-

vačích je tedy v důsledku výše uvedených a popsaných dějů ochu-

zen o část toxických stopových prvků. Ta část, která v nich

zbývá, je zabudovaná v popílku pevné a je jen zčásti a velmi

těžce vyluhovatelná. Tento popílek má váak díky porušené rovno-

váze a díky značnému němému povrchu schopnost pevné vázat sor-

pci i chemisorbcí toxické látky anorganické i organické. Tuto

schopnost -nají popílky jak v odloučeném, suchém, respektive

čerstvém stavu, tak i ve stavu vlhkém po plavení. Vlhký popílek

- přetavený alumosilikát - vytváří na svém povrchu vrstvičku

hydratovaných forem a tyto hydratované formy různých alumosili-

kátů - hydrogely - funguji též jako výborné sorbenty.
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REKULTIVACE V SHD - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ

1 • Rekultivace .iako součást těžebního procesu

Těžbou uhli ve velkoplošných revírech, zejména pak povr-
chovou těžbou n poměrně vysokým podílem vnějších převýšených
výsýpek, je zcela logicky výrazně měněna krajina se všemi svý-
mi prvky. Povrchové lomy mění nejen reliéf krajiny, vodní po-
měry povrchových i podzemních vod, ale výrazně ovlivňuji i změ-
ny rostlinných a živočišných společenstev včetně změn a zása-
hů do lidské společnosti. Jsou narušovány liniové stavby /ve-
dení, produktovody, komunikace, vodní toky/, ale i sídla a
tím i sociálně ekonomické vztahy a vazby obyvatel oblastí s
intenzivní těžbou uhlí. Omezeni těchto nezbytných negativních
vlivů na minimum je realizováno zejména účelnou rekultivací
území, ve kterém proběhla důlní činnost.

Rekultiaace těchto lizemí bývá často zestručňována jen na
opatření biologické povahy, sloužící ke znovuoživení pozemků,
resp. k jejich opětovnému zapojení do zemědělského, lesnické-
ho, vodohospodářského či jiného obdobného způsobu využívání.
Tento pohled je však značně zjednodušující a neodpovídá čin-
nostem, které je třeba pod pojmem rekultivace zahrnovat. Prv-
ky, vztahující se k budoucí tváři rekultivovaného pozemku to-
tiž procházejí veškerou činnosti aí již v přípravě, nebo i
realizaci tzv. vlastní báňské činnosti. Rekultivace je proces,
který začíná již v okamžiku plánování otvírky nového lomu a
končí dlouho poté, co dané území opustily těžební stroje. Pro
přehled lze rozdělit celý tento proces do čtyř základních ča-
sových etap:

- období, kdy se projekčně nebo studijně, zpracovává hlavní
předmět budoucí činnosti, např. období studijní přípravy ot-
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vÍrky nového lomu na hnědé uhlí, dalšího postupu již existu-
jícího lomu nebo výstavby nové vnější výsypký. Při těchto
pracech je sice ve středu zájmu hlavní předmět budoucí výro-
by - v našem případě produkce hnědého uhlí, ale neměly by být
opomenuty ani základní téze budoucího využití území po odezně-
ní vlastní těžby. Měly by tedy být v tomto období, v tétv
etapě, vytýčeny základní charakteristiky rekultivovaného úze-
mí. S ohledem na to, že perioda od otvírky lomu, resp. zábo-
ru původních pozemků pro důlní činnost, pro okamžik zrekulti-
vování pozemku a jeho využívání k jiným než báňským účelům je
v podmínkách velkolomů technologie uplatňované v Severočeském
hnědouhelném revíru dlouhá zhruba 50 let /v některých konkrét-
ních podmínkách může být i delší/, mohou být vytýčeny skuteč-
ně jen základní charakteristiky budoucí rekultivované krajiny.
Mezi tyto základní prvky by měly patřit zejména:

-umístění, tvar a velikost vnějších výsypek,
-umístění, tvar a velikost zbytkové jámy,
- celková modelace konečného terénu s ohledem na schopnost

provětrávání území a zabezpečení přirozeného odtoku povr-
chových vod,

- bilance a využití zúrodniteiných zemin a jiných využitel-
ných zásob /surovin/ nalézajících 3e v nadloží.

tato etapa začíná vlastní realizací stavby - např. otvírkou
lomu. V průběhu této činnosti, při které vzniká hlavní pro-
dukt - tedy těží se uhlí, se vytvářejí základní předpoklady
pro úspěšnost vlastní rekultivace. V podmínkách povrchových
hnědouhelných lomů vznikají vnější a vnitřní výsypký, jejichž
základní tvar, umístění v krajině a orientace vůči ostatním
prvkům přírodního prostředí /převládající směr větru, odtok
vody, orientace ke světovým stranám/ je daná a v průběhu nás-
ledující biotechnické etapy rekultivace již většinou neměnná.
V této etapě se modeluje budoucí krajina a vytvářejí se před-
poklady pro její další využití. Z tohoto pohledu se jedná o
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nejdůležitější etapu rekultivace, která rozhoduje z největ
31 části o úspěšnosti dalšího využívání území.

- tato etapa je většinou považována za vlastní rekultivaci.
Během ní jsou prováděna technická opatření /návoz ornice, ko-
munikační zpřístupnění plochy, úprava vodního režimu, úpra-
va fyzikálních a chemických vlastností půdy atd./ a biologi-
cká opatření. Mezi ně patří zejména 5-8 lety /na zvlášt ne-
příznivých lokalitách až dvojnásobně dlouhý/ speciální rekul-
tivační osevní postup, výsadba a pěstební zásahy lesních po-
rostl atd.

Souhrnně lze říci, že jsou prováděna agrotechnická, pra-
totechnická /luční hospodářství/, či lesopěstebná opatření
nebo v případě vodohospodářských rekultivací opatření vedou-
cí k oživení -zarybnění vod. Výsledkem této etapy je nastole-
ní umělé, člověkem udržované a kontrolované úrodnosti rekul-
tivovaného pozemku a zahájení půdotvorného procesu vedoucího
k postupnému utváření vnitřních vazeb v pudě, které podmiňu-
jí postupný nárůst přirozené úrodnosti pozemku.

Biologická 1 technická opatření prováděná v této etapě
tak mají dvojí minimálně rovnocenný cíl: umožnit co nejrych-
lejší účelné obhospodařování pozemku s minimálně průměrným
výnosem pěstovaných plodin /i když většinou za cenu vyšších
měrných nákladů/ a zahájit půdotvorný proces vedoucí žádou-
cím směrem genetického vývoje.

Ukončení této etapy je z hlediska zákona o ochraně ze-
mědělského půdního fondu /č. 124/76 Sb./ považováno za ukon-
čení rekultivace. K tomuto bodu je vztaženo ukončení plateb-
ní povinnosti odvodů za zábor zemědělská půdy. Zákonná povin-
nost zrekultlvovat pozemek zabraný pro důlní činnost končí
s ukončením této etapy bez ohledu na to, zda pozemek byl
zrekultivován zemědělsky, lesnicky Si vodohospodářsky.
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- jak již název napovídá je závěrečnou etapou, která nava-
zuje na to, co je běžně považováno za vlastni rekultivaci

- tedy na biologické oživení rekultivovaných ploch. Jejím
hlavním úkolem je udržet trend pedogenetiekého vývoje v žá-
doucím směru, zamezit možné retardaci či opětovné devastaci
již vytvořených půdních vazeb. Výsledky rekultivačního výz-
kumu prováděného v Severočeském hnědouhelném revíru již od
poloviny 50. let zejména pracovníky Výzkumného ústavu melio-
rací Praha - Zbraslav dokladují, že jisté úrovně rovnováž-
ného stavu v půdních orocesech charakterizujících vznik an-
tropogenní půdy v pedogenetickém slova smyslu se dosáhne až
po 25 - 30 letech od zahájení biologické rekultivace.
Z toho vyplývá nezbytnost provádět cílená agrotechnická,
lesopěstební a ostatní biologická opatření minimálně po tu-
to dobu tak, aby bylo zabráněno možnému zvratu ve vývoji pá-
dy směrem např. k rozpadu struktury /zvyšování podílu fyzi-
kálního jílu, rozpad půdních agregátu/, snižování obsahu i
kvality humusu a z toho vyplývajícím fyzikálně-chemickým za<-
nám vedoucím ke ztrátě přirozené i umělé úrodnosti.

Zato etapa rekultivací je v plné míře prováděna násled-
nými uživateli rekultivovaných pozemku a měla by být v jejich
vlastním zájmu více doceněna, než tomu je doposud. Tržní
pohled na hospodaření s pozemky tomuto docenění pravděpodobni
napomůže, avšak v současné době toto působení nelze plně
zhodnotit. Ke zkvalitnění táto etapy může přispět i stát,
v jehož konečném zájmu je 1 postupná zvyšování přirozené úrod-
nosti půd, resp. postupné snižování nezbytných nákladů na
výrobu jednotky produkce formou např. odstupňovaného snížení
daně za hospodářské využívání pozemku s jejím úplným zruše-
ním v prvních letech postrekultivační etapy. Tento postup je
uplatňován např. ve Spolkové republice Německo, ale jistá
analogie je i v hospodaření se zrekultlvovanýni pozemky v
Polsku. Dosavadní praxe v ČSFR, kdy je na pozemky čerstvě
zrekultlvované /tedy po prvních 3 etapách rekultivace/ ze
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zákona pohlíženo jako na pozemky totožné s ostatními v mi-
nulosti nedevastovanými přírodními pozemky ve srovnatelných
přírodně-ekonomických podmínkách, vede k neúměrnému zatěžo-
vání vývoje velkovýrobními požadavky, které vedou k rychlé
retardaci dosaženého stavu a často i k opětovné devastaci.
Velkovýroba, zejména "socialistického" zemědělství navíc té-
měř znemožnila cílevědomý, účelný a účelový přístup uživate-
lů k jednotlivým pozemkům. Z v této oblasti může privatizace,
tržní vztah k půdě /prodej na základě nabídky a poptávky/
a rozbití monopolu státních a družstevních velkouživatelů pů-
dy zapůsobit jedině kladně.

2. Dosažené výsledky v oblasti rekultivací

Evidence a pasportizace rekultivací je vedena v SHB od
roku 1952. Do současnosti bylo dokončeno 6 386,12 ha zrekul-
tivovaných ploch. Dále ja v rozpracovanosti dalších 2 809,48
ha. Podrobnější přehled obou těchto kategorií udávají tabul-
ky č. 1 a 2.

Tabulka 5. 1 Přehled dokončených a předaných rekultivací
od roku 1952 do 31• 12. 1990 /údaje v ha/

podnik

DÚK

OB

PKÚ

OLM
ONT
OHI

SHO

__celkem_

1166,OB
1079,16
1172,22

513,36
970,32

1487,98

6386,12

_zem i

57,24
231,75
976,15
260,60
862,35
1022,79

3410,88

._les..__

547,76
314,23
167,91
149,13
24,51

432,61

1636,15

garki_

/ -
6,18

15,75
32,74
28,64
—

85,31

yoda_

73,47
12,41
13,38
36,18
10,98

146,42

—2fíi._

120,29
66,00

—

57,51
18,64
18,60

281,04

dočasné_rek

440,79
385,53
__

~

826,32
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Tabulka C. 2 Přehled rozpracovaných rekultivací
k 31. 12.1990 /údaje v ha/

podnik

DÚK

OB

PKÚ
DIM

DNT

DH1

SHD

celkem

545,90

849,21

244,82
707,64

204,13

257,78

2809^48

zem.

83,56

278,04

58,20
599,65

78,42

43,15

1141,02

z
l e s .

314,51

437,90

176,67

102,85

81,85

138,06

1301,84

t o h o
p a r k .

100,00

3,20

7,00
—

33,90
—

144,10

voda

47,06

27,86

1,30
~

3,18

JLIJJL.
105,15

ostatní

0,77

102,21

1,65

5,14
6,78

0,82

117,37

Pozn.: V obou tabulkách jsou údaje vztažené ke třetí etapě
rekultivací, která je samostatně sledována a vyhod-
nocována.

3. Rekultivace z pohledu ekonomiky

Třetí etapou rekultivací byla v nedávné minulosti fi-
nancována samostatně z tzv. fondu Škod a náhrad. Tento fond
byl od konce Šedesátých let vytvářen ve vSech důlních kon-
cernech a podnicích federálního ministerstva paliv a ener-
getiky a v hutních komplexech ministerstva hutnictví.
Fond Škod a náhrad /ISW/ byl tvořen na vrub nákladů, tedy
jako jedna z nákladových položek kalkulačního vzorce podni-
ku. VýSe jeho roční tvorby i využití případného zůstatku pod-
léhaly schválení federálním ministerstvem financí, které též
vydávalo zásady pro jeho Serpání. řSM byl v podmínkách SHD
centralizován jako koncernový fond, jehož čerpání garantova-
ly příslušné úseky generálního ředitelství. Pornem* Široká
Skála možností čerpání, které tento fond umožňoval /vedl*
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rekultivací z něho byly hrazeny i důlní škody, úhrady za zaboř
pozemků a nejrůznější příspěvky nejen na rekultivace, ale i
kompenzace nepřímých äkod vzniklých důlním provozem/ a navíc
jeho odtržení od vlastní důlní výroby /kde sice prostředky
pro naplnění fondu vznikaly, ale kde nebyla vytvořena pravid-
la a předpoklady pro aktivní zájem o výši a způsob čerpání
těchto prostředků/ vedly k tomu, že důlní provozy neměly žád-
nou přímou a zřetelnou ekonomickou motivaci ke snižování ná-
kladů na třetí etapu rekultivace. Postupem doby se tak stalo,
že působení na zefektivňování vlastní těžby uhlí snižováním
nákladů na těžbu a výsypkové hospodářství jednotlivých provo-
zů vedlo paradoxně k celkovému zvýSení nákladů koncernu. Ne-
úměrně totiž vzrostly náklady zejména na technické práce
na výsypkách prováděné v rámci 3. etapy rekultivací a to tak,
že v roce 1986 již více než 1/3 nákladů na 3« etapu rekulti-
vace tvořily prostředky na změnu reliéfu výsypek /hrubé terén,
úpravy/, která mohla být provedena s min. zvýSením vlastních
nákladů na výsypkové hospodářství již při vlastním sypání vý-
sypek. Tedy začleněna do 2. etapy rekultivací, resp. do vlast-
ního báňského provozu a přímých nákladů na těžbu.

T současnosti byl fond Škod a náhrad zrušen. Náklady na
třetí etapu rekultivací jsou normálně zahrnuty do nákladů
běžného důlního provozu. Skonomicky tak byla dotažena do kon-
ce my Sienka, že rekultivace je součást důlní činnosti, a že
od ní nemůže být odtrhována. Nyní tedy záleží na vlastníku
poxemku, který byl Si je dosud stále využíván v přímé vazbě
na těžbu uhlí, zda rekultivaci pozemku provede sám svými me-
chanismy /af to jsou velkostroje, nebo doplňková mechanizace/
a pracovníky, nebo si tuto specializovanou činnost objedná
u partnera, který ji umí lépe, efektivněji nebo mu nabídne ji-
né výhody /např. zajistí i dallí využívání pozemku/. Z hle-
diska financování věak nadále zůstává celá operace nákladovou
položkou příslušné těžební lokality. Tato ekonomická úvaha
viak platí pouse do okamžiku, do kterého je příslušná těžeb-
ní lokalita zisková.
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T určité fázi vývoja každé těžební lokality dojde k tonu,
ža náklady na postupné ukončování těžby, douhlování, likvi-
daci dolního díla a následnou rekultivaci převýší zisky za
aementální prodej uhlí. V tom okamžiku by doělo k zastavení
rekultivačních prací pro nedostatek financi. Proto si od
1.1. 1991 vytváří jednotlivé těžební lokality finanční rezer-
vy pro využití v závěrečném období života těžební lokality.
Zato rezerva představuje v souhrnu za všechny v současnosti
provozované lokality k výhledovému horizontu roku 2030 cca
9,5 aid. Kčs. Samozřejmě, že tyto prostředky nebudou mrtvě
ležet na kontech, ale budou pr&běžně zapojovány do finan-
čního hospodářství dolních podniků i vzniklé Uhlobanky. Bu-
dou však jediným přístupným a vlastním zdrojem pro rekulti-
vaci těžebních lokalit po ukončení jejich aktivního života,
tj.po ukončení těžby uhlí na dané lokalitě.

Do ekonomické efektivnosti a dalšího posuzování rekul-
tivační ch prací 3. etapy jistě promluví i chystavá změna le-
gislativních podmínek ve vstahu na vlastnictví pozemku. Již
v současnosti byla provedena zásadní změna v náhledu na po-
zemky. Ha rozdíl od pochybné teorie socialismu, že pozemek
nemá cenu ani hodnotu, nebof nebyl vytvořen lidskou prací /ne-
bo alespoň ne přímo/, probíhá nyní oceňování viech pozemků
ve vlastnictví organizací a jejich zaúčtováni do majetku a
kmenového jmění těchto organizací.

Do budoucna budou pozemky pro dulni činnst od právnických
i fyzických osob vykupovány za smluvní ceny, v té ceně bu-
dou evidovány až do doby ukončení všech prací, pro které byly
vykoupeny /tj. skrývka ornice, nadloží, těžba uhlí, výsyp-
kové hospodářství a rekultivace/ a následně opět prodány -
bud* za stejnou cenu, nebo vyšší /získaný zisk bude normálně
zdaněn/ nebo nižší /vzniklou ztrátu budou muset pokrýt zisky
z prodeje uhlí/. Koupě a prodej pozemku, tj. koupě a prodej
základních prostředku, bude realizována ze zisku organizace
po zdanění /obdobně jako jiné investice/. Vše, co bude pod-
nikáno na těchto pozemcích mezi těmito body, tedy vlastní
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báftská činnost včetně rekultivace, bude hrazeno přímo z ná-
kladů jako provozní činnost důlní organizace. Tím bude vy-
tvořen ekonomický tlak na snižování veškerých nákladů na
těžbu uhlí, tj. nejen dnešních úzce chápaných provozních ná-
klad il vlastní těžby a výsypkového hospodářství, ale i ostat-
ních nakladl, které se budou do ekonomiky těžby přímo pro-
mítat /rekultivace, odvody a poplatky za využívání přírod-
ního prostředí a případná ztráta za prodej pozemku rekulti-
vovaného s nižäl než původní kvalitou/.

4. Ifévrh na technlekoorganizační opatření

Pro přechodné období než začnou v plné míře působit výše
uvedené tržní a ekonomické stimuly, bude potřeba zakotvit
příslušné požadavky legislativy a státní správy do podniko-
vých norem řízení provozu. Jedním z nezbytných opatření je
urychlené dopracování studií rozvoje všech lokalit o rekul-
tivační část, a to ve vzájemném propojení a zpětném ovlivňo-
vání s báňskou částí. Tedy zapracovat požadavky 2. etapy re-
kultivací do velkerých studijních prací na jednotlivých tě-
žebních lokalitách i s tím, že bude bánské ředění následně
nebo dodatečně přizpůsobeno optimálnímu řešení budoucí kraji-
ny.
Tyto zásady pak musí respektovat všechny následující stupni
projekční přípravy až do stupně režimových a důlně plánova-
cích map, resp. operativních příkazů jednotlivým provozům za-
jišťujícím sypání a tvarování konečného povrchu výsypek.

V této souvislosti bude upravena i oborová norma pro
tvarování výsypek a to v tom smyslu, že bude přepracována na
normu pro stavbu a konečné tvarování výsypek tak, aby v pl-
ném rozsahu zajistila zakotvení požadavků 2. etapy rekulti-
vace do veškeré projekční dokumentace báňského provozu a umož-
nila tak minimalizovat technické práce prováděné v rámci 3.
etapy rekultivací.

Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti legislativního
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zajlátění jak rekultivačních, tak i ostatních prací vázaných
na využívání přírodního prostředí, na dosud neschválené zá-
kony o ochraně přírody, o půdě, o fondu životního prostředí,
o odpadech, o ochraně p&dy zemědělské i lesní, mohou být díl-
čím způsobem některé detaily upraveny. Hlavní zásada, tj.
vzájemná provázanost rekultivací a báňského provozu, resp.
včlenění rekultivací do tohoto provozu, váak zůstanou zacho-
vána, nebo? je objektivní nezbytnosti.
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MODr. Eva R y c h l í k o v á

KHS Ú s t í aad Labem

DOPADY TE2EEHÍ ClHNOSTI SHD NA ZDRAVÍ OBYVATEL SHP

Vliv povrchové dobývací činnosti na životní prostředí Pod-
kruanohořl je více než viditelný. S přesuny miliard tun hor-
nin s předcházející úplnou likvidací osídlení, přírody, výrob,
historických památek a dalších, se budou vypořádávat ješté
mnohé generace po nás. Vyzkoušeli jsme si, co je to vytvořit
krajinu. "Hojení" rekultivacemi je pomalé a vzniklé Uzemí
nikdy nebude tím, film bylo před těžbou. Plně funkční kultur-
ní historickou krajinou s celým komplexem života včetně člo-
věka.

Vliv povrchové dobývací činnosti na zdraví obyvatel ne-
ní vidět, jen pracovní úrazy vzniklé při těžbě, jsou vidět
ihned a jejich příčinná souvislost je jasná. Vážeme tedy načrt-
nout, jak výrazná ovlivnění zdraví lze v souvislosti s těžbou
hnědého severočeského uhlí očekávat, či jaké prostředí s tím
souvisí. Jednak jde o pracovní prostředí v dolech a provozech,
které na ně navazují. Dále jda o komunální prostředí kolem úze-
mí těžby. V. neposlední řadě se promítá povrchová těžba, resp.
její produkt - severočeské uhlí - do komunálního prostřed! ce-
lého území, kde je spalováno, zpracováváno nebo i dopravová-
no » Ponecháme-li stranou přímé ovlivnění zdraví v pracovním
procesu při těžbě, které se projevuje profesionálními úrazy,
chorobami a otravami po akutním či dlouhodobém působení Škodí-
cích vlivů, je dokládání propagace přímého vlivu povrchové těž-
by na zdraví obyvatel Podkrušnohoří velmi obtížné. To není
specifický problém, ale problém obecný, protože v komunálním
prostředí vůbec, zřídka nalezneme intensivní vliv, který mů-
že poikodlt zdraví tak, aby byl jasný příčinný vztah. Naopak
výsledný stav zdraví j« ovlivněn celou mozaikou faktorů,
které organismus ovlivňují přímo i nepřímo, vnitřních i vněj-
ších, které si člověk často i sám způsobí, nebo mu je předklá-
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dají blízcí, že se zde projevuje, zejména socioekonomický
status, je zřejmé. A zde se může ovlivnění zdraví populace
v souvislosti na těžbě projevit, protože největší část pro-
duktivní populace v Podkrušnohoří je tvořena pracovníky SHD.
Zde lze tuäit ale i nadějnou záležitost. Při kladném působení
na zdraví pracovníků SHD včetně ovlivnění životního stylu,
muže se promítnout zlepšení zdraví zaměstnanců SHD do zdraví
populace jako celku. Tato myšlenka vSak bude narážet na nepo-
chopení, protože stále ještě jsou u nás mnozí lidé rádi ne-
mocní a vlastní zdraví pro nic neznamená a musí o ně pečovat
zdravotnictví, zaměstnavatel, zkrátka někdo jiný. Uvažujeme-
li rodinné příslušníky horníků, má bližší vazbu na těžbu uhlí
daleko více obyvatel.

71iv povrchové těžby uhlí na kvalitu ovzduší. Rozsáhlost
území s neupraveným povrchem země, na kterém hospodaří vlivy
počasí způsobující erozi výsypek, je nezměrná. Přidáme-li k
tomu technologii těžby, transportu a ukládání hlušiny i uhlí,
které nerespektuje možnost úletu malých částeček hornin, je
nabíledni, že povrchové doly jsou velkým plošným zdrojem praš-
nosti nejrůznější kvality. Ze při těžbě dochází ke změnám při-
rozeného provětrávání území je známo. Prašné částice ovlivňu-
jí tvorbu mlh a tím dochází ke zvýšení četnosti dnů s mlhou.
Omezení slunečního záření ve vztahu k lidskému zdraví může
způsobit nedostatečnou tvorbu vitamínu D z jeho pz-ovitamínu
s následnými poruchami metabolismu vápníku.Také při hoření uh-
lí při těžbě jsou do území dolu i mimo něj emitovány prašné
částice pocházející z popela a z dalších škodlivin. Při tomto
provozu se samotné doly stávají i zdrojem oxidu siřičitého.
Většina SO, v ovzduší Podkrušnohoří pochází ze spalování hně-
dého uhlí v kotlích elektráren a tepláren, ale také v kamnech
a kotlích domácností. Odtud také pochází polétavý prach.

S02 reaguje na povrchu různých vzdušnýchpevných částic.
Ochotně se rozpouští ve vodě a může být oxidován vzdušnými
vodními kapkami přes SO, na kyselý aerosol H.SO.. Vzdušný
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polétavý prach reprezentuje komplex směsí organických a anor-
ganických látek. Velikost Částic vede k rozdelení do dvou
hlavních skupin - větší a menší než 2,5 Aun. Menší jsou se-
kundárně vzniklé aerosoly tvořící se při spalování a rekon-
denzaci organických a kovových par, větší obvykle pocházejí
z krystalických hornin zemského povrchu a výfukových plynů
z dopravy a průmyslu. Kyselé složky tuhého aerosolu s velkou
částí motagenního podílu jsou v jemné frakci aerosolu. Ty,
které vnikají do nejníže položených dýchacích cest, jsou pod
4,5 yum velké a významně se podílejí na tzv. "černém dýmu"
dobře známém ze špatně spalujících kotlů. Minerální součásti
prachu mohou obsahovat i fibroplastickou složku.

Expozice prachu a SO, se děje dýchacím traktem, ale
zažívacím traktem také dochází ke vstřebávání hlenem trenspor-
továných prašných částic.S02 je v nose a horních částech dý-
chacího systému vstřebáván z 85 - 99 procent, zbytek vchází
do dýchacího systému a do krve. Kyselý aerosol 3e díky to-
mu, Se je tvořen 0,3 - 0,6 ,um velkými částicemi, dostává do
píleních sklípků. Cestou se trochu neutralizuje, volné radi-
kály H reagují s hlenem dýchacích cest a mění jeho viskozi-
tu. U astmatiků je redukována namožnost sekrece hlenu. Při ml-
hách, kdy velikost částic aerosolu je deset - 15 /um, jsou
zde obsaženy i kapky kyseliny dusičné. Pracné částic* 5 - 1 0
^um velké zůstávají v horních částech dýchacích cest při dý-
chání nosem. Při dýcháni ústy dochází ke zvýšenému ukládání
částic v plicích a průduškách. Sxpozice prachu se mů£« měnit
v závislosti na fyzické zátěži, ale také i při konverzaci.
Jemné částice se ukládají v plicích, větší /7 - 15 / W hlav-
ně v průduškách a průdušnici, jsou transportovány do lymfa-
tických uzlin, kde se mohou usadit.

Zdravotní efekt S0 2 u vysokých koncentrací /nad 10 000
/Ug/m-v vede k bronchokonstrikcl a chemické tracheobřonchi-
tidě /bylo nalezeno u pokusných zvířat • profesionálně expo-
aoraaýali/.
Koncentrace 2 600 až 2 700 ,Mg.vr vedou ke brouchoaptzau u
astmatiků.
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Při opakovaných expozicích po dlouhou dobu byl zjiatěn
plieni efekt v lokalitách s SO 2 a polétavým prachem. Citli-
vost lidí na S0 2 je individuální. Nejnižší hodnota prachu
způsobujícího zdravotní efekt při přítomnosti SO_,je 180
^ug.nr v denním průměru.

Celkový efekt na zdraví při nejnižších hladinách S0 2 a pole-
tavého prachu při krátkodobé expozici /WHO 1987/

24 hod
E f e k t

ZvýSení úmrtnosti
Zvýšený- počet akutních
onam. dýchae. cest
dospělých
Změny dych.funkcí
plic dětí

, průměr expozice
so2
/Ug/nr

500

250

-

černý dým
500 /Ug/m3

500

250

-

pol.prach
/Ug/nr

180

Při dlouhodobém působení SOg, prachu a sulfátů bylo zjiš-
těno kolísání v celkové úmrtnosti /4 %/ a nemocností dětí na
rozdíl od čistých lokalit. Nejnižší koncentrace, kdy byl po-
zorován akutní efekt na zdraví,
10 minut.

bylo ! 000 ,ug/aJ působících

Oxidy dusíku jaou další škodlivinou vznikající při spa-
lování fosilních paliv včetně hnědého uhlí. NO vzniká spalo-
váním, oxidací přechází na NO 2. Význam pro zdraví mají vnitř-
ní zdroje N0 2 uplatňující v interiéru, kde člověk tráví 80 -
90 % života. Jde o kouření, vytápěný topným olejem a plynem.
Inhalací vniká, a je v horních dýchacích cestách zachycová-
no, 80 -90 % N0 2, z toho 40 % v nasopharyngu. Při dýchání
ústy je větší část NO 2 absorbována v dolních dýchacích ces-
tách. Po vzniku NO 2 a NO^ dochází v dýchacích cestách k bio-
chemickým změnám,jako např. změny metabolismu prostaglacdinu.
V plicích při vysokých koncentracích dochází k poškození plic-
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nich buněk, edému plic, změnám lipidů buněk. Dlouhodobá ex-
pozice způsobuje emfyzém a to i při nízkých koncentracích,
snižuje se odolnost vůči bakteriím a snad i virům, díky
poruše plienich buněk. Nejnižší koncentrace N02, které dob-
rovolníkům - astmatikům - nepatrně změnily funkce dýchacích
cest, byla 190 ,ug/m při přerošovaném lehkém cvičení trva-
jícím hodinu.

Polyaromatické uhlovodíky jsou většinou vázány na tuhé
částice. Pocházejí z pyrolytických procesů a nekompletního
spalování organických látek. Mohou prostřednictvím UV záření
/ze slunce/ podlehnout fotodegraci. Nejznámějším reprezen-
tantem je benzo /a/ pyren. Největším zdrojem je spalování
uhlí, výroba kok3u, provoz automobilů, vytápěníolejem, výro-
ba plynu.

Přirozené pozadí benzo /a/ pyrenu je blízké 0. Roční prů-
měr v USA v roce 1970 činil v mě3tských oblastech bez koksá-
ren méně než 1 ng/m , jince 1 -5 ng/m . Ve Spolkové republi-
ce Německo je celkově hladina celoroční nižší, než 10 ng/m .
BiíSe koksáren bývá zjišťováno 40 ng/m • Naše norma pro tyto
látky je 1 ng/m pro každé karcinogenní individum působící
izolovaně, ale i jako limitní koncentrace součtová. Koncen-
trace mezi 30 - 40 ng/m benzo /a/ pyrenu podle některých
autorů odpovídá 10 * ze všech případů rakoviny plic ve vel-
kých městech a za 1 % rakovinných onemocnění celkem. Je to
pouze hrubý odhad, který také předpokládá, že jde o kouřící
populaci.

Zdravotní stav obyvatel Podkrušnohoří s těžbou hnědého
uhlí souvisí stejně, jako souvisí s imisními podmínkami, život-
ním stylem, socioekonomickou strukturou, výživou a dalším.
Přímý vztah nelze vymezit, velmi pracně bychom hledali pří-
činnou souvislost poruchy zdraví každého jednoho obyvatele
této nešfastné oblasti. Ve svitě i u nás, v oblastech zne-
čištěného ovzduäí je i socioekonomický status vyěší. Úmrtnost
vykazuje vysoké sazby na znečištěné ovzduší. Úmrtnost na
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nádory bývá méně spjata se socioekonomickým statusem než
úmrtnost celková, ale o to vlče bývá spjata se zamestnania
a také popisováno větší riziko v průměru u onemocnění ná-
dorem pri práci u mužů než u žen.

Znečištění ovzduší v pánevních okresech u S02 i poléta-
vého prachu v letech 197? až do dnešní doby se pohybuje v
mezích, kdy lze ofiekávat vyääí úmrtnost, nemocnost dýchacích
cest 1 změny dýchacích funkcí.Na situaci nemění nic, že v
letních obdobích S0 2 nebývá problémem. Polyaroaatlcké uhlo-
vodíky jsou mířeny v okrese Ústí nad Labem na hranidích PHO
Velkolonu Chabarovice, v Roudníkách a Třmících. V centru
města jsou měřeny taktéž. Např. měřením v Soudníkách v roce
1990 v březnu - červenci bylo vždy zjlátěné překroSení NPK
pro karcinogenní uhlovodíky, podobně i v Třmících. Zajímavé
je, že k tomuto překračování dochází nezávisle na topné se-
zóně, ale také nezávisle na ploše a objemu zápar a ohňů evi-
dovaných v dole.Tato souvislost by měla být exaktně prověře-
na. Přítomnost kareionogenu, které nás alespoň na hranici
PHO nikdy neopouštějí, je varující. Měření, která provádí
KHS v centru města, vykazuje podlimitní výsledky u benzo /a/
- antracénu a benzo/a/ pyrenu ve 22,6 a 32,3 % měření. Souč-
tová koncentrace však limit překračuje vždy. Je to Škodlivi-
na, kterou byeřhom se měli zabývat. Měření CHS Teplice proká-
zalo karcinogenní polyaromatické uhlovodíky i ve srážkových
vodách.

Jeáté jsme se nezmínili o faktu, který úzce souvisí
s těžbou povrchovým způsobem - o hluku. Např. PKAZ provádí
měřeni na hranicích PHO Velkolomu Chabarovice v Roudníkách
a Suché. Hodnotili jsme měření v roce 1989 - ze 62 měření v
Roudníkách došlo k překroSení nejvyšší přípustné hladiny
hluku v 51,5 * a to až do 19 dB v noci, v Suché došlo k
překroSení v 40,5 * až o 19,6 dB. Opatření, která prováděl
důl, aby snížil hluk,byla bez efektu. Hluková situace byla
bez vady při vylouSení skrývkové činnosti. To je při za-
stavení pasové dopravy. Situace je řešena sankcemi a říze-
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ním o Zitfně PHO. Hladiny kolem 60 dB člověka sice nepoškozu-
ji přímo, alt mohou způsobit špatný spánek v nočních hodinách,
nmirotUaci Slověka a podílejí se nespecificky stresujícím
způsobem.

Síci, Se povrchová těžba způsobuje tu a tu diagnózu oby-
vatel okolí, by bylo víc než odvážné. Zrovna tak by byl nesoysl
tvrdit, 2e je těžba bez vlivu.Přímému poikozování dochází u
pracovníků dolů prof, chorobami, to se pak může promítnout
do celkového zdravotního stavu populace. Významný je život-
ní styl a stravování, kde se popisuje 30 - 80 % vlivu na zdra-
ví. U viniku nádorových onemocnění je třeba si uvědomit, že
současná zjišťovaná onemocnění nádory u běžné populace větši-
nou započala před 20 -30 lety, takže jsou odrazem i situace
ve stavu životního prostředí z minulých let.Evidence karci-
nogénu v současné době je předpovědí toho, že vysoká nemoc-
nost nádorovými onemocněními bude ještě i v budoucnu. Považu-
jeme proto za nezbytné:

1. systematicky likvidovat zdroje znečištění ovzduší i ostat-
tního prostředí /vyjasnit závislost výskytu karcionogenních
látek v prostředí, eliminovat zápary a ohně, omezit plochu
dolů, kropit prašné komunikace v dolech, vyřešit transport
surovin atd./,

2. likvidovat zdroje hluku v technologiích,

3. sledovat afovlivňovat stav zdraví pracujících a obyvatel
Podkimšnohoří,

4. naučit obyvatele, že zdraví si nelze ničit, že nejde ani
koupit, a že ho mohou sami kladně ovlivnit.
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Trníoe - polyerometické uhlovodíky - '990

Drbtum

12.3.
26.3.
23.4.

7,5.
14,5.
23.5.
28.5.
18.6.
11,7.

3aF

3,3
10,0
6 , 1

24,2
3 1 , 4

1 6 , 3
8 , 8

18,1

3flA

23,9
26,7
-
-
'5,2

13,8
-
—

U«-CH

7 , 0

-

7 ,4
6 , 5
8 , 3
6 , 0

4 , 3
7 ,4

suna

23,9
37,0
10,0
13,5
45,9
39,7
36,1

'3,6
25,5

Be? = benzo/s/pyren
BaA = benzo/a/sntracen
Me-CH = netylcholanthren
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