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Prezident
republiky

V Praze dne 29. září 1993

Vážení přátelé,

je o mně myslím již dosti známo, že stav a ochrana našeho životního prostředí leží

v centru mé pozornosti. Právě proto mč těší každá aktivita v této oblasti, zvláště pak

taková, která usiluje o vytvoření jisté tradice a která přesahuje hranice našeho státu.

Upřfmně přeji plný úspěch Vašemu jednání a Vaší další práci v oblasti životního

prostředí.

S přátelským pozdravem



UNIVERZITA J. E. PURKYNE
V ÚSTÍ NAD LABEM

Universita J.E.Purkyně v Ústí n.L. vychováva odborníky v rámci

tří fakult:

- Fakulta pedagogická

- FakuLta sociálně ekonomická

- Fakulta životního prostredí

Fakulta životního prostredí je spo' 'pořadatelem mezinárodní kon-

ference. Přijímá ročně padesát studentů, jejichž výuka, je zantéře-

na na vybrané předměty přírodních a společenských věd. V roce

1994 vyjdou první absolventi bakalářského studia s hlavním uplat-

něním ve státní správě, regionálních orgánech, výzkumných ústa-

vech a dalších organizací s ekologickým zaměřením činnosti.



Magistrál města Ústí nad Labem

Mento ňntí nad Labem v oblasti životního prostředí preferuje a

uplatňuje stále širší aktivitu v odstraňování a redukci místních

zdrojů znečištění ovzduší. Každým rokem se vynakládají značné

investiční prostředky na teplofikaci, plynofikaci a trolejbuso-

vou trakci : V roce 1991 66,8 mil. Kčs

V roce 1992 51,3 mil. Kčs

V roce 1993 62.5 mil- Kč



Toto je naše nová značka
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Environmentálni aspekty energetické politiky

Ing. Vladislav Bizek, CSc. MŽP ČR

Zásady a cíle energetické politiky ČR schválila vláda ČR

svým usnesením č. 112 z února 1992. Dokument Energetická politika

ČR je dokumentem otevřeným, který bude průběžně aktualizován

s ohledem na dynamicky se měnící podmínky v energetickém hospo-

dářství. MŽP předložilo k tomuto dokumentu své prioritní požadav-

ky, které charakterizuji vazby energetiky k životnímu prostředí.

Energetika je jedním z největších znečišťovatelů životního prost-

ředí, zejména pokud jde o znečišťování ovzduší emisemi tuhých

a plynných škodlivin. Stav životního prostředí je výrazně ovliv-

ňován výši spotřeby primárních energetických zdrojů a jejich

skladbou. Současná energetická náročnost národního hospodářství

ČR je v porovnání s vyspělými státy téměř dvojnásobná. Důsledkem

toho je i vysoké měrné zatížení životního prostředí emisemi škod-

livin. 1 když došlo v letech 1989 až 1991 k absolutnímu poklesu

emisí tuhých a plynných škodlivin, jak vyplývá ze zprávy o stavu

životního prostředí v ČR předložené v dubnu 1993 MŽP, u oxidu si-

řičitého o 11%, u oxidu dusíku o 21%, a u tuhých látek o 12%,

došlo současně v tomto období k relativnímu nárůstu zatížení ži-

votního prostředí škodlivinami. Poměr emisí ke hrubému domácímu

produktu HDP se u tuhých látek zvýšil z 1315 t/mld. Kč na 1369

t/mld. Kč, u oxidu siřičitého z 3003 na 4109 t/mld. Kč. Pouze

u oxidu dusíku došlo k poklesu z 1719 na 1678 t/mld. Kč.

Existuji tři základní strategie snižováni negativních dopadů

užití energii na životni prostředí:

- zvyšováni účinnosti užití energii

- záměna primárních energetických zdrojů, přechodem na ušlechtilá

paliva



- doplnění stávajících zdrojů elektřiny a tepla zařízeními na

zachycováni škodlivin

Strategickým cílem energetické politiky je zajištění

energetických služeb společnosti při minimálních celkových

nákladech (se zahrnutím environmentálnich externalit) a při

respektování ochrany životního prostředí minimálně v rozsahu

vyjádřeném příslušnými zákony na ochranu životního prostředí

(územní ekologické limity)

- při nejmenších rozumně dosažitelných požadavcích na neobnovi-

telné zdroje energií

- při snížení závislosti na jednom dodavateli energií

- při zabezpečení spolehlivosti celého energetického systému

V podmínkách ČR bude zřejmě nutná kombinace všech tři uvede-

ných postupů. Světovou bankou je označována za nejvýhodnější

strategie zvyšování účinnosti užití energii označována jako stra-

tegie "win - win", to je zisk pro ekonomiku i životní prostředí.

Dosaženi těchto cílů by mělo vytvořit podmínky pro přechod

ke strategii trvale udržitelného rozvoje, to je naplnění součas-

ných potřeb společnosti, aniž by se zmenšil potenciál pro naplně-

ní potřeb příštích generací. To odpovídá přístupu vyspělých států

a je v souladu s Evropskou energetickou chartou.

Jedním z předpokladů ke splnění cílů energetické politiky je

postupné vytváření podmínek pro ekonomicky a energeticky efektiv-

ní zajišťování energetických služeb společnosti transformací stá-

vajících subjektů zabezpečujících dodávky energii na podniky za-

jišťující energetické služby např. tepelnou a světelnou pohodu

atd. v souladu s doporučeními v rámci Ekologického akčního prog-

ramu pro střední a východní Evropu předloženém při jednání minis-

trů pro životní prostředí v Lucernu v letošním roce.

MŽP definovalo v připravovaném návrhu Státní politiky život-

ního prostředí ve vztahu k energetice krátkodobé, střednědobé



a dlouhodobé úkoly a nástroje k dosaženi strategických cílů

v sektoru energetického hospodářství.

1. Zrušení státních dotací na odbér energií a započítávání exter-

nalit do celkových nákladů (fond na likvidaci odstavených jader-

ných elektráren, ukládání vyhořelého radioaktivního paliva atd.).

2. Uplatnění ekonomické a technické regulace v energetice (regu-

lace cen, tarifů a nákladů, dispečerské řízení výkonu zdrojů).

3. Přijmutí takového modelu v energetickém hospodářství, který

umožni aplikaci principů metody least - cost - plannina v co nej-

širším rozsahu (při integrovaném plánování zdrojů).

4. Plošný přechod na kombinovaný způsob výroby tepla a elektřiny

(kogenerace) a na moderní energetické technologie, vyznačující se

vysokou energetickou účinností a nízkými emisemi škodlivin, jako

je fluidní spalováni, paroplynové cykly, kogenerační jednotky ma-

lých výkonů.

5. Zvyšování podílu zemního plynu a elektřiny při vytápění sídel

a ohřevu teplé užitkové vody.

6. Zavádění individuálního měření a regulace při odběru energií,

zejména tepla.

7. Plošné využití druhotných a obnovitelných energetických zdro-

jů, zejména biomasy.

8. Zdokonalení systému státních programů ke snižováni spotřeby

paliv a energií.

9. Vytvořeni přehledného a efektivního systému hospodaření se vše-

mi druhy radioaktivního odpadu a likvidace jaderných zařízení po

ukončeni jejich provozu.



10. Vytvoření spolehlivého a účinného systému státního dozoru nad

jadernou bezpečností včetně monitoringu.

K dosaženi těchto cílů byl navržen soubor legislativních,

ekonomických, informačních a vyhodnocovacích nástrojů s důrazem

na legislativu a integraci s ekonomikou. Součásti je i návrh in-

stitucionálního zabezpečení. Za nejdůležitější považujeme:

- přijetí paragrafovaného znění Energetického zákona a zákona o

Hospodárném využití energií

- přijetí optimálního modelu regulace v energetice

- přijetí Atomového zákona

- přijetí novelizovaného zákona č. 309/91 o ochraně ovzduší

a souvisejících předpisů, zejména ve vztahu k malým zdrojům zne-

čišťováni

- posílení kompetencí místních samospráv ve státní správě ochrany

ovzduší (střední a malé zdroje)

- přijeti daňové, úvěrové a celní politiky stimulující ekologické

chování jednotlivých subjektů

- zavedení, nebo valorizace poplatků za užití primárních zdrojů

energie

- vytvořeni jednotného a provázaného systému regulačních a

stimulujících nástrojů k efektivnímu užití primárních zdrojů

- ustaveni nezávislého regulačního úřadu pro energetiku

- respektování postojů veřejnosti k podnikatelským záměrům v

energetice



Sanierungsaufgaben in der mitteideutschen Bergbauregion

(Kurzfassung)

Prof. Dr.-Ing, nabil. K.-D. BiTkenroth. 3itterfeTd (SRD)

Mit den veränderungen auf dem Energiemarkt sieht sich das mit-

teldeutsche Braunkohienrevier in eine gänziich neue Situation

gesteilt. Der rapide Fôrderruckgang hat das EinstelTen von

18 Braunkohlentagebauen zuř Folge, deren Betriebsf1ächen, im

wesenťl ichen aus Resträumen bestehend, saniert und zu Land-

schaften mit hohem Fotentiainiveau umgestaitet werden mussen.

Die damit verbundenen MaSnahmen liegen in einer Dimension, die

den Rahmen bisher gebrauchlicher Vorhaben dieser Art sprengt.

Daran sind hauptsächiich die herstellung standsicherer Bo-

schungen, wasserwirtschaftiicher Arbeiten zur Flutung und Regu-

lierung des Gebietswasserhaushalts sowie Reku!tivierungen be-

te i li gt.

Deshalb nimmt von der Bedeutung her der Sanierungsbergbau neben-

dem im Kern fortzufúhrenden Fôrderbergbau eine Bedeutung ein,

die uber das Jahr 2000 hinaus aufrecht erhaiten bleibt und auch

einen wirtschaftspolitischen Faktor mit uberregionaiem Rang dar-

steiit.

Im Vortrag werden die Rechtsgrundiagen und die sich daraus ab-

leitenden struktureiien Rahmenbedingungen fur die Verfahrens-

weise dargelegt, mit der in der Bundesrepubiik die Sanierung

ehemaliger Braunkohienfordergebiete vollzogen wird. Dabei kom-

men der ErfiiTIung der bergrechtiichen Verantwortung, aber auch

dem Finanzierungsmodus mit eingeschiossenen Rechten auf EinfiuS-

nahme fúhrende Positionen zu. Die crlauterung der fur die Durch-

fúhrung der Sanierung relevanten unternehmensrechtlichen Entwik-

klung beschlieSt die Ausfúhrungen.



Ulrich Priofl November 1993
Sächsisches Staatsministorium
fitť UiDwelt und Landesentwicklung

Klfmaschutz als Uitgedanke
zukunftlger Umwelt- und Energiepolltlk

Vortrag zur Internationalen Konferenz "Energie und Ujnwelt III"
am 24. und 25. November 1993 in Ústi nad Labem unter dem Motto
"Európa des Jahree 2000 - die Strategie einer energetischen
Politik"



"Nichts in der Geschichte des Lebens ist be-

ständiger als der Wandel", schrieb der engli-

sche Naturforscher Charles Darwin Mitte des

19. Jahrhunderts. Das gilt auch f U r die Erde

selbst. Unser Planet, vor rund ftinf Milliarden

Jahren aus einem turbulenten Urnebel ent-

standen, unterliegt ständigen Veränderungen.

Sie volfziehen sich weder gleichfôrmig noch

rhythmisch, sondern stets auf verschfedenen

Raum- und Zeitskalen. Auch ist die Erde alles

andere als elnfach strukturiert; sie besteht

vielmehr aus sehr unterschiedlichen Sphären:

den Luftmassen, den Gewässern, den Land-

flächen , den von Eís und Schnee bedeckten

Flächen sowie der Pflanzen- und Tlerwelt. Da

alle díese Bereiche intensiv und vlelfältfg mit-

und aufeinander reagieren, wirken sich Ände-

rungen an eSner Stelle des Systems Erde lang-

fristig Uberali aus.

Im Laufe der Erdgeschíchte war vor allem das

Klíma nie konstant. Es schwankte unregelmä-

Rlg zwischen kUhferen und wärmeren Peri-

oden. Dieses Auf und Ab bewirken Prozesse,

die von natiiriichen Faktoren verursacht wer-

den. Insbesondere die Schwankungen der

Erdumlaufbahn zählen dazu, mit denen eine

schwächere oder stärkere Sonneneinstrahlung



verknUpft ist. Andere Prozesse werden von

Vorgängen im Erdínnern gesteuert.

In Gegenwart und Zukunft wírd jedoch auch

der Mensch mit seinen Aktfvitäten zunehmend

zum Ktimafaktor. Während er sich in der Ver-

gangenheit auf die meist langsam abiaufenden

natUrlichen Schwankungen der Umweltbedin-

gungen einstellen mulite, konnen seine massi-

ven Eingriffe heute einschneidende Folgen

haben, denen wesentlich schwieriger zu be-

gegnen ist Wie umfassend unsere Lebens-

grundlagen bedroht sind, spiegelte nicht zu-

letzt die UN-Konferenz liber Umwelt und Ent-

wlcklung (UNCED) 1992 in Rio de Janeiro wi-

der.

Zentrafes Problem ist der zusätzliche, vom

Menschen verursachte Treibhauseffekt. Die

Nutzung fossiler Energieträger (Kohle, ErdĎI

und -gas) und die Brandrodungen tropischer

Regenwälder belasten die Atmosphäre jährlich

mit einem Kohlendioxid-AusstoQ von rund 22

Milliarden Tonnen.

Ein weiteres Problem: Die Bevdlkerung der

Erde wächst und wächst. Von welchem Stand-

punkt man dieses Wachstum auch betrachtet,

gilt: Jeder Mensch benôtigt zum Leben Nah-



rung und Energie. Dle Befriedigung dieses

Bedarfs einer immer hoheren Zahl von Men-

schen bedeutet weltweit eine welters Bela-

stung der Umwslt.

Vor dem Híntergrund dieser Fakten hat sich ein

Bewufttseinswandel vollzogen. Alle Menschen

mUssen sich eine Welt teilen. Die Erkenntnis,

daB nur gemeinsame und umfassende An-

strengungen eine lebenswerte Erde erhaiten,

ist zur entscheidenden Uberlebensbedingung

der Menschheit geworden.

Trotz bestehender Unsicharheiten im Ver-

ständnis der äuílerst komplexen Ursa_che-Wir-

kungsbeziehungen besteht kefn Zweifel mehr,

daft vorsorgend gehandelt werden muB. Unter-

lassenes Handeln wiirde noch grOBere und

schwererzu bekämpfende Risiken fUr nachfol-

gende Generationen bedeuten. Die Wissen-

schaftler haben sich den Ursachen und Foigen

des globalen Wandeis erst in den ietzten Jahr-

zehnten angenommen. Angesichts der Heraus-

forderung istweitere Forschung dringend

erforderlich. Insbesondere mtlssen wir zu

inhaltlich abgestimmten internationalen Pro-

grammen gelangen, die durch nationale

Aktivitäten ausgefUllt und ergänzt werden.



Wie die Welt in 50 oder 100 Jahren aussehen

wird, wel(i heute niemand. DaB sle anders sein

wird, ist angesichts der massiven Eingriffe des

Menschen in seine Umwelt wahrscheinlich. Im

Vordergrund steht die Klimafrage. Vielfach

werden bereits extreme Witterungsereignisse

ais Vorboten eines Klimawandels gedeutet:

Ungewôhnlich warme Winter, trockenheifle

Sommer, eine Orkanserie Uber der Nordsee,

WirbelstUrme in den Tropen. Der Mensch hat

jedoch gegeniiber Wetteranomaiien ein kurzes

Gedächtnls. Ungewo" hnliches hat es immer

schon gegeben. So erlebten die Menschen in

den Jahren 1813 bfs 1817 vier nalikalte Som-

mer, die vermutlich durch VulkanausbrGche

verursacht wurden. 1939 bis 1942 herrschten in

Mitteleuropa extrém kalte Winter. Ursache:

unbekannt.

Interessant ist die Frage, ob die aktuell gemes-

senen Abweichungen vom langjährigen stati-

stischen Mittel im naturlichen Schwankungs-

bereich des Klimas liegen oder bereits Anzei-

chen ftir dessen VerSnderung sind.

Vor dem Hintergrund eines melibaren zusätzlí-

chen Trelbhauseffekts versuchen Klimafor-

scher weltweit, die klimatische Zukunft vorher-

zusagen. Sie haben ein grundsätzliches Pro-

blem: Kaum ein "Forschungsgegenstand" ist

10



komplizierter. Beím Klima hängt "alles mit

allem" zusammen. Es geht um Zusammen-

hänge, wie ste aus der Klimsgeschlchte ermit-

telt wurden, und um die Aufgabe, daraus Ver-

wertbares fiir die Zukunft abzuleiten.

Einen Ausweg bieten Mathematik und Compu-

ter. Weil das Klimasystem nach physikalischen

Gesetzen funktioniert, lassen sich etwa Son-

nenschein, Niederschláge und Verdunstung in

Formeln fassen. Klimamodelle mussen alle

physikalischen, chemischen und biologischen

Prozesse sowle ihre Wechselwirkungen kor-

rekt beschreiben. Soli ein Groflcomputer etwa

den Klimaverlauf fílr ein Jahr bérechnen, mus-

sen in einem Model!, das nur die Atmosphäre

abblldet, bereits 500.000 Einzelwerte lO.OOOmal

neu berechnet werden. Und auch dann erhält

der Forscher nur ein unscharfes Abbild der

Wirklichkeít, weil das Modeli die Atmosphäre

nur grofiräumig erfassen kann. Eine Frage der

Rechenkapazität. So fallen wichtige klimabil-

dende Prozesse buchstäblich durch die Ma-

schen: Wolken- und Niederschlagsbildung und

in Ozean-Modellen kleine und mlttlere Wirbel.

Alle Erdsphären in einem Modeli zu vereinen,

bleibt einer fernen Computer-Generation vor-

behalten.

11
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ungezQgelt in die Atmosphäre gelangen, er-

rechneten die Forscher einen Anstieg der

durchschnittlichen Temperatur von 2,9 Grád

Celsius bis 2um Ja h re 2065. Der dämprende

EinfluG des Ozeans wurde bere its weitgehend

berucksichtigt. Kiimazonen werden sich da-

nach zu den hôheren Breiten hin verschieben.

Die Auswirkungen sind nicht abzuschätzen.

Zahlrelche Ôkosysteme werden nur stark ver-

ändert uberleben kčnnen. Die gro&en Wälder,

die Ende der letzten Kaltzeit sudlich des Eises

wuchsen, konnten bei derallmählichen Er-

wärmung um ein bis zwei Grád mit den Klima*

zonen nach Norden wandern. Bei dem jetzt

erwarteten raschen Wandel sind Pfianzen -

"Bäurne kônnen nicht laufen" - Uberfordert.

Darn it kônnen sich auch ftir die Ernährung

einer wachsenden Weitbevôlkerung drastische

Konsequenzen ergeben.

Unabhängig davon, ob der Mensch sich gerade

im Brennholz-Ofen eln Brot backt, ob er eine

hefde Dusche nimmt, ob er zum Wochenende

in eine Metropole fliegt oder ob er gerade mit

12



danu in der Tiefe der Erdkruste und unter

hohen Temperaturen und hohem Dťuck Kohie

oder Erdôl wurde. Vereinfacht: Der Mensch

von heuve nutzt den gespeicherten Sonnen-

scheín vergangener Zeiten.

Begleitet wird der hohe Energiekonsum índes

von einem iautlos wirkenden Naturgesetz: Ein

der Erdkruste entrísšenes Kohlenstoff-Atom

(C) verbindet sich mit einem Sauerstoff-Mole-

kUl (O2) zu Kohlendioxid (CO2). Inzwischen

verbrennen rund 5,8 (Vtilliarden Menschen

jährlich rund 5,9 Milliarden Tonnen Kohlenstoff

zu etwa 22 Milliarden Tonnen Kohlendioxid.

Darnít schafft der Mensch den zusätzlichen

Treibhauseffekt, der den naturlichen verstärkt.

Diese Entwicklung ist nachweisbar. Sie wird

selt dem Jahre 1958 auf dem 4.711 Meter ho-

hen Mauna Loa auf Hawaii in einem Reinluft-

geblet - fernab der índustrieiien Schmutzquel-

ten • gemessen.

13



Die Meliwerte: Der Kohlendioxld-Gehalt der

Atmosphäre stieg von 315 ppm (parts per mil-

lion/Teile pro Million) im Jahre 1958 uber 330

ppm (1972) und 341 ppm (1980) auf inzwischen

357 ppm. Aus anderen "Datenquellen", etwa

den im ewigen Efs eingeschlossenen Luftbläs-

chen, haben die Forscher die Kohlendioxid-

Werte der zuruckliegenden 160.000 Jahre

ermitteíí. Sie lagen während einer Eiszeit zw\-

schen 180 und 200 ppm, während elner Warm-

zeit bei 280 bis 300 ppm. Die 357 ppm "von

heute" sind deshalb ein beunruhlgender hoher

Wert.

Das Kohlendioxid-Molekiil ist mengemäSig

z war Spitzenreiter, aber hinsichtlich seines

Treibhaus-Wirkungsgrads SchiuBIicht. Wegen

seines hohen Anteils verursacht es rund 50 %

des zusätzlichen Treibhauseffekts. Rund 39

weitere Spurengase m it der Eigenschaft, die

Atmosphäre zu erwärmen, verstärken den

anthropogenen Treibhauseffekt. Die wichtfg-

sten Vertreter, deren Konzentrationen in der

Lufthulle seft Jahren zunehmen, sind Methan,

Distickstoffoxid und die FCKW.

Konzentrieren wir uns jedoch auf das Kohlen-

dioxid (CO2) als Treibhausfaktor: 92 % aller



C02 cmissionen sind durch den Energiekon-

sum der Menschheit bedlngt. Dies verdeutlicht,

ebenso wie bei den Luftschadstoffen SO2 (95

% energitbedíngt) und NOx (99 %), dje beson-

derQ Herausforderung fiir den Schutz unsei

Umwelt. Diese Herausforderung muíi als zen-

trale Aufgabe der heutigen und zuktlnftlgen

Energie- und Umweltpolitik verstanden werden.

Um elne, vor a!!em ôkologisch und ůkono-

misch verantwortbare Ordnung in die Éner-

giewirtschaft und Energiepolitik des Frelstaa-

tes Sachsen zu bringen, hat das Kabinett am 6.

April 1993 das Energieprogramm Sachsen

beschlossen. Dieses Programm basiert auf der

bereits vor mehr als einem Jahr vorgelegten

energiepolitischen Konzeption ur.d den Leitli-

nien der Staatsregierung zur ktlnftigen Braun-

kohlepoiitik in Sachsen vom Mai des vergan-

genen Jahres.

Die interdisziplinäre Umweltpolitik wird durch

den Beschluft des Energieprogramms Sachsen

zum maíigebiichen Bestandteil der sächsi-

schen Energiepolitik. Das Energleprogramm ist

durchgängig auf Umwelt- und Sozialverträg-

lichkeit ausgerichtet, die gleichrangige Ziele

neben Versorgungssicherheit und WJrtschaft-

lichkeit darstellen.
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Dies bedeutet im einzelnen

- eíne Abkehr von der exzessiven Nutzung der

Braunkohle, die bisher ohne Rucksicht auf

Mensch, Nátur und Landschaft erfolgte,

- dle Beseitigung der einseitigen Abhängígkeit

von der Braunkohle durch einen neuen di-

versifizíerten Energiemix,

- das Aufbrechen der bisherigen Monopol-

struktur in der Elektrizitäts- und Wármever-

sorgung bei glelchzeitíger Fôrderung einer

dezentralen, auch kommunalen Energiever-

sorgung,

- die Sanierung und den Neubau von Kraft-

werken und Wärmeerzeugungsaniagen,

- die durchgreifende Fôrderung von Ma&nah-

men zur Energieeinsparung und zur rationel-

ien Energieanwendung,

- und nicht zuletzt die Fôrderung und der

verbreitete Einsatz erneuerbarer Energie-

quellen.



Oabeí íst besonders zu betonen, daft Lôsungen

zur U m we! t- und Kiimaprobfematik der Ener-

gieversorgung nicht ailein regional, sondern

vor allem in nachbarschaftlicher, internationa-

ler Zusammenarbeit erwachsen miissen. Die-

ser Aufgabe sleht sich die sächsische Energie-

und Umweltpolítík in besonderem Made ver-

pflicbtet.

Die Zukunft der sächsíschen Energieversor-

gung bietet auch eine Zukunft fur die Energie-

wirtschaft unserer Nachbam.

Der Aufbau efner modernen Wirtschaftsstruk-

tur, verbunden mit der Sanierung der Umwelt,

bedarf einer engen grenzuberschreitenden

Abstimmung und Kooperation. Das Zlel der

Zusammenarbeit ist die Unterstutzung bei der

Entwicklung einer modernen Energiewirtschaft

unter besonderer Beachtung der Energfeeln-

sparmôgíichkeiten in den Nachbariändem.

Grenzuberschreitende Zusammenarbeit ist

unter den gegenwärtfgen Bedingungen in den

čstiichen Nachbariändem eine besondere

Chance fUr gemeinsame Belträge zum Umweit-

und Klimaschutz. Der Freistaat Sachsen vWrd

sich fur diese Zusammenarbeit einsetzen.
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Im Zusammenhang m i t den BeschlUssen der

Bundesregierung zur "EnerglepolitiK fUr das

vereinte Deutschland" und zur "Reriuzlerung

der Kohlendioxid-Emissionen in der Bundes-

republik Deutschland bis zum Jahr 2005" mufi

jedoch deutlich gesagt werden, daB weder der

Freistaat Sachsen noch eines der anderen 15

Bundesländer, noch unsere ausländlschen

Nachbarstaaten allein die notwendigen Eck-

pfeiler ftir elne dringend notwendige Neuorien-

tierung in der Energie- und Umweltpolitik set-

zen kiJnnen.

Vielmehr íst es an der Bundesregierung, an der

Wirtschaft und seibstredend an der Europäi-

schen Gemeinschaft, so schnel! wie môglich

deutliche Signále fUr eine ôkologische Um-

strukturierung der Energiepolitlk und -wirt-

schaft zu setzen.

Der Bundesregierung - und hier insbesondere

dem Bundesumweltminister - kann ich auf-

grund des enormen Pensums, welches sie sich

in der Energie-, Umwelt- und Klimapolitik

selbst auferiegt hat, und angesichts des offen-

kundigen Wlderstandes, der slch gegen wich-

tige Vorhaben bei der Umsetzung dieses

grofien Programms formiert hat, nur poiiti-

schen Mut und Durchsetzungskraft wUnschen.
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An die Wirtschaft als zweitem Hauptakteur

kann ich nur appellleren, tatkräftig bei der

Umsetzung einer ôkologisch orientierten

Energiewirtschaft mitzuwirken. Nur gemeln-

sam im nationalen und internationalen Ver-

bund wird hier etwas MaSgebliches zu bewir-

ken sein. Und nur diejenige Wirtschaft wird

s'oh im internationalen Wettbewerb gut be-

haupten k&nnen, die die Zeichen der Zeit er-

kannt und sich rechtzeitig auf neue Anforde-

rungen eingestellt hat.

Die EG 1st aufgerufen, im Rahmen der BemO-

hungen um einen EG-Binnenmarkt fUr Strom

und Gas bei der Schaffung und Umsetzung

diesbeztiglicher Wettbewerbsrichtlinien fllr

eine vorherige Harmonisferung dor Umwelt-

schutz- und Sicherheitsstandards auf hohem

Niveau Sorge zu tragen.

Bei alien Planungen, Akíivltäten und Ma&nah-

men zur umweitverträgllchen Sicherung unse-

rer zukiinftigen Energieversorgung spielt der

Faktor Zeit eine wesenttiche Rolle, vor allem

um den drohenden Gefahren elner Kllmaver-

ánderung mit bisher nicht vorstellbaren Folgen

zu begegnen. Daher mĎchte ich ihnen, mefne
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sehr geehrten Damen und Herren, eln kleines

Zltat des Amerikaners Russel Train vorlesen:

"Die knappste Ressource dieserWelt 1st weder

das Ô! noch die Kohle, noch das Wasser, son-

dern dle Zeit, dle wir brauchen, um unsere

Lebensgewohnheiten den Anforderungen und

Grenzen unserer Umwelt anzupassen".
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ENERGY SOURCES IN THE USA

Stark Christopher

FDL 3 E - U . S . E n e r g y C o n s u m p t i o n 1^90
i~ CL 1E — Lí-Sr Efner g.y Con'r.1.Ait.pi;:. ~-v\ iZOIiO

Tí.e f i r*;, t two pages of sy c r e 5 ? n t ä t i c r i ore on f o l i ? , which

K Í ; J r-e u i; e d on t fie o v e-' l'C-ad a r c j e c i o r . T h.3 y w i l l be v; r i 11 c-n
in CľECh.

''here is a correction .: n ti"if? t i 11 f« c f ~y prt-s-aritatiDn iron
"PiltBrnative energy sourcs-s in the Ľ5A" t r; "Ľnsroy sources i r
the !JSA" . This is tRCSuse I asn n i t -p e-pe't on sl ' .srnrt ive
rísoiircES. To me i hie ísars so!í,r ŕ'oi--cr, wi;v:l FP«er. i-'atsr

I w i ' l s t a r t o f f by H-iD-m? ŝ <r,e s t a t i s t i c s í f ó l i e 1> c-f
energy con&u/rpt inn i n the US î f roiri the year l^'^O. This
irifor.-'ation i s f r o a tne U, S. nr-crgy IriTO'TiStior

Solar energy i => currertly U S E tí iin ore? tenth =?f the -J.S.
fjower supply. AlthDi.191" e :-: = er j .Tier. 15 centime pri^sr; Jy in the
southwestern _!£ft í refer to ÍY>ĚP>? th& U.S. governs-iint is rat
fecusina s lot cf attention :,n this problem - perhsps
pri .Tin r i 3:, because of the trenrsro'esus bi/.doet deficit.

1 will start with the least i.Tportřr.t (statistically) first.
Geothermal energy -supplies 3.-5 percent of U.S. snsray.
However, this* is -very geographically specific. Al-r/Qst -ail of -
this is concentrated in nortľ.er;-, California, which is close
to the? soi..rt:e of hot water and hot rocks. Although only 3.5
PE'rcert. uf American power, it neve- rtht-1 ss supplies energy to
íibout 9 10. 1.1 ion people, bus i nesses and foctories in northern
Csiifornia,

tvext is hydroelectric power arid this is also soiswhat
gaocifaphicslly specific. ft] though 4 percent of the U.S.
power suppjy, this is primarily concentrated in the Pacific
Northwest region of the U.S. sr.d supplies power to the
states of ujsahington, Oregon and Idaho, This is because of
the systém of daws on the Columbia River s.nd its
tributaries. There are some Exceptions tc this region,
certainly the famous Niagara Falls is a source of
hydroelectric power — a large one fcr Canada, but also for
western New Ycrk state.

Nuclear energy is ne;;t and unlike France, which has a high
percentage of nuclear power, the United States only has 6.S
percent of its power from nuclear power plants. This is
largely because the American public is not in favor of a lot
of nuclear energy — from fear of radioactivity and of course
the problem of waste disposal.

The&= nuclear power plants in
the USA ars scattered throughout the country. In fact many
Power companies have a. diversity of resources. For e;;aiTiPle,
the power company that serves northern Ohio, where I live,
is SO percent coal-fired and 20 percent nuclear power.
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Now, moving into the thres most iipctant fuels that Frovidc
iir-ercy to the United States. First, r.etursl gss Fľavidss
22.3 percent of our energy needs, obout the safns as c:>al.
Ttere Eire natural gas wells in meny locaticris in the USA and
íňcst. c-f them sre being used either for ho.iie Seating or
industrial fuel at trie present tiT.e. The largest gas rc-Eerve
in the United States is in Texas end the adjacent Gulf of
Mexico (refer to map*.

Also, natural oas in the (Jnitsd States is comparatively
cheap still because of the infrastructure- the excellent
pi paline system. During the 1930 s and especially during
World Usr J I, thousands of kilometers of pipelines for
natures 1 gas were constructed underground - largely to f\;&l
industry for the war effort.

The next fossj1 fuel is coal and I will skip this for a
sinute because 1 m going to talk about it later.

Dil, of course is the srimsry fuel that kseps Ar.-eri ca
working. Much of this is because of gasoline, of course.

FOLIE

But now I want to show you projections frcm the U.S. Energy
information Administration fcr the year 2020. What will
happen regarding energy consumption in America during the
next 30 years? - •.

ly you will notice that coal has replaced oil as
the primary fuel for the United States. Oil has decreased
somewhat significantly and usage of nátura.1. pas has
decreased as well.

Let me get right back to those, as they deserve the longer
explanation. But first, I will mention that the use of
gectnermsl and hydroelectric power is projected to remain
approximately what it is now. Nuclear energy has had only a
slight increase up to 8 percent, again because the American
Public does not favor a high useage of nuclear power - and
fortunately there are ether resources available for power.

Now, the larger and more important providers. Natural gas is
projected to decline. Partially because some reserves of gas
will be depleted by this time. But also because of the
tremendous availability of coal in the U.S.

Oil has dropped and moved into the number two spot, in fact
coal, according tD the U.S. Energy Information
Administration is supposed to replace oil as the leading
fuel in the United States in the year 2013, just 20 years
from now.

A large part of the reason for the decline in oil usage is
that Americans are buying more energy-efficient automobiles
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IJOKJ, moving into í'he íľ:rse ni os, t iiriportant fuels th«t provida
Energy í o the Unit ad Stí. tes. First> natural ass provides
22.3 percent. tjf DUI- s-nergy rieeriS: about the =rair.e s.s coal.
There1 are' natural O J S wells in meny locations in the USA arid
nost of them jre being used either for h CTI e heating cr
industrisl fuel at trie prespnt tiTip. The larjest gas reserve
in the United St<;.te'= is in Texas arid t ha adjacent Gulf of
lie-;ICQ (refsr to T-Í-'-P).

ňiso, natural 955 j n the United States i.s cDa.parř.tively
cheap still because o~F the in*rsstructure— tne excellent
pipeline system. During the ; 930 s and especi. <sl 1 y during
World Weir II, thci'S-ands D f kilometers of pipelines for
nstural gas were constructed unoerground — largely to fuel
Industry for the war effort.

The next fossil fuel is coal, end I will skip this for a
minute because I n going to talk Š bout it later.

Oil, of course is the primary fuel t hot keeps ftruf-ri ca
working. Much of this- is because cf gasoline, of courss.

F- 0L1E

But now I want to show you projections from the U.S. Energy
Information Administration for the y&z.r 202:0. whet will
nsf'Pen • regarding energy consumption in America during the
ne;;ť 30 years?

i atc-ly you will notice that coal hss replaced oil as
the primary fuel for the United States. Oil has decreased
somewhat significantly and usage of natural ges has
decreased as well.

Let me get right back to those, as they deserve the longer
explanation. But first, 1 will mention that the use of
geotherrnal and hydroelectric power is projected to remain
approximately what it is now. Nuclear energy has had only a
slight increase up to 8 percent, again because the American
public dof?s not favor a high useage of nuclear power — and
fortunately there ere other resources available for power.

Now, the larger and more important providers. Naturel gas is
projected to decline. Partially because some reserves of gas
will be depleted by this time. But also because of ths
tremendous availability of coal in the U.S.

Oil has dropped and moved into the number two spot, in fact
coal, according to the U.S. Energy Information
Administration is supposed to replace oil as the leading
fuel in the United States in the year 2013, just 20 years
from now.

A large part of the reason for the decline in oil usage is
that Americans ars buyirfg more energy-efficient automobiles
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and also E K. per i tnen t i n 9 with products like g*EOhal , which is
a mixture of gasoline and alcchcl.

Also, there is a Jot of emphasis being planed on less
dependence Df oil because it primarily comes from foreien
fc.DLircEiS, some of when are unreliable. Sauc'i Arabia is
currently the largest supplier of oil to the USA and of
course is a 9ood friend of the United States.

But now to turn the attention to coal, fts I said, in just
twenty years, coal will replace oil as the leading fossil
fuel — the leading eneroy provider in the United States. And
what will this mean for the United Stet.es? At s tir.e when ws
know that coal is the leading cause of sulfur dicKi.de (302)
in the =ir and acid rain, i«hy is the United States
increasing its dependence en coal?

Most of the high—su 1 f u. r producing states s.rs in the
northeast-midwest in whet is "still tha nianufoctu^ir,3 belt &•?
the USA (refer to map). But these st&tes don t suffer the
worst effects of the sulfur. Because the sulfur gets "picked
up" into tne atmosphere and the worst effects of acid r = in
•hre in the northeastern United States and adjacent Cani.da,
£0 the acid rain that we produce iron our coal-fired pewer
plants in the US does have international implications.

The
Canadians are not happy about, acid rain from the U.S. Canada"
uses nearly 90 percent hydroelectric power and does not have
this problem. Also the area that suffers the worst effects
of acid rain are \'Bry beautiful forested and mountainous
areas of the northeastern US and southeastern Canada.

At the present time these U.S. power plants are using
primarily high-sulfur bituminous coal from the Appalachian
fits. This coal averages about 3.5 percent sulfur content.

So, to clean up this problem, a whole new array of "clean
coal technolgy" is being experimented with in the United
States. But in general 3 major steps are being done to
eliminate sulfur dioxide emissions:

First, some of the coal is being "washed" at the mines.
This sometimes uses a chemical called
perchloroethylene, which is sometimes used in dry
cleaning of clothing. This removes the sulfur from the
coal, leaving the by-product, sulfuric acid <H2S04).
This sulfuric acid is usually sold to industry.

Second, and perhaps most common at the present time is
the scrubbers or filters that are placed on tall
smokestacks at the power plant. In this technique the
coal is burned and then, supposedly 75 percent of the
sulfur is trapped in these filters and then transferred
to a scrubber. This also produces a by—product which
usually has to be hauled away as hazardous waste.
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Third, a lot of D-JWET companies are nc/-j importing
wsslerp cjal- and by this I mean coal from the western
Unitfed States, which is a lower sulfur cosi. This coal
primarily coitiss from WyriEing end Honiara .and usually
averages a sulfur content of about 2 percent.

Mast people think that the largest coal
restfľves in the United £ tales are in stí tes like West
Virginie, P&nnsylucria ar,d Kentucky, but in fact they
Sirs in the west - and the state ľi f l<'vDr?!Ír;a has irore
coal res&rves than sny r:t!:=r state.

So in the future, s lot nore attention and ecDnpn-ic
devel'JFnisnt and the cor responding environsisrital problems
will be? focused mo r s tin this arsa of northern Wyoming (and
adjacent southern Montana.) called the Fender River Basin.
This a?a:n, b&c&'.sse of its tremendous, reserves of Jaw-sulfur
coal.

Naturally, all of this cost ai environmental cleanup will be
passed on to the consumer. Fortunately, American opinion ia
beginning to ctenoe in f.= vor of paying the extra cast — and
if not, laws enacted will coerce them into paying the extra
cast f or c 3 £>a n u p.
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Strategie energetické politiky do r.2000
Ing. Milan ČERNÝ, C S c . Ministerstvo
promyslu a obchodu České republiky

Dámy a pánové.

Ve svém referátu bych clít SI provést určitou analýzu sou-
časného vývoje především energetického hospodářství ve vazbě
na přijatou energetickou politiku ČR a informovat Vás o při-
pravované aktualizaci enrgecické politiky ČR.

V únoru loňského roku schválila vláda České republiky
svojí energetickou politiku. Je politikou transformace pali-
voenergetického hospodářství vymezující současně úlohy státu
při její realizaci. Navazovala na zásady statni energetické
politiky ČSFR a vycházela z tehdejších představ o předpoklá-
daném vývoji nejenom státoprávního uspořádání, ale i z teh-
dejších předpokladů hospodářského, sociálního i mezinárodního
vývoje. Přestože se řada předpokladů nesplnila - došlo k roz-
padu federace, ke zpomalení postupu privatizace, k hlubšímu
propadu průmyslové výroby, některé výchozí informace týkající
se především cen a duní jsou již překonané, jsou základni
trendy vloni přijaté energetické politiky stále aktuální .

Energetická politika stanovila cíle v tftehto hlavních
okruzích: v ekologii, v zabezpečeni diverzifikace zdrojů, ve
snížení energetické náročnsti, v cenách, v legislativě a v
privatizaci.

Protože tato konference je zaměřena na životní prostředí,
soustředím se na plněni energetické politiky z tohoto
pohJ.edu.

Klíčovými zákony, které ovlivňuji energetickou politiku
z pohledu ži\'ot.niho prostředí, je Zákon o životním prostředí
a Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, který
specifikuje limity znečišťování, povinnosti fyzických i práv-
nických osob, povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování,
oprávnění a povinnosti orgánu ochrany ovzduší, přípustné
úrovně znečišťováni ovzduší a sankce za znečišťováni ovzduší.

Splnění emisních limitů, stanovených zejména pro období
do roku 2005 bude zřejmě vyžadovat nové komplexní posouzení.
V návaznosti na uvedený zákon je např. a.s. ČEZ zpracován
a postupné realizován útlumový program, program odsířeni
elektrárenských bloků a program rekonstrukcí elektrárenských
kotlů na fluidní spalováni. Odstaveno by mělo být mezi lety
1991 až 1997 celkem 23 bloků uhelných systémových elektráren
o celkovém výkonu 1975 MV (z toho již část odstavena byla).
V témže období by měly být odsířeny uhelné elektrárny o cel-
kovém instalovaném výkonu 6250 MV s předpokládanými náklady
37 mld.Kč. Program realizace fluidního spalování se týká osmi
kotlů čtyř systémových elektráren o celkovém výkonu
2060t/hod. a měl by být realizován do r. 2003 předpokládanými



náklady 7,233 mid. Kč. Program snižováni emisí oxidů dusíku
se -týká 28 bloků systémových elektráren o celkovém instalova-
ném výkonu 5320 MV, realizován by měl být do r. 1997 náklady
0,9mld. Kč. Program elektroodlučovačů popílku zahrnuje 21
bloků systémových uhelných elektráren o celkovém instalovaném
výkonu 4000 MV s předpokládanými náklady 2,05 mld. Kč. Reali-
zace uvedených záměrů by se měla projevit mezi lety 1991 až
2000 poklesem emisí S0 2 z 873,6 Tis. x na 106,1 tis. t., emi-
si N0 x ze 135,1 tis.t. na 131,7 tis.t. a emisí popílku ze 68
tis.t na cca 53 tis.t. Tento pokles emisi je podmíněn nejenom
realizací zmíněných ekologických investic na systémových
uhelných elektrárnách o předpokládaných nákladech cca 47 mld.
Kč, ale rovněž zprovozněním dvou bloků jaderné elektrárny Te-
melín, dostavbou přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
na severní Moravě a vybudováním meziskladu vyhořelého paliva.
Investiční požadavky, jež od r. 1992 do r. 2000 jsou však ob-
rovské - činí 202 mld. Kč (z toho do r. 1996 cca 140 mld. Kč)
a značně přesahují vlastni finanční zdroje a.s. ČEZ.

V souvislosti s tím se zvažuje možnost trvalého odsta-
vení dalších bloků uhelných elektráren v rozsahu 800
- 1600MV, což by přineslo úsporu investic původně určených na
odsíření a denitrifikaci této kapacity.

Zásadní význam pro ekologickou motivaci energetiky má
také cenová politika. Cenová politika v energetickém hospo-
dářství bude postupně podřízena tržním principům tak, aby by-
ly vysílány správné signály spotřebitelům a potenciálním in-
vestorům. Přechodné období v cenové politice by mělo být
ukončeno nejpozději do konce roku 1996 po odstranění zbývají-
cích přímých i všech křížových dotací.

Cenová liberalizace paliv a energie probíhá postupně
tak, aby změny byly sociálně akceptovatelné a měly úsporně
- motivační charakter. První etapa liberalizace cen proběhla
v roce 1991, kdy došlo k uvolněni cen zhruba u 85 % výrobků
vstupujících na trh. Rovněž budou postupně omezovány státní
dotace na ceny tepla pro obyvatelstvo.

Přes provedené cenové úpravy je cenová úxoven jednotli-
vých druhů paliv a energie zatím z pohledu ekologie nevhodná
- čiro ekologicky nevhodnější palivo, tím je jeho cena nižší.
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Dalším cílem energetické politiky související se život-
ním prostředím je diversifikace dovozu energetických zdrojů



především ropy a zemního plynu. Probíhá příprava výstavby ro-
povodu Ingolstadt - Kralupy, který umožní praktickou elimina-
ci jednostranné závislosti ČR na*dodávkách ruské ropy. Bylo
dokončeno propojení české plynárenské soustavy s Německem
umožňující podstatné pokrytí potřeb plynu ČR v případě omeze-
ní dodávek z Ruska a také výpomoc německé soustavy při skla-
dování zemního plynu. Plné zapojení ČR do evropských energe-
tických systémů a využití geografické polohy ČR, jako tran-
zitní země ve směru východ - západ a sever - jih je otázkou
dlouhodobou podmíněnou mimo jiné i rychlosti procesu evropské
integrace a uplatňováni zásad Evropské Energetické Charty.
Důležitým krokem bude také připojení české elektrizační sou-
stavy k soustavě UCPTE, které se uvažuje v letech 1996
- 1998 a umožní vzájemnou spolupráci a operativní výpomoc
v oblasti dodávek elektřiny.

Při poklesu hospodářské aktivity čs. ekonomiky zatím
nedochází k výraznějším změnám spotřeby v oblastech, jež se
nepodílejí, či jen v nepoměrné menší míře, na tvorbě spole-
čenského produktu (např. spotřeba energie v domácnostech
resp. tam, kde mezi úrovní spotřeby energie a společenského
produktu není úzká korelační vazba - zemědělství, obchod
a služby a pod.). Jestliže v průmyslu a stavebnictví došlo
v souvislosti s poklesem objemu produkce i k částečnému sní-
žení spotřeby, pak v nevýrobní sféře a v dalších oblastech
spotřeba energie se v podstatě nemění.

K tomu je možné uvést, že ani v oblasti výrobní sféry
neodpovídá snížení spotřeby energie poklesu objemu výroby,
a to zejména z těchto důvodů : .

při poklesu výroby se zvyšuje podíl fixní složky
spotreby energie v rámci této oblasti, t.j. spotřeba
pro otop, sociální účely, osvětlení a pod., která ne-
gativně ovlivňuje úroveň energetické náročnosti těchto
odvětví,

. při relativně výraznému sniživání objemu průmyslové
výroby dochází k odlišnému vývoji v jednotlivých od-
větvích. Největší snížení výroby zboží zaznamenávají
odvětví energeticky méně náročná, t.j . např. konfekční
průmysl, elektrotechnický průmysl, textilní a kožeděl-
ný průmysl. Nejmenší pokles byl naopak zaznamenán
v průmyslu paliv, energetice, hutnictví a výrobě sta-
vebních, hmot.

K obdobným závěrům lze dospět při provedení analýzy
spotřeby elektrické energie. I zde se v průběhu roku 1991
a 1992 prohluboval pokles spotřeby započatý v roce 1990. Ná-
ročnost HDP na elektrickou energii se však výrazně zvyšuje.
Její meziroční nárůst představuje v roce 1990 cca 0,5 56,
v roce 1991 dokonce 9,1 % a v roce 1992 se zvyšuje o 4,3 %.



Rovněž dosavadní vývoj roku 1993 naznačuje, že nedochází ke
změně vývoje náročnosti ekonomiky na elektřinu.

Přijatá energetická politika byla již několikrát podrobe-
na kritice. Některé kritické připomínky je třeba akceptoval
jako oprávněné ( např. podcenění programu energetických ús-
por), jiné je však třeba odmítnout. Jedná se především o po-
žadavky na přesnější kvantifikaci budoucí spotřeby jednotli-
vých druhů paliv a energie (jde vpodstatě o hledáni minulých
"jistot" pěxiletých či dlouhodobých plánů).

Od doby schválené energetické politiky České republiky v
únoru 1992 její realizaci ovlivnily především tyto nové mo-
menty:

- vznik samostatné ČR
- rozhodnuti o dostavbě JE Temelín (což ale energetická
politika předpokládala)

- schváleni programu restrukturalizace uhelného hornictví
(usnesení vlády ČR č. 691/92)

- vytvoření České energetické agentury (která by měla
zásadnějším způsobem ovlivnit oblast úspor paliv
a energie)

- příprava druhé vlny privatizace, která se dotýká
stěžejních podniků, energetiky.

V souvislosti s vnitrostátním i mezinárodním vývojem mi-
nistersto průmyslu a obchodu průběžně pracuje na aktualizaci
energetické politiky. Tyto práce vychází jednak z hodnocení
plnění závěrů již přijaté energetické politiky a z konfornta-
ce skutečného vývoje (hospodářského, sociálního, ekologické-
ho) se scénáři vývoje, z nichž energetická politika vycháze-
la, jednak jsou záměry a filosofie energetické politiky kon-
frontovány s vyvíjejícimi se záměry a filosofiemi energetic-
kých politik jiných evropských států (zabezpečení kompaktibi-
li-ty energetiky České republiky s jinými zeměmi), a dále je
energetická politika průběžně konfrontována s průběžně se vy-
víjejícími se prioritami obyvatelstva (především sociálními
a ekologickými). Aktualizace energetické politiky by měla
představovat konsensus zmíněných vlivů.

Jak by měla aktualizovaná energetická politika vypadat.

Vedle úpravy některých krátkodobých opatřeni by aktuali-
zace energetické politiky České republiky měla pŕedeväim:

- promítnout zásady Evropské energetické charty a blíže



konkretizovat možnosti vstupu zahraničního kapitálu do
tuzemské energetiky,

- upřesnit další postup deregulace cen paliv a energie
- promítnout nově přijatá legislativní opatření týkající
se energetiky,
podrobněji specifikovat vládní politiku energetických

úspor, jejíž základem by měla být metoda integrovaného
plánování zdrojů a potřeb a uprednostnení investic do
energetických úspor,

- specifikovat principy dokončeni privatizace v energeti-
ce,

- specifikovat dopady realizace energetické politiky na
trh práce,

- aplikovat výstupy z PHARE-ENERGY A2 a A3,
- informovat o záměrech vlády v oblasti ekologických
daní .

Aktualizovaná energetická politika České republiky v sou-
ladu s celkovou hospodářskou politikou bude stále charakteri-
zována vvraznvm ústupem od přímého zasahování státu do ekono-
mických procesů na úrovni tržních suMektů a současné vytvá-
řením systémových předpokladů pro fungování tržního prostře-
dí. Při přechodu k tomuto prověřenému ekonomickému systému
bude mít základní význam privatizace s vytvořením transpa-
rentních vlastnických vztahů.

Analýza poptávky a nabídky energetických zdrojů před-
pokládá, že do roku 2000 bude celková spotřeba primárních
energetických zdrojů pod výchozí úrovní roku 199O. V souvis-
losti s tím dojde v poptávce po energii ke strukturálním změ-
nám, způsobeným celkovou transformaci čs. ekonomiky a protr-
žení energetickou politikou státu, zaměřenou na úspory ener-
gie a na zlepšování životního prostředí.

Zásadně poklesne spotřeba uhlí a jeho využití bude ori-
entováno na ekologicky čisté technologie. Mezi roky 1990
a 1992 se těžba uhlí snížila o cca 20 mil. t. Další snížení
spotřeby uhlí je předpokládáno v souvislosti s úplnou libera-
lizací cen černého uhlí v roce 1994, hnědého uhlí v roce
1996 a zavedením ekologických daní.

Postupně je snižována výroba elektřiny v severozápad-
ních Čechách a v uhelných elektrárnách, které zůstanou dlou-
hodobě v provozu, bude instalováno odsiřovací a denitrifikač-
ní zařízení. Podíl výroby elektřiny v uhelných elektrárnách
se dále sníží po dokončení jaderné elektrárny Temelín. Spo-
třeba elektrické energie má v současnosti rovněž klesající
tendenci, v xoce 1991 došlo k poklesu o 6 % a v roce 1992
o dalších 2,8 %.

Spotřeba zemního plynu v ČR má od roku 1990 mírné kle-
sající tendenci, v roce 1990 činila 6,9 mld.m3 a v roce 1992



6,4 mid. m . V souvislosti s postupným snižováním spotřeby
uhlí se uvažuje s nárůstem spotřeby zemního plynu na úroveň
cca 8 mld. m"* po pfekonání ekonomické stagnace.

Předpokládané snižování spotřeby paliv a energie především
v průmyslu spolu se změnou struktury paliv vede již dnes
k převisu nabídky paliv a energie nad poptávkou, a to zejména
u tuhých paliv a u elektrické energie. Zhruba do r.2000 je
možné téméř s jistotou očekávat další pokračováni tohoto vý-
voje, které bude ještě umocnéno řadou dalších vlivů, a to
zejména:

- náběhem dvou bloků. 1000 MV jaderné elektrárny Temelín,

- možným dovozem elektrické energie z Ukrajiny ve výši něko-
lika TVh ročné,

- pomalejšín zotavování ekonomiky České republiky oproti
současným předpokladům (s čímž souvisí vývoj spotřeby pa-
liv a energie),

- přínosem již dnes realizovaných úsporných opatřeních,

- promítnutím připravovaných ekologických dani u paliv,

- zprovoznéním značného množství již dnes realizovaných ma-
lých zdrojů elektrické energie (malých vodních elektráren,
kogeneřačních jednotek, vétrných elektráren atd),

- proti předpokladu energetické politiky vyšším podílem
kapalných paliv po dokončeni ropovodu z Ingoldstatu,

- možnými dovozy zejména tuhých paliv

Z uvedeného je zřejmé, že privatizovaná podniky, produ-
kující různé druhy paliv a energie, jakož i importéry paliv
a elektrické energie, čeká v příštích letech na trhu v České
republice tvrdá vzájemná konkurence, v nichž řada neobstojí.
Útlum čeká především řadu uhelných dolů a uhelných elektrá-
ren, což je v souladu s energetickou politikou České republi-
ky.

Cílem státní energetické politiky České republiky bude
stále vytvořit podmínky pro spolehlivé, hospodárné a ekolo-
gicky přijatelné zásobffv^ni palivy a enerpii za jistením pro-
sazení konkurenčního prostředí, vytvořením podmínek pro vyiáí
zhodnoceni energetických vstupu a tím i pro postupné sníženi
energetické náročnosti hrubého domácího produktu na úroveň
ekonomicky vyspelých států.

Nejdůležitější změnou energetické politiky České republi-
ky zůstane změna orientace ze získávání dalších energetických,
zdrojů bez většího důrazu na efektivnost k realizaci kroků.



stimuJuiicich efektivnější hospodaření s energetickými zdroji
v celém procesu od získávání a po konečné užití.

Enex-getická politika České republiky bude podporovat zámě-
ry Evropské energetické chartv. Energetika České republiky
bude proto transforoována tak, aby byla íntegrovatelná
s energetickým sektoren zeiaí Evropského společenství.

Obecně přijímaným cílem energetické politiky je usměr-
nit chování jednotlivých tržních subjektů k dosažení cílů
v této oblasti, které představují nejefektivnější, ekologicky
únosné a spolehlivé uspokojování potřeb společnosti v požado-
vaných druzích a formách energie. V podmínkách ČR musí ener-
getická politika nezbytně také obsahovat nožné směry a tempa
transformace energetického hospodářství v souladu s postupem
celkové transformace ekonomiky. Energetická politika ČR proto
bude koncipována ve dvou rovinách.

- pro přechodné období transformace ekonomiky,
- pro navazující cílové období.

Cílový stav energetického hospodářství bude charakteri-
zován především tím, že po ukončení procesu postupné privati-
zace a restrukturalizace jednotlivých odvětví energetického
hospodářství, dopracování legislativního rámce pro podnikání
v této oblastí a cenové liberalizaci bude prováděna státní
regulace, jako rozhodující forma ingerence státu. Bude se
jednax zejména o regulaci

- vstupu do odvětví,
- cen,
- správné alokace investic a ostatních finančních

prostředků,
- vlivu na životní prostředí,

s cílem zajistit jistotu a bezpečnost zásobování energií za
přijatelné ceny bez diskrimii.ece odběratelů. S výjimkou regu-
lace vstupu do odvětví a vlivu na životní prostředí se budou
ostatní formy regulace týkat přirozených monopolů v oblasti
přenosu a distribuce energie, kde je vznik konkurenčního
prostředí prakticky vyloučen. Cílový stav nemůže nastat okam-
žitě, a proto je nezbytné přechodné období, kdy bude docházet
mimo jiné k oslabování funkce státu jako přímého majoritního
vlastníka, vytváření struktur regulace a postupné liberaliza-
ci cen. Cílového stavu by mělo být dosaženo do roku 2000.

Dámy a pánové,

omlouvám se za poněkud rozsáhlý referát, ale byl jsem veden
snahou poskytnout Vám ucelenou informaci o výsledcích
analýz plnéní záměrů energetické politiky, kterou vláda
přijala v únoru loňského roku, i o strategii jeji
připravované aktualizace.



Tkologické a sociálně ekonomické_aspekty_útlumu_těžby uhli_y_SHR

Ing. Rastislav Pěgřímek, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s. Most

]. Výchozí situace

V souvislosti se stále se zvyšující potřebou elektřiny pro extenzivně

se rozvíjející direktivně řízené hospodářství, byl v posledních čtyřech

desetiletích vyvíjen soustavný tlak na zvyšování těžby uhlí v SHR. Pokrytí

těchto enormních nároků bylo možné pouze rozvojem velkolomového způsobu

těžby i s jeho negativními zásahy do krajiny.

K realizaci vysokých těžeb uhlí docházelo za současné koncentrace

výroby elektřiny z něj v elektrárnách bez odsiřovacích a denitrifikačních

7.Třízení. To spolu s velkým podílem těžké chemie, hutní výroby a ostatních

průmyslových odvětví na území severočeské hnědouhelné pánve (SHP) vedlo

ve svých důsledcích ke stavu nerovnováhy mezi technickými možnostmi těžby

uhlí, energetiky a ostatního průmyslu na jedné a územně ekologickými možnost-

mi krajiny na straně druhé. V řadě ukazatelů tak došlo k vysokému překročení

únosné míry zatížení krajiny průmyslovou činností. Situace je dále kompliko-
o

vána skutečností, že území samotné uhelná-pánve je se svými téměř 500 obyv./km
9

(oproti průměru ČR 131 obyv./km ) jednou z nejlidnatějších oblastí ČR.

Tento fakt, spolu s restrukturalizací národního hospodářství a snahou

po snižování jeho enormní energetické náročnosti proto v posledních čtyřech

letech vedl a ještě povede k výraznému poklesu těžby uhlí v SHR a k větší

orientaci na tzv. "čistší" primární zdroje energie ve státě.

V dobách direktivně řízeného hospodářství těžba uhlí v SHR v závislosti

na zvyšující se spotřebě el. energie prudce narůstala. Jestliže do roku 1945

činila nejvýše dosažená odbytová těžba 20,2 mil. t, v roce 1970 to již bylo

54,5 mil. t a vrcholu 72,0 mil. t dosáhla těžba v roce 1984. Poté se těžba

zprvu pomalu, po roce 1989 pak rychle snižovala až na 51,6 mil. t v roce 1992.

Z toho bylo dodáno 57 % energetice a teplárnám

23,1 h průmyslu

17,1 h obyvatelstvu

2,8 % pro export.

Na těžbě se podílelo 8 lomových provozů a 3 hlubinné doly s 27 700 pracovníky.



Z uhlí SHR bylo v roce 1992 vyrobeno cca 55 % veškeré energie spotřebo-

vané v ČR a cca 65 h energie, vyrobené v uhelných elektrárnách.

2. Předpoklady a podmínky pokračování těžby v SHR

Za téměř 150 let průmyslového dobývání uhlí byly v SHR vytěženy již
více než 3 miliardy tun uhlí, z toho cca 2,3 mld. po 2. světové válce.
K dispozici je však stále ještě 6.1 mid, t využitelných zásob hnědého uhlí.

Z tohoto objemu jsou vládním usnesením č. 1077/63 o ochranných pilířích
a koridorech v oblasti pánve blokovány cca 2 mld. t, vládními usneseními
z r. 1991 č. 331 k další těžbě lomu Chabařovice a č. 444 k územně ekologickým
limitům těžby dochází k zablokování dalších uhelných zásob. Současný stav
využitelných zásob tak činí 3,4 mld. tun. Z toho je na provozovaných lokali-
tách 1,490 mld. t a na tzv. rezervních lokalitách 1,910 mld. t.

Je tedy zřejmé, že surovinová základna SHP umožňuje dlouhodobě provozo-
vat jednu z tradičních průmyslových činností v regionu - těžbu uhlí - samozřej-
mě na nižší kvantitativní úrovni, odpovídající ekologickým možnostem oblasti.

Předpoklad ekologicky i ekonomicky únosného tempa útlumu těžeb proto
vychází z dále uvedených zásad.

2.1. Výše těžeb uhlí z SHR bude diktována poptávkou po tomto uhlí a jeho
konkurenceschopností na trhu paliv

Výše těžby jakéhokoliv nerostu je dána společenskou poptávkou, to zname-
ná v direktivně plánovacím systému požadavky plánu z centra, vycházejícími
z bilancí potřeb odběratelů, v tržním hospodářství poptávkou na trhu.

Protože energetika a teplárenství jsou a i v budoucnu budou rozhodují-
cími odběrateli uhlí z SHR, je jeho budoucí potřeba odvíjena v prvé řadě
od dlouhodobé prognózy výroby elektrické energie zpracované ČEZ, a. s. Praha
a teprve v druhé řadě od předpokladu vývoje spotřeby v ostatních odbytovýcn
oblastech. Z prognózy ČEZ vyplývá, že uhelné elektrárny budou dlouhodobě
spotřebovávat (mimo ostatní zdroje uhlí) kolem 30 mil. t uhlí z SHR ročně.
Spotřeba v ostatních odbytových směrech (teplárny, průmysl, vnitřní obchod)
se předpokládá na úrovni kolem 10 mil. t/rok (v roce 1992 to bylo 22,410 mil.
tun), takže celková potřeba uhlí z SHR po r. 200-0 se očekává kolem 40 mil.
t/rok. Struktura potřeby je zřejmá z grafu na obr. č. 1.



Skutečné uplatnění tohoto předpokládaného objemu na trhu paliv však
bude záviset na situaci v cenové oblasti, která rozhoduje o konkurenceschop-
nosti uhlí mezi ostatními zdroji prvotní energie a ve svých důsledcích i
o sociálně ekonomické situaci v regionu SHP.

V období direktivně řízeného hospodářství byla cena uhlí ve státě zalo-
žena nn průměrných nákladech veškeré těžby uhlí s připočtením určené míry
zisku. Skutečné výrobní náklady v SHR i po započtení nákladů na důlní škody,
průběžné rekultivace atp., byly však výrazné nižší, než tato průměrná cena.
Takto vyprodukovaný zisk byl pak z převážné části odčerpán jednak jako tzv.
důlní renta a přerozdělen centrem ve prospěch nerentabilních revírů, jednak
jako odvod do státního rozpočtu. 2a pětileté období 1986 - 90 bylo takto
odčerpáno do státního rozpočtu průměrně ročně cca 3 mld. Kčs.

V současném období, charakterizovaném liberalizací cen uhlí, se zároveň
dotváří i legislativní rámec pro tvorbu jeho ceny. Ole tohoto legislativního
rámce, tvořeného novelami Horního zákona a novými daňovými předpisy je nutno
do nákladů uhlí (mimo běžné výrobní náklady a daně) započítávat i následují-
cí specifické náklady dle Horního zákona, které ostatní výrobní odvětví
nezatěžují:

- náklady na průběžné rekultivace a sanace a rekultivace území dotčeného
báňskou činností po ukončení těžby,

- náklady na důlní škody a vyvolané investice,
- úhradu z 1 km plochy dobývacího prostoru

- úhradu z ceny vytěženého uhlí ve výši až 10 % z tržní ceny (pro rok 1993
stanoveno na 1,5 % ) ,

- náklady ve výši 3,5 '<-. z tržní ceny uhlí pro tvorbu havarijní rezervy.

Pro posouzení konkurenční schopnosti hnědého uhlí z SHD cenou vůči
ostatním palivům na trhu, při zohlednění výše uvedených položek, je rozho-
dující cena energetického ekvivalentu těchto různých paliv.

Tak například při dnešní cenové úrovni činí cena 1 GJ uhlí z SHR
(orientačně) pro uhlí - energetické 23,50 Kč/GJ

- prachové (pro průmysl) 28,30 Kč/G3
- tříděné (pro domácnosti) 30,00 Kč/GO
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Naproti tomu cena 1 G3 zemního plynu pro domácnosti činí cca
00 Kč/G3 a cena 1 GJ ropy cca 87 Kč/GJ.

Z porovnání je zřejmé, že i po úplné liberalizaci cen hnědého uhlí
k 1. 10. 1996, může toto palivo zemnímu plynu a ropě úspěšně konkurovat.

Nezanedbátelnou předností hnědého uhlí je pek skutečnost, že se jedná
o tuzemský zdroj, jehož čerpání není závislé na vnějších otřesech, jako
tomu je u zemního plynu a ropy, jejichž největší zásoby jsou soustředěny
v gcopoliticky labilních oblastech světa.

Poněkud jiná je situace u dalšího možného substitutu, t. j. černého
uhlí z Polska. Z předběžných kalkulací tzv. marginální ekonomické efektivnos-
ti substituce hnědého uhlí tímto palivem vyplývá, že pro zachování konku-
renceschopnosti v elektrárnách nesmí cena hnědého uhlí na 1 GJ i po úplné
její liberalizaci překročit dnešní úroveň, spíše je nutno počítat s jejím
poklesem. Naopak s možností určitého nárůstu ceny by bylo možno počítat
u uhlí prachového pro průmysl. Poměrně velké rozpětí se pak projevuje u uhlí
pro domácnosti.

Celkově je možno konstatovat, že i v budoucnu, po úplné liberalizaci
cen uhlí by hnědé uhlí z SHR mělo na trhu palivv konkurenci s možnými
substituty obstát. Nezbytnou podmínkou, zejména ve vztahu k cenám pro
energetiku, je zhospodárnění těžby uhlí tak, aby jeho pozice vůči energe-
tickému uhlí z Polska se upevnila.

2.2. Kategorickým požadavkem bude minimalizace škod na životním prostředí,
která hornickou činnost doprovázejí

Má-li prognozovaný pokles těžeb přispět ke zlepšení životního prostředí
a současně umožnit optimální využití disponibilních uhelných zásob, musí
být splněny především tyto podmínky:

- pokles těžeb musí být spojen se současným zmenšováním provozní plochy
těžebních lokalit. Toho nelze docílit plošným útlumem, ale pouze snižo-
váním počtu těžebních lokalit v provozu,

- těžbu je nutno koncentrovat přednostně do lokalit s dlouhodobou životností
a velkým výkonem, které dokáží efektivně a přiměřeně rychle vyuhlit ucele-
nou oblast, tuto rekultivovat a umožnit její následné trvalé využívání jiným
než bánským způsobem. Ponechání nevyuhlených zásob totiž vytváří trvalé ne-
bezpečí, že v daleké budoucnosti může dojít k obnoveni zájmu o uhlí a k obno-
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i těJcbní činnosti v oblasti, uvedené již do klidu.

- útlum nesmí překročit hranici, za kterou by již doly nebyly schopny vytvořit
rezervní finanční prostředky na rekultivaci krajiny po doznění těžební činnos-
ti. V takovém případě by totiž musel náklady v plné výši vynaložit stát.

Výše uvedené zásady so snaží respektovat tzv. reálná varianta rozvoje
těžby v SHR (hlavní ukazatele viz tabulka na obr. č. 2).

Dle této varianty je možno zajištovat očekávané těžby v období po roce
2000 jen 5 lomy a 1 hlubinným dolem, po roce 2010 již jen 4 lomy a 1 hlubinným
dolcm, oproti 8 lomům a 3 hlubinným dolům v současnosti. Douhlování zbývají-
cích lokalit kolem r. 2030 se pak projeví poklesem těžeb zprvu na 20, později
na 10 mil. t/rok.

Uvedený postup umožní plynule snižovat provozní plochu lomů a výsypek
z dnešních cca 16 000 ha na 14 000 ha v r. 2000, 12 500 ha v r. 2010 a
0 000 ha v roce 2020 a výrazně tak snížit zatížení krajiny bánskou činností.
Součástí tohoto programu je i výrazné omezeni počtu činných vnějších výsypek
z 5 v současné době na 2 v roce 2000. I ty vSak ukončí svoji činnost postupně
do r. 2010. Po jejich úplné rekultivaci se tak tyto v součanosti nechvalně
známé dominanty zařadí do krajiny jako její krajinotvorný prvek. Změna rozsahu
blokace území pro báňskou činnost v důsledku útlumu těžby je zřejmá z porovná-
ni obr. na příl. č. 3 a 4.

3. Vliv útlumu těžeb na sociálně ekonomickou situaci regionu

Vysoké těžby uhlí v období direktivního řízení hospodářství se, vyjma
vysoké zaměstnanosti v odvětví s relativně vysokým průměrným výdělkem, ne-
projevily významněji na prosperitě regionu. Platný systém přerozdělování
prostředků v regionu báňskou činností vytvořených, neumožňoval výraznější
finanční pomoc obcím na jejich rozvoj, nešlo tedy o zaručený a významný
zdroj příjmů.

V tomto směru znamená nesporný obrat k lepšímu novela Horního zákona,
která ukládá bánským podnikům roční odvody z plochy dobývacích prostorů
a 2 tržní ceny vytěženého nerostu. Tak například v roce 1993 je odvod
z tržní ceny stanoven na 1,5 %, z nichž 50 \ je určeno obcím, na jejichž
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katastru se těžba provádí a 50 % se odvádí do státního rozpočtu, odkud mají
byt prostřorjky použity pro nápravu škod na životním prostředí, způsobených
báňskou činností. Při předpokládané těžbě v r. 1993 cca 50 mil. t a průměrné
ceně uhlí z SUD cca 320 Kč/t tak bude tento odvod v letošním roce činit
přibližně 240 mil. Kč. Při výhledových těžbách okolo 40 mil. t a například
5'Í odvodu by již tato částka činila (při dnešní průměrné ceně) 640 mil. Kč
ročně. Uplatnění maximální 10% sazby dle Horního zákona však nelze doporučit,
nebot tak vysoké dodatečné zatížení jedné tuny uhlí by mohlo vyvolat ztrátu
jeho konkurenceschopnosti. V každém případě se jedná o opatření, které při
rozumném uplatnění, a to i v situaci, kdy dochází k výraznému útlumu těžeb,
může významně přispět k obnově regionu.

V souvislosti s enormním nárůstem těžby uhlí v minulosti a jeho spalová-
ním v elektrárnách na území pánve se zvýšila zaměstnanost v obou těchto od-
větvích k začátku 90. let v okrese Most na 52 h, v okrese Chomutov na 3G H,
Teplice 32 % a Ústí nad Labem na 20 % z pracovně činného obyvatelstva.

V souvislosti s útlumem těžby dojde samozřejmě i k poklesu zaměstnanosti
v tomto odvětvi průmyslu. V samotném báňském průmyslu lze e?--.'"ívat do r. 2005
přibližně tento vývoj:

Rok Počet prac. Rozdíl Kumul.

1992 (skutečnost)
1995

2000
2005

27 700
23 000

20 000

18 500

- 4 500

- 3 000

- 1 500

- 4 500

- 7 500

- 9 000

Jedná se tedy oproti výchozímu stavu o snížení o 32, 5 '-t.

V uvedených počtech nejsou zahrnuti pracovníci ostatních závodů a podniků,
úzce spjatých s bánskou činností (báňské strojírenství, báňské stavebnictví
apod.). Rovněž zde není promítnut vliv na pokles zaměstnanosti u dodavatelů
materiálů, služeb a prací. Lze se domnívat, že ztrátu zaměstnanosti mimo
těžební činnost je možno ohodnotit minimálně koeficientem 2,25 ve vztahu
k uvolněným pracovním místům z přímé bánské činnosti. Lze předpokládat, že
určitý podíl se vyřeší přirozenou cestou, t. j. odchody do důchodu a běžnou
migrací pracovníků. Určitou, pravděpodobně ne příliš významnou část přeby-
tečných pracovníků, budou zřejmě absorbovat již dnes činné, nebo nově vznika-
jící podniky z ostatních odvětví hospodářství. Větší část problému však
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zůstane a bude muset být řešena.

V souvislosti s tím bych chtěl vyvrátit jednu zakořeněnou pověru, že
totiž veliké možnosti uplatnění pracovníků skýtá oblast využití doprovodných
surovin. Tato cesta je samozřejmě sledována již v zájmu samotných báňských
podniků. Bohužel se jedná vesměs o výrobní odvětví (cihlářství, keramické
hmoty a. j.), která jsou vysoce mechanizovaná, takže mohou absorbovat jen
desítky pracovníků, v celorevírním měřítku maximálně několik set.

Poněkud příznivější se jeví uplatnění pracovníků utlumovaných, či douhlo-
vaných lokalit při sanaci a rekultivaci zbytkových jam lomů a likvidaci násled-
ků banské činnosti vůbec. Protože se však jedná o činnost velice nákladnou,
je její úspěšnost závislá na vytvoření potřebných finančních zdrojů.

Podle novely Horního zákona jsou bánské podniky povinny vytvářet průběžně
rezervu finančních prostředků, určenou na sanaci a rekultivaci území po ukonče-
ní těžby příslušné těžební lokality. S touto povinností v dřívějším způsobu
hospodaření nebylo vůbec počítáno.

Ročně deponovaný objem finančních prostředků pro tento účel musí vycházet
z kalkulace výše nákladů na závěrečnou sanaci a rekultivaci příslušné lokality
po jejím douhlení. Podle prvých předběžných kalkulací se objem potřebných
prostředků v celorevírním měřítku pohybuje, podle typu a rozsahu závěrečných
prací v současné cenové úrovni mezi 19 až 54 mld. Kč. Jsou to dvě krajní
hodnoty, mezi kterými se zřejmě (po důkladném propracování) bude pohybovat
optimální hodnota.

Vytváření rezervy samozřejmě zatěžuje výrobní náklady jedné tuny uhlí
o to více, o co kratší doba zbývá do vyuhlení dané lokality. Uveďme jako pří-
klad již poměrně dobře propracovaný případ likvidace, sanace a rekultivace
lomu Chabařovice, který má ukončit svoji těžbu v roce 1996. Do té doby, t. j.
včetně roku 1993 vytěží cca 9,0 mil. tun uhlí. Potřebné finanční prostředky
na likvidaci provozu, sanaci a závěrečnou rekultivaci činí cca 5,9 mld. Kč.
Pro vytvoření potřebné finanční rezervy by tedy bylo nutno zatížit jednu tě-
ženou tunu 655 Kč, což je prakticky nemožné a náklady musí nést stát, který
o předčasném ukončení lomu rozhodl.
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7. uvedeného příkladu je možno odvodit tento závěr:
Mají-1i být vytvořeny prostředky na úpravu krajiny po ukončení těžby do její
definitivní a tudíž pro příští generace přijatelné podoby, nesmí rychlost
útlumu těžby překročit určitou mez, po jejímž překročení by již doly nebyly
schopny potřebné prostředky vyprodukovat. V takovém případě by totiž zatížení
výrobních nákladů jedné tuny z tohoto titulu bylo již tak vysoké, že po jeho
promítnuli do ceny by uhlí přestalo být schopné konkurence. Důsledkem by mu-
selo být předčasné ukončeni téžby a hrazení nákladů na sanaci a závěrečnou
rekultivaci státem.

V souvislosti se snižováním zaměstnanosti v bánském průmyslu se naskytá
otázka, jak zasáhne útlum těžby v SHR do vzdelanostní struktury obyvatelstva.

Z porovnání čísel za typický bánský podnik s průměrem ČR a tří rozhodu-
jících pánevních okresů (CV, MO, TP) vyplývá, že v důsledku složité těžební
technologie je u báňského podniku nižší podíl pracovníků se základním vzdělá-
ním a výrazně vyšší podíl pracovníků vyučených, čímž je k lepšímu ovlivněn po-
díl v dělnických profesích. Naproti tomu ve vyšších vzdělanostních skupinách
"je situace opačná. Tak u středoškoláků celkem (odborná bez maturity, vyučen
s maturitou, gymnázia a odborné školy s maturitou) činí podíl na důlním
podniku 16,3 % proti průměru tří pánevních okresů 22,6 % a ČR 28 '-..

Obdobná je situace u vysokoškolského vzdělání, kde oproti průměru ČR
7,3 '-. a pánevních okresů 4 h činí tento podíl u důlních podniků 2,3 h.

Při postupném útlumu těžby bude zřejmě docházet přednostně k propouštění
pracovníků s nižší kvalifikací. Dá se tedy očekávat mírné zlepšení ve prospěch
kategorií vyučen, středoškolák a vysokoškolák. Zhoršení kvalifikační struktury
lze s velkou pravděpodobnosti vyloučit.

4. Závěr

Uvedený program snižování těžeb uhli v SHR vychází z dlouhodobé prognózy
odbytu uhlí na trhu paliv a respektuje současně zásady, jejichž dodržování
je nutné z hlediska zlepšení životního prostředí v regionu SHP. Na tomto
základě:



- sjednocuje názory na možný další rozvoj tepelné energetiky v oblasti
a z noj odvozený rozsah těžby hnědého uhlí s požadavky na ozdravění
životního prostředí,

- umožňuje, při respektování výše uvedených zásad, na rozumnou míru snížit
sociální dopady, spojené s realizací ozdravění životního prostředí,

- charakterizuje dolní hranici hospodářské aktivity resortů hornictví

a energetiky, která ještě je sto zabránit ekonomickému kolapsu regionu
a současně akumulovat finanční zdroje, potřebné pro jeho budoucí obnovu,

- umožňuje dodržet přiměřený stupeň soběstačnosti státu v prvotních energe-
tických zdrojích, nezbytný pro ochranu hospodářství před důsledky nega-
tivních změn na světovém trhu paliv a energie.

1 materiálu vyplývá, že i při podstatném omezení jejich rozsahu, budou
tradiční hospodářské aktivity regionu, t. j. tepelná energetika a těžba
uhlí i v budoucnu hrát závažnou úlohu v životě regionu i státu.
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ROK

Hrubá těžba
/mil.t/

Odbytová těžba
/mil. t/

Odbytová těžba
/•-./

Počet lo-
kalit
v orovo?u

lomy

hlubiny

Provozní plocha
zabraná pro těžbu
/ha/

Počet pracovníků
přímé důlní
činnosti

1992

53,4

51,fi

100,0

8

3

15 750

27 700

1995

43,0

42,0

01,4

0

2

15 340

23 000

2000

41,0

40,0

77,5

5

2

14 250

20 000

2005

41,0

40,0

77,5

5

1

13 870

10 500

2010

39,0

30,0

73,6

4

1

12 760

16 000

2015

39,0

38,0

73,6

4

1

16 000

SHR - HLAVNÍ UKAZATELE VARIANTY ÚTLUMU TĚŽEB

2020

39,0

38,0

73,6

4

1

0 040

15 000

2025

39,0

30,0

73,6

4

1

10 000

Obr.č. 2

2030

20,5

20,0

30,7

2

1

7 270

0 000

2035

9, 4

9,0

17,4

1

3 500

Mast, 03/93
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POSTAVENÍ ČERNÉHO UHLÍ Z PRODUKCE OKD, A. S. V USKUTECNOVÄNI

PROGRAR-JO EKOLOGIZACE ENERGETICKÝCH ZARJZENL A LOKÁLNÍCH

TOPENIŠŤ v ČESKÉ REPUBLICE

Ing. Miloslav Vítek, S OKD, a. s. Ostrava

Prudký pokles výroby oceli a s tím spojené snížení po-

třeb koksovatelného uhlí pro výrobu metalurgického koksu po-

stavilo OKD do nové situace, zcela odlišné od jiných důlních

společností , které vyráběly a dále vyrábí energetické uhlí.

Černé uhlí z Ostravy si hledá cestu k zákazníkům, kteří ho

v minulosti žádali, ale podobně jako koks bylo toto palivo

pro obyvatelstvo i energetiku vzácné a někdy nedostupné.

Spotřebitelům se nyní otevírá možnost většího výběru

pevných paliv. Problémem pro OKD, a. s. i spotřebitele je

často jeho vysoká výhřevnost, takže se bez technologických

úprav spotřebičů nedá používat.

Jak zjištujeme, tak pro mnohé z nich je toto uhlí ne-

známé a jeho vlastnosti ocení až když se odváží k jeho po-

užití.

Nízkým obsahem síry a vysokou výhřevnosti může přispět

významně k ekologizaci energetických zdrojů. Podobný význam

má i pro otop v rodinných domcích. Optimální obsah prchavých

látek v hořlavině minimalizuje emise rakovinotvorných aroma-

tických uhlovodíků do ovzduší.

Ekologické vlastnosti jsou zvlášť výrazné u bezdýmého

paliva otopového koksu a nového paliva tzv. karbonkoksu.

Karbonkoks má podobné vlastnosti jako koks, stejnou nebo

vyšší výhřevnost, lepší zápalnost a co je nejvýznamnější je

nižší cena, která umožní jeho širší využití.
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Podle zákonů o životním prostředí mají být do konce roku

1998 realizovány ekologizační opatření k zajištění předepsa-

ných emisních limitů na jednotlivých zdrojích znečištění

v České republice.

Zákonem stanovené požadavky mohou být plněny různými způ-

soby. Volba správného způsobu závisí vždy na organizaci, zod-

povědné 7.a provoz energetického zařízení.

Podle našich názorů ověřených výpočty expertů na nejvyšší

odborné úrovni ČR, u energetických zařízení v kategoriích o ve-

likosti zdrojů do 300 MW je možno bez odsiřování, tedy s pod-

statně nižšími náklady zabezpečit dosahování těchto limitů při

použití černého uhlí o nízkém obsahu síry a balastních látek,

uhlím z produkce OKD, a. s.

Potřebné úpravy kotlů a pomocného zařízení k využití čer-

ného uhlí na teplárnách a elektrárnách nevyžadují zdaleka tak

velké investiční prostředky, jak je tomu u variant s odsíře-

ním. Podobně je tomu tak s provozními náklady na jednotku el.

energie a tepla.

Dosavadní poznatky z elektráren, které v České republice

již černé uhli spalují, prokazují, že s uhlím z produkce OKD,

a. s. lze požadovaných hodnot emisí s dostatečnou rezervou do-

sahovat.

Za příklad vezmu elektrárnu Dětmarovice, která běžně do-

sahuje koncentrace emisí S0 2 1200 mg/m3. Podobných i nižších

koncentrací dosahují i ostatní teplárny a elektrárny na Ostrav-

sku, které spalují černé uhlí.

Domnívám se, že nelze ani ekologii zajišťovat za každou

cenu, protože ekologie a ekonomika jsou spojité nádoby, a když

22



z jedné uberete, ubude i z druhé. Proto k dosažení ekologic-

kých cílů bychom měli používat metod, které umožní, aby vy-

robená energie uspěla v konkurenci evropského měřítka a ješ-

tě něco navíc, protože máme v tomto měřítku co dohánět.

K tomu nás může dovést vlastní cesta s plným využitím

specifických podmínek našeho státu.

Za příklad, kde si myslím, že by se mělo hned něco dě-

lat, jsem opět vybral elektrárnu v nětmarovicích. Tato elek-

trárna spaluje kvalitnější, ale dražší uhlí než převážná vět-

šina elektráren v ČR, uhlí z produkce OKD, a. s. a z Polska.

Dosahuje již dnes parametry emisí síry úrovně, kterou jinde

dosáhneme až po vynaložení mnoho miliard na ekologizační opat-

ření. Dociluje také špičkové účinnosti, jaké nelze s jinými

pevnými palivy docílit, ale získaná energie je o něco draž-

ší než u elektráren, které tyto parametry nedocilujl, a pro-

to je omezován její výkon. To není věci hospodářské správy

této elektrárny jak by se na první pohled zdálo, ale je to

nedostatečnou stimulací ekologické výroby energie. Lidově

řečeno, zatím se ještě nevyplácí být příliš dobrým.

Když si uvědomíme, že spalujeme paliva o výhřevnosti

pod 10 MJ/kg s obsahem síry n<ů jedno procento a na skládkách

nám leží uhlí, které může být expedováno s výhřevností až

30 MJ/kg a obsahem síry 0,6 %, vidíme hned na první pohled,

že neni něco v pořádku.

Cena tohoto uhlí je vyšší, ale jakou cenu má zdraví

obyvatelstva a životní prostředí?
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Cena tohoto uhlí je vyšší, ale onortjj.e z něho získaná

na zdrojích do 300 MW je levnější než z plynu a pevných pa-

liv, ktoré jo nutno odsiřovat.

Domnívám se, že není vhodně využito ekonomických ná-

strojů ve prospěch zlepšení stavu ovzduší.

Nedávno proběhla ve sdělovacích prostředcích ostrá dis-

kuse zda dát přednost výrobě elektrické energie z jádra,

nebo z hnědého uhlí. O černém uhlí nepadla ani zmínka.

Není dostatek kapitálu na uskutečňování cílů hospodář-

ské reformy a ochrany životního prostředí, a přitom se ne-

využívá možností, které se "doma" nabízí. To je něco jako

když jede stroj naprázdno. Vcelku to působí dojmem jako by-

chom neměli smysl pro organizaci.

Madálc? přežívají důsledky energetické koncepce "levných

paliv". Odsiřovací metody jsou bezesporu pokrokem, ale v pod-

mínkách ČR mají jednu stinnou stránku, nebo€ svádí k setrvá-

ní u využívání méněhodnotných paliv se všemi negativními dů-

sledky i tam, kde to není nevyhnutelné.

Prosazováním varianty ekologizace energetických zaří-

zení využitím nlzkosirnatého černého uhlí o malém obsahu

balastních látek chceme dokázat reálnost cílů stanovených

zákony o čistotě ovzduší.

Očekáváme, že tvůrci tohoto zákona ujistí provozova-

tele energetických zařízení, že platnost tohoto zákona pře-

žije dobu životnosti investic uložených do opatření za úče-

lem jeho plnění.
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Ing. Miroslav Farský , CSc,

Sociální ekonoaická fakulta

University J, E. Purkyně v Ústí n. L.

CENY PALIVOEMERGETICKľCH ZOROOU

INTERMAL.IZACE EXTERNALIT

Různé" palivoenergetická: zdroje mají při své

produkci , zužlechíování / přepracování / a spotřebě

i různý vliv na kvalitu přírodních složek životního

prostredia Pochopitelnou snahou je pak nahradit /sub-

stituovat/zdroje , které výrazně znečiétují životní

prostředí , za zdroje , které jsou vůči němu Šetrné

/ "umweltŕreundlich"/, Realitou , která v tomto směru

koriguje představy ekologů ř jsou cenové relace zdro-

jů . Navíc pak tržní ceny jsou "zkresleny " »en3ím či

větSím stupnšs aaSlenžní / internal!zace / externalit

do tSchto tržních cen0

Externality definuje ekonomickd teorie jako

".«» činnost , která ovlivňuje pozitivně a negativně

jiná subjekty , aniž se za to musí platit a nebo jsou

za tyto činnosti odškodňovaný . Externality se objevují,

když se soukromé náklady nebo přínosy nerovnají spo-

lečenským nákladům £i přínosům ."''Pro označení suma-

rizovaných t peněžně kvantifikovaných externalit se

užívá v anglosaské literatuře teraínu " social costs "

nebo " human costs ", německy píäicí frekventují ter»

aín "sociále Kosten "» Z makroekonomického pohledu

vzato představují pak tyto sociální náklady druh alter-



nativních nákladů , cen ušlých, příležitostí / opportu-

nity costs /.

V případě palivoenergetických zdroju mohou
být pro jejich producenty pozitivními externalitami í
různé státní subvence - ve prospSch geologického průz-
kumu , jako investice do infrastruktury a intervence

k cenáEo Producenti pelivoenergetických zdrojů ovliv-
ňují emisemi škodlivin životní prostředí a Čkodv a ná-
klady z titulu tohoto znečištění jsou pak negativními
externalitami pro firmy a domácnosti v jejich okolí «

V současnosti převládají v zemích ES tenden-
ce o maximální začlenění / internalizaci / externalit
do cen tržních0 V tomto směru je orientována i hospo-
dářská politika současní české vlády . Tato internali-
zace představuje složitý proces , s politickými a soci-
álními aspekty , který na dva hlavni problémy : A/Po-
stupné omezování zásahů státu do cen. , t.j. omezování
státních dotací a subvencí , cenové regulace ve smyslu
stanovení maximálních, cen určitých komodit •• 3/Vznik
některých externalit á« i dán neujasněností vlastnických
práv a vztahů , správních předpisů , a proto jsou dů-
ležité i práce legislativní -

Určité rozpaky u některých ekologů a ekono-
mů působí problematika peněžního ocenění environmentálni
složky výše zmíněných sociálních nákladů • K tomu bych
ctěl připomenout : Je bezesporné , že přírodní složky
životního prostředí , dosud bezcenné a neomezeně disponi-
bilní , stávají se zdroji vzácnými a omezenými , tak jak
roste objem emisí a stoupá stupeň znečištění životního
prostředí • Pale ale : H 2 faktu vzácnosti vzniká nutnost
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hledání podmínek optimální alokace ».<> Míra vzácnosti
zdrojů / u ekonomických statků vůbec / je vyjadřována
cenou a proto ekonomové považují ceny za nejdůležitější
infcrmíční zdroj pro rozhodování ekonomických subjtktů „
/ Zatím abstrahujeme od toho , zda ve všech institucio-
nálních uspořádáních dává cena správnou informaci a zda
ekonomické subjekty na tuto informaci adekvátně reagují,/
0 přírodě uvažuje ekonom jako o " přirodních zdrojích",
podřizuje je stejnýn kritriím jako kterékoliv jiné zdro-
je a orientuje se tudíž podle jejich cenv .«« Cena může
mít různou formu , nuže být explicitní nebo implicitní ,
může však být i jen účetním zápisem v bilanci podniku."

Empirická šetření o výši externalit v okruhu pro —
dukce a spotřeby palivoenergetických zdrojů jsou systema-
ticky realizována především v SEN , v kontextu uveh o za-
měření vývoje a formulace prognózy intenzifikace využití
obnovitelných energetických zdrojů - viz zejmérur o

Y Československu bylo toto šetření uskutečněno počátkem
let osmdesátých , a to pro hnědcuhelnou energetiku* »

V Sociálně ekonomickém ústavu ČSAV jsne se koncem let
osmdesátých zabývali stanovením výše sociálních nákla-
dů při výrobě elektřiny v českých energetických závodech,
dosažené výsledky uvádíme zde v tabulce č.l . Pro zajímavost
ještě uvádíme , jaké byly zjištěny společenské náklady /SK/
výroby elektřiny v- řízných typech elektráren ve starých
spolkových zemích. SRK T r. 1990 / dle^/ a jaké v tomt©
období a na stejném teritoriu bylr náklady výrobců /VN/»
Pro úplnost pak dodejme, že tomu pak odpovídaly tyto trž-

ni ceny j/před zdaněním ,průměry/

elektřina ve velkoodběru , pro průmysl 13,22 Pf/kWh
elektřina pro domácnost /motory,osvětlení/24,04 Pf/kWh
noční proud pro domácnost /otop/ 10,19 Pf/kWh
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Označíme - li indexeH "k" výrobu elektřiny v kon-
venčních elektrárnách a indexem "rH při využití obno-
vitelných zdrojů , tak při rovnosti/ : VHk+ SKk= VNr+ SNr

bude , národohospodářsky vzato , proud z obnovitelných
zdrojů "rovnocenný" proudu z konvenčních zdrojů * Ve
starých spolkových zemích SEK by tomu mělo nastat :
u větrných elektráren po ro 2 000 , u fotovoltaiky až
T období let 2 020 - 2 030 .

3»/ Závěrem

V současnosti , pokud je nám známo , žádné praco-
viště ekonomického výzkumu v České republice se nezabývá
empirickýn šetreniu výše a struktury sociálních neklidů
Českého palivo-energetického komplexue Přiton jejich
určení bylo by užitečné nejen pro koncepci hospodářské
politiky, ale i pro hodnocení variant energetických kon-
cepcí.

1/ Samuelson P.A.,Nordhaus W.D.: Ekonomie. Praha,Svobo-

da 1991 » a.969
2/ Klaus V.: Ekonomie,ekonomika a ekologie.Týdeník Hospo-

dářské noviny , 1990 , Č.35
3/ Sociále Kosten der Energiennutzung. VDI Berichte Kr.

927. VDI Verlag , Dflsteldorř 1991
4/ Černá A.,Tošovské E.»Lamser Z.:Co stojí péče o životni

prostředí . Edice Ekonomie a společnost. Praha , Svobo-
da 1987

5/ Fežek P.,Farský M.:Co chybí v kalkulaci elektřiny.
Hospodářské noviny , 26.VI.1991 , s.8
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Tabulkač._L

/ Skutečnost r o 1990 , prtoSrní hodnoty /

Vlastní náklady na výrobu elektřiny v parních
elektrárnách ČEZ / bez rozvodu a regulace 331

a regulace / průměr z veškeréNáklady rozvodu
elektřiny ČEZ / .
Environmentálni náklady / především škodv vznikají-
cí v hnědouhelném palivoenergetickém cyklu/....,0.

čest dalších nákladů, hlavně vyvolaných investic
dosud nezahrnovaných do vlastních nekladu t*žby
uhlí a do palivových nákladů elektráren

85

106

JO
Odhad externalit / sociálních nákladů/ je tedy

Literatura •.•"

Tabulka_Č._2_

/ Skutečnost ro 1990 , všechny údaje : Pf/kWh /

Výrobní
náklady
celkem

Sociální
náklady
celkem

typ elektrárny

- z toho
vyvolané
znečištěním
živ, prostř.

uhelné
jaderná
větrná
fotovoltaika

17
13
30
200

-27
-17
- 60
- 300

3
10
15,
19.

-16
- 70
6-16,
6-20,

8
8

2-
3,5
0
0

11
-21
,01
,44

» úaaje z Sas
Tagesfragen

Energiewirtschaftliche
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Prcfeesor, Dr. Klaus Ilium
Aalbcr? Universität
Dar.enark

Siskussior.sbeitr&g:

Gegen tr&gŕähige Energiesysteine in Europe
- Rsgionale Energieplanung in Bôhmen.

Ein umfasesr.des regior.ales Snergieplsnunceprojekt in den bchmi-
scJr.en Distrikten vor. Hradec Králové una Pardubice ist jétzt
durehgefChrt. in Zuasmmer.arbeít zwischen. cechechischer. und
där.ischen Ir.stiturioner. und Firmen. Dieses Pro;eke ist dae
erste seir.er Art Lzi Surcpa ausserhalb ľJár.eT.ark. Es 1st basíert
auf ein allgemeir.es Computer Xodell (das SHSAX-modeli:
Sustainable Energy Systarr.s Ar.alysis Kcdsl) f'lr áía Berechr.ur.g
ven den unweltaiássigen und ôkenotnischen Resulzaten und
Xor.eequer.zen von alternative:; Investitionsprograminen in der
Snergíesektor. 2as Modeli ermôglícht die systematiche Analyse
von vielfältigen Scenarios von der zukúr.ftigen Enrwickiurig von
regionalen Energiessystemen, umfaseend das Verbrauchsysterr,, das
3r.ergieumforrr.ungs- und Traneirassionssystem und das System von
Er.ergicruellen (fossilen als auch erneubaren) .

2ie in alien Einzelheicen dokumentierten Resultaten von dem
Kradec Králové/Pardubice-projekt zeigen, wie es rnôclich ist,
der. 3rer.nstoffverbrauoh und die atmosfäriachen Emissionen zu
vQrrr.indern.

Cer Diskussionsbeitrag wird die allgeneir.e Met hode des SSSAM-
XodellB und die epezifisch^n Resultaten virira hôhmieclisn
\iTr.har.deln.

Me-hode und Kesultaten sind auf englisch und auf
techechisch Sprache herausgegeben.

ír.giischen Titel:
Towards Sustainable Energy Systems in Europe

Energy Planning in r.hft KrarSftfi KrrSinvA and Pardubice
Easre-n 3ohe"ia,

By Klaus Ilium

Exeir.plsre der englischen und tschechisehen Ausgabe werden an
der K^-ferenzkomitea1 geschickt.
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Proseny života obyvatel severních Čech v procesu transformace
palivoenergetického koiplexu
Ing. Pavel PEŠEK. CSc.

FŽP UJEP Ústí nad Latiem

Transformaci ekonomiky severních Čech a zněny v životě

lidi tohoto regionu je třeba vidět i realizovat v kontextu

vývoje národního hospodářství České republiky i celoevropských

zroěn. Hodnotíne-1i obecně transfornační proces a přechod k

tržní ekonomice, mfižeme konstatovat, že pilíře tržního

mechanismu byly již vybudovány a nastoupený směr je pozitivní.

Nicméně. chtěl bych zchladit přehnaný optimísnus našich

vládních představitelů a li dru některých politických stran a

upozornit na paradoxní a zvláštní jevy v této zemi, jež mohou

znamenat určité nebezpečí pro transformační procesy. Za

poslední dva roky totiž neustále klesá hospodářská aktivita

při téměř plné zaměstnanosti. Dva roky existuje převaha

nabídky nad_poptávkou, ale ceny potravinářských i průmyslových

výrobků stále rostou. Podniková zadluženost stoupá a dosahuje

už nebezpečných rozměrů1 a ' přitom mzdy i zisky podniků se

zvyšují. Energetická náročnost českého průmyslu na jednotku

vyprodukovaného hrubého domácího produktu stoupá a zároveň se

nesnižuje produkce škodlivin z výroby vztažená k tomuto

ukazateli. Odpovědnost vlády k životnímu prostředí je velmi

malá podobně jako k revitalizaci starých prflmyslových

zdevastovaných regíonfi Či vytváření euroregionu. Převazuje

stále ryze ekonomický přístup k řešení, při rozhodovacích

procesech se potlačují hlediska sociální. ekologická,

národnostní, etnická apod.

Severní Čechy, o . kterých se v odborné evropské

literatuře píše právem jako o černé díře nebo vředu Evropy,

je klasickou ukázkou toho. jak proklamovaná sebeuspokojení ve

vývoji ekonomiky a v pozitivních proměnách života lidí jsou

vzdálena reálné skutečnosti. Dokonce se domnívám, že se o

nnoha sociálně lidských tragédiích tohoto nemocného regionu

záměrně mlčí. věci se nedávají do patřičných souvislostí a

vytváří se dojem. 2e je pouze otázkou krátké doby. kdy tržní

32



nechati i staus všechno vyřeží. Je t.n přine jnenšíiu velice

nebezpečná krátkozraká politika a !ia?.ard ^ důvěrou lirlf.

Dovolte ni proto, abych znovu objasnil některé skutečnosti,

které mnozí neradi slyší a nastínil násady přístupu k řešení

problémů v tomto těžce zkoušeném regionu.

Severní Cechy a zejnéna oblasti pánevní nají svou

specifiku v ton, 2e na relativně nalé ploše je soustředěno

obrovské množství lidí a průinyslového potenciálu. Převládají

tradiční, ale již zastaralé výroby paliv, energie, chemie,

strojírenství, sklářské a textilní výroby, které desítky let

zcela legálně produkovaly a "ukládaly" své odpady do okolní

přírody. Proto je prakticky celé území ekologicky zcela

devastováno. Jsou rozrušeny nákladní saraoregulující a

samočisticí funkce přírody ve všech jejich složkách. Stupeň

znečištění je tak značný, že podobně velké území s tolik

poškozenou přírodou a organickým životera nenajdeme nikde v

Evropě. Nejsmutnější však je, že špatný stav životního

prostředí zde narušil zdraví obyvatel i sociální strukturu.

Tak kupříkladu jen v oblasti znečištěného ovzduší na jednotku

plochy nebo obyvatele, kde České republice patří neslavné

prvenství v Evropě, připadá severním Čechám téraSř 50 %

veškerého emitovaného oxidu siřičitého České republiky.

Díisledky jsou tristní. Vedle již dnes běžného a masového

onemocnění dýchacích cest je poškozován genofond

obyvatelstva. Lze to dokumentovat vyšší mírou úmrtnosti ve

všech věkových skupinách, vyšší sanovolnou potratovostí,

velkým množstvím nedonosených dětí při porodu atd. Mnoho dětí

se rodí mentálně i fyzicky narušených. Tělesný vývoj je tady

zpomalen, protože u severočeských dětí dochází ke zpožďování

kostního zrání. Objevuje se zde ve srovnání s jinými regiony

daleko více alergií, dochází k poruchám psychického vývoje,

častějšímu výskytu neuróz, agresivity apod.

Podstatnou stránkou zdravotního stavu obyvatel je také

psychická složka osobnosti. Na psychický stav má značný vliv

i kultura, estetičnost a krása krajiny. Bohužel, na severu

Čech registrujeme jiný obrázek. Krajina je tak silně

znetvořena, že již téměř nelze mluvit o přírodě. Většina
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zpráv o stavu seuerout"skt'ho regionu je ve sdělnvac;íi;)i

prostředcích jt-ště lines neúplných, vkreslených či

zamlčujících skutečnosti . 0 ton, že nedranat izu j i s i t,uai; i ,

se nuže přesvědčit, každý. Zkuste napři k! od jet vláken z listí

přes Teplice, Kost, Choroutav do Klást.ei ce nad Ohří. Uvidíte

měsíční krajinu a kouřící koniny, padající popílek, ucítíte

zápach hořícílio uhlí po celé trase. Při reste vljiken z

Chi.inut.ava přes Kovářskou a Vejprty si zase nuže člověk

nostalgicky zavzponfnat na rozlehlé lesy, po kterých již n»?n í

dnes památky. Pojedene-li trarivají z Mostu do Litvínova,

uvidíme nikoliv přírodu, ale prOnys 1 ovon krajinu jako 7. doby

ranného kapitálisnu. Je však potřeba dodat, že tyto "divy

pří rudy" a prfinyslové skanzeny lze vidět, jen t.t hdy , budem?-1 i

nit štěstí a nebude-li nlha a inverze. Slunečných dnů je

totiž v trt.o oblasti pouze 50 v roce.

Nechci zde konentovat už notoricky znané skutečnosti,

například o ton, že délka života v párievn ícii oblastech 'je o 2

až 3 roky nižší než činí průněr České republiky, což zvláště

vyniká poté, uvědomíme-1 i sj , že v tonto ukazateli patří toto

republice jedno z posledních níst v Evropě. Nechci rozebírat

otázky odchodu kvalifikovaných lidí z regionu - i:čitelň,

lékařfl, vědeckých aj. pracovníku, vysokou níru trestné

činnosti - krininalitu nládeže, vandal isnus, f.nxikcmani i ,

prostituci apod., vysokou rozvodouost, časté konflikt.y

etnických skupin. Povahuji však za nutné připomenout některé

málo znané souvislosti, které nohou být příčinou i sociálně

patologických jevu a nepokoju.

Osídlení pánevní oblasti, která představuje necelé 3 %

rozlohy CR a 5 % jejich obyvatel se vyznačuje také nejvyššíri

podílen národnostních menšin. Jedná se o německou, naďarskou,

slovenskou a hlavně romskou menšinu. Je zde jedna z

největších koncentrací Ronu v České republice a s tin jsou

spojené značné problény. K pohybu Ronil z východu na sever

Čech docházelo za účelem dosažení lepších životních podmínek,

vyšších výdělkC v dělnických profesích a možností získání

bytu pro rodiny o 10 až 2.0 lidech.



NojťŕetnB jš í střet.y a konírnnt.;«:e Ronů s ast.at.nin

obyvatel stvera nejsou způsobeny «ini tak ronskou

nevzdelaností a nekultúrností. jako -spíše ninořrídně vysokou

trestnou činnosti', zejnéua u ronské niádeže a dětí. Podle

statistických údaju je nejvyšší níra trestné činnosti v

ľ-'o-ské republice v severních Čechách, na severní Morave a v

F'raze. Je to dáno hlavně tin, že právě v těchto oblastech je

značná koncentrace RonS, ktorí se například na krádežích

podílejí 60 %, na znásilněních plnou Čtvrtinou a při ton

jejich podíl na trestné činnosti neustále stoup;'). Jednou Í:

příčin je i vysoká nezaněslnanost Rorou, kteří jsou přf-devšín

nekvalifikovanými pracovníky a jsou pi opnu-ítŕvn j ze

zaměstnání jako první. Uvědoníne-li si. Ze starý promyslový

region severních Cech tnusí výrazně restrukturalizovat

průmyslovou výrobu, podstatně snižovat těžby uhlí, omezovat

výkony parních elektráren a snižovat výroby těžké chemie a

strojírenství, není výhled pro Rómy nijak radostný. Otázka

rekvalifikací Rorafi je zatím problematická.

Pokud už dnes, urychleně a velni intenzivně nezačneme s

převýchovou Rona tak, že podpoříme jejich přirozenost,

kulturní zvyky, tradice a obyčeje, pokud se nenaučíme s nini

žít, budeme brzy stát na severu Čech před obrovskými a těžko

řešitelnýni problémy, které je snad možno přirovnat jen k

současné ekologické katastrofě. Připomínám jen, že v letech

2005 až 2010 za předpokladu současného trendu vývoje

populace a osídlení, bude v pánevní oblasti severních Čech v

prflměru každý devátý občan Rómem.

Obyvatelé pánevních okresů mají nižSí vzdelanostní

úroveň. Oproti jiným regionům je zde nejvyšší podíl osob

s nedokončeným či nejnižším vzděláním a zároveň nejnižší

podíl středoškoláků a vysokoškoláků. Naproti tonu komparace

vývoje průměrných mezd ukazuje i v letech 1992 a 1993, že

odvětví paliv a energetiky, jež nejsou příliš náročná na

kvalifikaci lidí, zabezpečují relativně vysokou mzdu při

velké uraělé prezaměstnanosti.
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Nepřirozeně vysoký je st.upen urbanizace pánevních okresů

severních Čech, kdy téměř 70 % lidí žije na sídlištích v

ponurých, šedých a nevzhledných, železobetonových

konstrukcích, kily samotný pohled na tyto dony kasárenského

typu 19. staletí působí depresivně. Lidé nenají soukromí a

klid, navzájen se odcizili a odlidštili, nemohou relaxovat

na zahrádkách, chovat drobná hospodářská zvířata a pod. Jsou

zde i lidé, ze stovky likvidovaných něst a obcí za období

posledních 40 let, kteří sen byli přestěhováni v důsledku

postupu porubních front.

Pokládal jsem za nutné přiblížit blíže tento region,

abychom si ujasnili, že jeho devastace nemá jen tvář zničené

přírody, ale také sociálně-1idskou. Chcené-1 i revitalizouat

region, musíne nejprve znát všechny hlavní ekonomické,

ekologické, sociální, sídelní aj. souvislosti, příčiny a

důsledky. Chtěl jsem ukázat i na šíři a hloubku problénu

proto, aby bylo všem jasné. že tento region nemá vlastní

zdroje a síly na své ozdravění,: 2e potřebuje pomoc a podporu

i odjinud.

Rozsáhlý proces restrukturalizace a diverzifikace

ekonomiky severních Čech je pro region životně důležitý,

avšak je to zároveň proces rozporuplný, a to především z

hlediska dalšího vývoje zaměstnanosti. V současnosti plní

pánevní oblast úlohu jakési nebezpečné zásobárny energie a

pro zbytek země slouží i jako chemická laboratoř. Z těchto

hledisek není zatím lákavá pro zahraniční kapitál. Procesy

velké privatizace postupují pomalu, přezaměstnanost je velká

a produktivita práce nízká. Proces přechodu k tržní,

ekonomice teprve odhalí vysokou skrytou nezaměstnanost,

která se v důsledku jednostranně orientované ekonomiky

pánevních oblastí projeví v příštích několika letech mnohem

silněji než v jiných okresech České republiky.

Rozvoj tohoto prostoru je determinován především

koncepcí energetické politiky. Tato regionální koncepce je v

silné bezprostřední závislosti na státní energetické
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I'd itice. Každý výraznější zásah v ob last, i jaderného

elektrárenství, dovozů zemního plynu a ropy, jakož i

uýznanné strukturální zněny v ekonomice České republiky

jakými jsou napr. útlun hutnictví, konverze zbrojní výroby

atd. se nutně nusí odrazit v uhelném průnyslu, výrobě

elektřiny a tepla v pánevních oblastech severních Cech.

S lítostí zde nusíra konstatovat, že státní energetická

politika, která byla vládou schválena koncem roku 1992 nená

patřičnou kvalitu a není ani v souladu s požadavky dobré

kvality životního prostředí. Nevychází z energetického

zákona, který v ČR doposud neexistuje.

Snižováním objemů těžeb uhlí v pánvi z dnešních 50

mil. tun ročně na 35 rail. tun v roce 2000. redukcí výroby

tepla a elektřiny zhruba o víc jak třetinu k tomuto časovému

horizontu. společně s restrukturalizací dalších výrobních

Činností, podporou drobného a středního podnikání, vstupu

zahraničního kapitálu, optiraálnimi zásahy na trhu práce,

řešením Asociálních a ekologických problémů se bude poraalu a

postupně zlepšovat nejen zdravotní stav lidí, ale vytvářet i

regionální vědomí, pocit sounáležitosti obyvatel s

prostorem, ve kterém žijí.

Pouze mluvit o situaci v severních Čechách jako o

tragické, je sice možné a je to pravda, ale tím regionu

nepomůžeme. Region si musí zabezpečit dlouhodobou

prosperitu, musí vyprodukovat přiměřené množství finančních

zdrojů na řešení strukturálních problémů a "dědictví

minulosti" v podobě ekologické devastace. Těžištěm pro tyto

změny budou především vlastní zdroje regionu a aktivita

místních subjektů. Nicméně i stát musí tonuto regionu poraoci

a to nejenom z jakýchsi morálních důvodu, splátkami za

kořlstnícký způsob budování palivoenergetické základny na

úkor přirozené regenerace krajiny a obyvatel. Důvod je

prozaický. Region a samotný tržní mechanismus na to nestaří.

I náš stát bude muset, chce-li "vstoupit do Evropy", jak se

o tom rádo a často hovoří, ctít evropská pravidla

regionální politiky. Jinak řečeno, musí vytvářet takové
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dy a pravidla, ahy se docílilu snižování výrazných

neži reg i oná In ich a vni troregionálních rozdílů v hospodárske,

ekologické a sociálni úrovni. Za tím účelen by také centrui)

ně]o, což bohužel ale neni prípad České republiky,

respektovat místní specifika, prostorové zvláštnosti,

přírodní bohatství, kulturní dědictví, zvyky, obyčeje a

tradice života lidí.

Pánevní oblast severních Cech je sice zdevastovanou

oblastí téraěř již za hranicí únosnosti, ale ještě ná Šanci s

přispěním státu ke své7 proměně. Využi jíŕme poslední

příležitosti a všech možností k jeli záchraně.

Nepřispgjeme-1i k tomu už nyní, mohla by tato "regi oná 1n í

časovaná bomba" vybuchnout a destabilizovat nejenom úzeraí

severních Čech. Již dosti dlouho jsme hazardovali s důvěrou

a trpělivostí zdejších obyvatel.
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dĽ o n a l Energy PI
I m p l e m e n t a t i o n

I n S-tojrs-Ci70m Region

BJARNB RASMUSSEN & J0RGEN NIELSEN

Architect M.A.A. and Project Manager County of Storstr0m,
Nyk0bing F., Dánsko

1. Renewable Energy in Storstr0m Region 1991

In Storstr0m Region you find a variety and rather big number of

renewable energy plants:

- 300 wind power stations

- 3 big winds farms

- 500 solar plants

- 500 small and medium sized straw boilers

- 16 straw based DH systems

- a large number of smaller wood boilers

- 5 big wood chip plants

- 1 wood chip based DH system

- 5 biogas plants in sewage plants

- 2 refuse incinerators

At the same time the potential of renewable energy sources in

Storstr0m Region is very far from being exploited.

This potential is especially significant regarding solar energy,

wind power and straw.

2. The Heat Supply Planning in Storstr0m Region

An important precondition for the positive development that

these numbers express, has been the heat supply planning.

2.1 Objectives and results

The Regional Heat Supply Plan 1985-97 consists of 2 main parts:

- The Main Structure

and

- The Action Plan
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The Main Structure describes the preferable development in our

County on the longer run, where as the Action Plan describes the

changes that should take place before 1997.

It is shown which areas are going to be supplied in which way -

individually or collectively - and with which energy sources.

The political priorities on the regional level concerning the

energy sources looked as follows:

- Surplus heat from production processes

- Rewenable Energy (Solar - Vind)

- Local Resources (Biomass)

- Natural gas

- Coal

- Electricity

- Oil

As one of the results of the planning process the Storstr0m

Region was divided into 2 different areas:

- a natural gas district in the northern part

and

- a DH district in the southern part

The preliminary results are rather satisfiing. Most of the

plants, appointed in the Heat Supply Plan, already are in

operation respectively have been changed or improved:

Plan 1991

New Systems 8 4

Expansions of the
supply District 13 13

New Fuels 8 8
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In the role of new fules straw/local resources shall be used. To

day we have in total 16 straw based DH systems and 1 based on

wood chips.

2.2. Planning Process

In principle, the planning process can be described by the

following main steps:

1. Mapping or survey phase

2. Municipal proposals

3. Regional proposal

4. Public debate

5. Regional Heat Supply Plan

6. Municipal Heat Supply Plants

2.3. Organization

Through this planning process the municipalities and the county

in cooperation with the supply companies have developed the Heat

Supply Plans, which again have created a basis for a

dissemination of renewable "energy.

To organize this cooperation a special coordination-committee

was formed.

Tn the committee representatives from the following parties took

part:

- the Energy ministry

- the regional natural gas company

- the DH companies

- the electricity company

- the 24 municipalities

- the County of Storstr0m

3. Storstr0m Energy Service

To support and to intensify the dissemination of renewable

energy technologies in 1987/88 a development concept was

designed and put into operation. It consisted of 3 main elements:
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- a Service Part

- a Demonstration Part

- a Planning Part

3.1. The Service Part

By means of a fan of different information and consultative

activities individual citizens, groups of citizens, supply

companies (first of all DH companies), municipalities as well as

other promoters of renewable energy and energy saving activities

are supported.

The experience has shown that exactly the information and advise

given in the concrete local situation and to adapted the

specific target group/the individual costumer is the most

efficient.

3.2. The Demonstration Part

The Demonstration programme consisted of 9 project ideas.

1. Electricity saving in public buildings

2. Resource audit of private households

3. Solar energy in DH

4. Solar energy in public buildings

5. Bi.ogas plant and cogeneration unit

6. Offshore wind farm

7. Straw boiler combined with solar energy

8. Integrated energy-, environment- and production plant

9. Urban ecology project

3.3. The Planning Part

The Planning part should create the basis of an optimum use of

local/rewenable energy resources and in this respect focus on:

- Electricity conservation

- Dezentralized cogeneration

- Vind power



As one of the results of this part of the work we show that -

aslo on regional level - in Storstr0m Region - it is technically

possible to halfen the emission of C 0 2 - emission.

4. Solar Campaigns 89 and 90 - the regional concept

In 1989 a solar campaign was organized and carried through in

Storstr0m Region. This work was done in a cooperation between

the County of Storstr0m, branch organizations and 32 local

f i rius.

Three elements form the concept:

- Courses for installers in the fields of marketing and

installation techniques,

- a special newspaper for all householdes

- a mobile exhibition, driving through the whole region.
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Storstr0m County

" P r o f i I.ĚS o "f E n v i xr try n m es n t e*. .1

Department"

The evironmental Dep. is one of the 14 regional environmental

authorities in Denmark which (among others) is working with

industrial company regulation and control, energy and waste

planning and minimization accordingly to the Danish

Environmental Protection Act. The Environmental Dep. is yearly

in contact with approx. 170 industries.

The Environmental Department has about 80 employies and an anual

budget of approx. 16 mill. DKr. (2,13 mill. ECU). (The total

County budget is Approx. 470 mill. ECU)

Besides the Environmental dep.^s task as an authorities the

department has for several years been working with cleaner

technology as a service towards the local industry.

The firs fase phase of the regional prorgamme for cleaner

technology: " Energy-Environment-Employment" selected 3 out of

20 contacted companies as a starting point. The object of the

programme was to exploit the possibilities for reduction of

energy consumption and the use of cleaner technology in regional

companies through a close cooperation between the private and

the public sector. The tree companies, a brewery, a plastic

factory and a papermill discovered trough the programme resource

saving with pay-back periods from 4 mounth to 2,8 years.

The second phase of the Environmental dep.1 s cleaner technology

strategy is the initiative SPURT (Storstr0m County's programme

for the dissemination of cleaner technology). SPURT is organized

under the County umbrella programme the "Green Region Project"

which was started per January 1st 1991, with the aim across

sectors - to concretize and implement an environmentally

sustainable development in the region as a hole.
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The Green Region Project was among the 12 honoured local

environmental initiatives at the Earth Summit in Rio de Janeiro.

A central activity in the project is the SPURT-programme.

Through courses in resource management, of the enterprises was

given the opportunity to make environmental/waste audit

themselves, including financial and environmental calculations

as central elements in the decision-making basis of the

enterprises when implementig cleaner technology.

At the resource managemet cource the US Environmental Protection

Agency's "Vaste Minimization Opportunity Assessment Manual" was

used in a transformed danish version. Later the Danish

Environmental Agency requisted the Environmental Dep. of

Storstr0m to evaluate the official danish handbook/audit for

Environmental Management for SME s.

A total of 8 enterprises representing a broad spectrum of

branches participate in the first SPURT-programme. Now after

working with SPURT for about year the first promising

results apears with resourse saving at all enterprises from

10-40 % and with pay-back periods from 1-3 years.

45



Ochrana ovzduší v USA,možné aplikace a trendy spolupráce

Ing.Václav Červenka Nadace Projekt Sever Ústí n/L

V roce 1991 nastartovalo tehdejší MŽP ČR na základe doporučení
společné studie se Světovou Bankou aktivitu týkající se ochrany
ovzduší se silným regionálním akcentem. Vzhledem k problémům
v této oblasti byly pro eventuelní implementaci zvoleny Severní
Čechy .přesněji řečeno Severočeská hnědouhelná pánev (SHP)
s těsné přilehlými oblastmi a jako zahraniční partner se
spolupráce ujal americký team ze státu Visconsin.V roce 1992
proběhly za podpory Hospodářské a sociální rady Severních Čech
(HSR) dvě setkání lidí zainteresovaných v této problematice;byť
jedna akce byla iniciována MŽP ČR a druhá programem Phare
(BT).hylo jasné,že je nutná změna v přístupu k tomuto projektu
a proto od února 1993 je projekt regionálního řízení kvality
ovzduší v SHP zajišťován washingtonskou nevládní neziskovou
organizací "Centrum pro čisté prostředí" (The Center for Clean
Air Policy -CCAP) přičemž profesionální a logistickou podporu
zajišťuje na české strané ústecká nevládní nezisková organisace
"Nadace Projekt Sever" (NPS). Projekt je sponzorován americkou
vládní pomocí U.S. AID.
V rámci projektu byly mimo jiné realizovány následujjcí akce
většího rozsahu:
1- "Řešení konfliktů v oblasti ochrany ovzduší" workshop
uspořádaný v dubnu 1993 za účasti amerických lektorů působících
v této oblasti (energetické společnosti.státní správa,profesio-
nální vyjednavači).
2- "Ekonomické nástroje a stimuly v oblasti ochrany ovzduší"
dvoudenní workshop v červnu 1993 se specielním zaměřením na
kogeneraci tzn současnou výrobu elektřiny a tepla u zdrojů
přecházejících z uhlí na plyn.
3- vydávání občasníku v české ("Informátor") a anglické
("Newsletter") verzi.TOTO periodikum je zaměřeno na oblast
životního prostředí SHP se speciálním fokusem na oblast
ovzduší.Občasník by měl po poněkud obtížném "rozjezdu" plnit
funkci komunikační platformy využitelné obecné pro kohokoli
v regionu.Současný náklad je 350 výtisků .Dosud vyšla dvě čisla,
třetí předpokládáme do konce roku 1993.
4- studijní cesta do USA pro účastníky z SHP zaměřená na
problematiku ovzduší a management této oblasti.
Poznatky z této studijní cesty respektive reflexe či konfrontace
s naší realitou SHP by měly být obsahem následujícího .
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Vzhledem k tomu,že americká realita je pravděpodobné v každém
oboru značně odlišná od naší reality a hlavně od našich přístupů,
budu se věnovat se pouze některým částem (či střípkům).

Budeme-li používat u nás rozšířeny pojem ochrana ovzduší tak asi
nejpřekvapivější je pro nás ,že "klíčová slova" tohoto oboru
nejsou ryze odborná (dle našich zvyk lost í),ale dominantní roli
hraje vyjednávání, diskuse a konsensus tzn klíčovými slovy jsou
obecné atributy demokracie a občanský princip.
Základy legislativy ovzduší byly přijaty v roce 197 1 přičemž byly
ustaveny tzv primární a sekundárni národní standardy tzv NAAQS
(National Ambient Air Ouality Standards) u hlavních polutantů
přičemž kritériem je zdravotní riziko (prim.-.tandard).Jednotlivé
státy musí tyto hodnoty dodržovat a mohou je i zpřísňovat dle
svých místních podmínek.Hodnoty viz následující tabulka (poslední
sloupec obsahuje hodnoty státu Severní Karolína).

Přehled imisních standardů-AAQS (Ambient Air Ouality Standards)

složka

tuhé
(TSP)

tuhé pod
(PM10)

so,

MO,

ľO

cas.průměr

roční G
24 hod

lOum roční A
24 hod

ročn í A
24 hod
3 hod

roční A

8 hod
1 hod

primárni
ug/m3

75
260

50
150

80
365

není

100

10000
40

sekundární
ug/m-'

není
150

50
150

není
není
1300

100

není
není

NC AQ
Ug/ili3

75
150

50
150

80
365
1300

100

10000
40

C 3 1 hod 235

Pb 3 měsíční 1,5

pramen:AA0 report NC 1991

235

1,5

235

1,5
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Sekundární standard je nastaven tak,aby zohledňoval "pohodu" tzn
vliv na. půtlu, vodu, vegetaci , koros i či poškozování vyrobených
materiálů,zví rata,počasí.viditelnost.majete' a osobní komfort
a pohodu.
Uvedené hodnoty mohou být na základě nových zkušeností a znalostí
raěněny či zpřesňovány.

"Imisní pohled" je jednoznačně určující a na jeho základě
vznikají na lokální úrovni programy či plány obsahující opatřeni
a zásahy směřující k dodržování limitních hodnot.Tyto programy
jsou po projednání přejímány či zařazovány do státních
a federáLních programů.V konečné fázi jsou ( S1P -State
Implementation Plans) shromážděny a odsouhlaseny státním orgánem
(U.S. EPA).
Jako příklad lze uvést SIP pro metropolitní oblast hlavního města
státu Colorado Denver z července 1993.Tento materiál se týká
polutantu PM-1O tzn tuhých látek s průměrem menším než 10
mikronů.Vzhledem k obsáhlosti (více než 100 stran) bych chtěl
uvést pasáže a přístupy které mohou být zajímavé z hlediska
ovzduší v SHP.
V prvé řadě z tohoto S1P je vidět mechanismus řešení problému tzn
snaha o co nejširší zapojení všech zainteresovaných přičemž
dominují obyvatelé neb těch se primárné problém týká;jsou
zastoupeni svými volenými představiteli a sdruženími.
Mimmochodem,problém s ovzduším se projevuje v oblasti od roku
1985 a je i v oficielních materiálech prezentován jako "Hnědý
mrak"- typický a i nám známý smogový příkrov.
Tuhé látky a specielně PM-10 jsou v "žebříčku hodnot" v USA na
nejvyšším místě mimo jiné proto,že signifikantné ovlivňují
zdravotní stav a mají rovněž největší vliv na rozptyl světla
a viditelnost jako faktor životního prostředí může vyhodnotit
přímo svými "měřidly" (smysly) kdykoli každý občan.V podmínkách
skutečné ekonomiky má pochopitelně i viditelnost či častá
přítomnost "hnědého mraku" svoji tržní hodnotu - např. špatný
stav jednoznačně snižuje ceny pozemků,domů .staveb atd.
Dále budeme překvapeni vysokým hodnocením či praktickou rolí
modelováni respektive využitím rozptylových studií (dle naší
terminologie).V našich modelech se využívají pouze bodové zdroje
emisí tzn.RE7.ZO 1 -2.V naší rozptylové studii nejsou uvažovány
jako zdroje emisí tuhých látek např.obnažené povrchy výsypek
dolů,pracovní plochy dolů staveb apod. Rozdílný přístup lze vidět
např.v uvedeném SIP,kdo na základě emisních inventur a modelování
se uvádí následující složení emisí PM-10 v aglomeraci Denveru:
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zdroj procentní podíl
doprava (výfuk.plyny) 10
lokál.topeniště (spalování dřeva) 10
průmyslové zdroje 15
ostatní zdroje 20
posyp vozovek 45

Předchozí tabulku je vhodné doplnit následujícím komentářem:
a-na viditelnost mají největší vliv tuhé částice s velikostí
nižší než 10 mikronů.Specielně částice z souboru 0,1-2,5 mikronu
přispívají nejvíce k rozptylu svétla;hrubší frakce přispívá pouze
asi 10-15 procenty.
b-NOx a S02 v roli prekurzorů přispívají v atmosféře za
spolupůsobení chemických reakcí nejvíce ke vzniku
tzv.sekundárních částic
c-primární emise z průmyslových zdrojů jsou vzhledem ke kvalitě
paliva (mnohem vyšší než v SHP) a odlučovacího zařízení (často na
shodné úrovni jako v SHP) téměř zanedbatelné - viz následující
údaje několika hlavních zdrojů oblasti:

zdroj charakteristika emise PM-10 t/rok
PSCo Cherokee uhelná elektrárna 710 MV 100
PSCo Araphou uhelná elektrárna 230 MV 47
Valmont Station uhelná elektrárna 165 MV 1
Conoco Refinery rafinerie 66
Colorado Refining rafinerie 84

d-populace žijící v oblasti činí 1,5 mil.obyvatel
e-denní "kilometráž" všech vozidel v oblasti činí cca 31
mil.milí .
f-v oblasti je více než čtvrt milionu lokálních topenišť ve formě
kamen či krbů vytápěných dřevem.

Pro jednotlivé skupiny zdrojů látek typu PM-10 (přímých či
sekundárních) uvádí S1P skupiny opatření.které budou
implementovány průběžně do cílového roku 1997.Pro jednotlivé
skupiny zdrojů ve smyslu výše uvedeného členění lze uvést
např.následuj ící:
ad doprava- snižování kilometrového výkonu např.podporou vytíže-
nosti vozů, zlepšování tech. stavu vozidel, pravidelné kontroly,
údržba,vytěsňování naftových motorů z městského provozu atd.
ad lokál.topeniště- omezení provozu při nepříznivých stavech
atmosféry



ad průmyslové a ostatní zdroje-důraz na zpřísňování emisních
limitů prekurzorů tzn S02 a NOx (eaiisní limit pro S02 je cca
<!, 5kg/lGJ) .Zavádění možnosti dvoupal ivové základny
(uhlí-plyn).Důsledné uplatňování tzv offset principu,který lze
přirovnat k našemu institutu emisního zatížení území,
ad posyp vozovek- specifikace a zména materiálu,omezování zdrojů
sekundárního rozprachu

V rámci nejen denverského S IP,ale
či opatření pro období smogových
v tomto období jsou udávány pomocí
stupnicí 0-500,kde hodnotě 100
normy-viz následující:

zcela obecně existují programy
epizod.Informace pro veřejnost
tzv indexu kvality ovzduší se

přísluší hodnoty 100% imisní

Kritéria pro index kvality ovzduší -PSI
(Pollutant Standards Index)

index

500

400

30!)

200

100

50

0
pramen

kvalita
ovzduš í

signifik.
škodlivá

stav
"nouze"

stav
"varování"

tuhé
ug/m

24h

1000

875

625

stav
"pohotovost"375

100%
normy

200

24h

2620

2100

1000

800

365

50% 75 80
normy
0 0 0

:NY state report 1991

CO
mg/m3

8h

57

46

34

17

10

5

0

ug/m
lh

1200

1000

800

400

235

118

0

NO

lh

3750

3000

2260

1130

0

vliv na
zdraví

nebezpečný

nebezpečný

velmi
nezdravý

nezdravý

mírný

dobrý

Porovnáme-1 i "spouštěcí hodnoty" jednotlivých úrovní
s s obdobnými hodnotami Smogového a varovného regulačního systému
(SVRS) provozovaného cca 10 let v SUP je evidentní větší

50



" i. L ľ i ktnost" v SHP.Pro ilustraci následují hodnoty severních Čech
z období kdy se situace blíží vyhlašování SVRS:

průměrné 24 hod.koncentrace (ug/m3) ve dnech 19 a 26.10. v
uvedených místech.

U L
LN
CL
cv
LT
TP
DC
MO
JN
LB

19

56

31
61

49
147

norma

prach
26

33

23
45
40
34

112

150

19

34
31
37
22
54

25
34

S02
26

22
27
42
34
53
36
26
25
16
41

150

19

73
49
24
18
43

69
79

NOx
26

30
26
21
23
24
30
33
32

27

100

19

1173

623

813
700

CO
26

1118

471

1361

NPK
pramen:Ústecký deník- zprávy ČHMÚ z 19 a 26.10.1993

Zajímavé je srovnání velkých zdrojů znečišťování ovzduší tzv
velké energetiky, neboť i v USA jsou tyto zdroje
dominantní,neboť např.ve státu Wisconsin se asi 72% elektřiny
získává 2 uhlí.Pro ilustraci jsou v následující tabulce uvedena
základní data související se životním prostředím některých
uhelných elektráren společnosti Wisconsin Electric.Údaje jsou
z výroční zprávy roku 1992.

elektrárna

Port Washington
Presque Isle
Pleasant Prairie 1160
Oak Creek

výkon

MW

320
625
1160
1192
1200

výroba

MVh

195454
2662704
7446415
4541865
6000000

popílek
t

122
281
253
711

7800

emise
S02
t

3611
19128
29175
48764
120000

NOx
t

639
15000
16786
9065

23500

*.* Zaokrouhlené údaje v posledním řádku jsou uvedeny pro
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srovnání s našimi poměry - zobrazují současnou realitu moderní
a progresivní uhelné elektrárny severočeské hnědouhelné pánve.

Ve stejném pořadí je v následující
pope lov i n včetně využívání:

tabulce uvedena produkce

elektrárna produkce pope lov i n (t) využíváno (t)
popílek škvára popílek škvára

_ _

0
5360
2780

0

Port Washington
Presquť Isle
Pleasant Prairie
Oak Creek
* *

7600
87750
183000
112950

1740000

1130
14570
63400
18630

100
16940

177640
22020

0

Rozdělení produkce S02 je přibližně shodné s našimi
poměry,spalovací procesy se podílejí 84 procenty. Na základě
novely zákona o ovzduší z roku 1990 je ustaven program,kterým se
do r.2000 sníží emise S02 na hodnotu o lOmil tun nižší než v roce
1980.V první fázi bude do tohoto programu zařazeno 110 převážně
uhelných elektráren z východu a středozápadu LSA.Uvedený program
(Acid Rain Program) má zcela nový pří stup,kdy zavádí tržní
prostředí a obchod s emisními povoleními.Povolení dostane každý
zdroj ve výši 50ti procent svých emisí S02 v roce 1980 a bude
zcela v jeho kompetenci jak bude situaci řešit, přičemž může
využít následujících možností:změna (i částečná)
pal iva,instalace odsíření,změna technologie,aplikace úsporných
programů či nákup povolení na trhu.
Vzhledem k "tržnosti" emisí nastane povinnost kontinuálního
mtŕení a registraceu zdrojů větších než 25MU
(S02,N0x,průtok,opaci ta,kyslík).

pozn.s údaji velké energetiky úzce souvisí i problematika
uhlí;největší produkce je ve státu Vyoming (184mil.tun
ročně),uhlí se zde těží pouze povrchovým způsobem; typické
hodnoty viz následující:

výhřevnost
lfiMJ/kg

obsah pope lov i n
do 6%

vlhkost
30%

si ra
0,5%

Vzhledem k tomu,že se uhli běžně dopravuje převážně po železnici
(max.vzdálenost asi 1500km).provádí se opatření pro omezení
pro maximální efektivnost transportu jako předsoušení či použití
vysoce přesného měřícího systému,který dokáže za stálého pohybu
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vlaku každý ze 1LO stotunových vagónů naložit s přesností 0,2%
(200kg).

Uvedený měřicí systém je vhodné pojímat přednostně jako příklad
filosofie pro kterou je využíváno sofistikované méřtní.S tímto
přístupem,dle kterého by se vše vřetně ochrany ovzduší i výroby
energie mělo vyplácet a snahou (státu)o podporu konkurence se lze
neustále setkávat.V oblasti energetiky (a tím i ochrany ovzduší)
hrají dominantní roli tzv veřejné komise působící pod
administrací státu v oblastech podnikání s přirozeným
monopolem.Tento institut je ve funkci od třicátých let. V rámci
práce komisí se v oblasti energetických společností vyjednáván ím
dohaduje cena el.energie či strategie energ.společnosti
např.apl ika.ce úsporných programů, kogene race atd.
Jedním z prostředků pro potlačování přirozeného monopolu a
zavádění konkurenčního prostředí je tzv sdílení přenosových
sítí,kdy určité procento průchozí kapacity vn a vvn linky je
vyčleněno pro jinou elektrárenskou společnost.

V oblasti financování projektů s přímými dopady do životního
prostředí je nejrozšířenější systém vydávání obiigací.který
zajišťuje vysokou "efektivitu" vloženého kapitálu,kdy jsou
urychleně generovány nejen další peníze ale například i nové
pracovní příležitosti. Podpora této filosofie je vyjádřena
tím,že obligace jsou nedaněné .

Aplikace některých uvedených principů (obiigace,tržní
obchodovatelnost emisí ap) je jedním z předmětů, spolupráce CCAP
a NPS v souvislosti se závěry přijatými v Rio de Janeiro,které se
týkají globálního oteplování a emisí skleníkových plynů
V článku 4 přijaté Konvence se jako cíl uvádí "dosáhnout
stabilisace skleníkových plynů v atmosféře na úroveň zabraňující
antropogením vlivům na klima",což v méně vzletném
a "nediplomatickém" jazyku znamená omezování a snížení emisí
oxidu uhličitého (C02) převážné ze spalovacích procesů do
atmosféry.V dalších částech článku 4 (2a; 2b) se uvádí , že
"smluvní strany (státy) přijmou opatření k limitaci
antropogenních emisí s cílem individuálního či společného návratu
k hodnotám emisí v roce 1990; smluvní strany mohou společné
realisovat opatření a politiku vedoucí k cílům Konvence, rovněž
mohou asistovat jiným stranám při naplňování těchto cílů."
Přetlumočení" do praktické mluvy znamená,že snižování emisí C02
se budou posuzovat globálne "ceJ osvětové",že tedy redukce ve
Střední Evropě má stejnou platnost jako obdobný krok v Číně či
USA. Významný je princip tzv společné i implementace (joint
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implementation) dle kterého mohou ĽSA (a vyvinuté státy) uzavírat
s ostatními státy dohody týkající se projektů souvisejících
s cíli Konvence. Ty to projekty mohou poskytnout v soubeh.ii
ekonomické i ekologické zisky pro "hostitelskou" zemi přičemž
0 "započteni" redukce C02 se obě strany podělí formou "emisního
obchodu".Mechanismus společné implementace vytváří stimul pro
"vysílající" i " přijímající" stát,neboť tento princip je
oboustraně výhodný v oblasti technické asi štence,transferu
technologií , finanční a kapitálové podpory.

1 když dle současných informací se vůči této problematice
(a možnému zapojení zahraničního kapitálu) projevuje česká strana
(MŽP ČR) inertně, lze uvést optimističtější informaci,že
president Clinton oznámil 1*1.10.1993 oficielní podporu tzv
"Společným implementacím".
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Ekologické ochranné a havarijní prostředky.

Lochmann, R£O AMOS s.r.o.

V této přednáSce bych Vás rád seznáni 1 s prostředky

pro prevenci a likvidaci havárií ekologicky závadných kapalin,

které Jsou v nabídce f i m y Reo Amos s.r.o.

Tyto prostředky lze rozdělit Cvíz-schéma? lednak podle

účelu použití na havarijní - ty slouží k likvidaci u2 vzniklých

havárií a na údržbové, která se používali především preventivné

napr- ke zlepšení pracovního prostředí v mechanických dílnách,

k zachytávání úkapfi okolo strojů a zařízení atd.

Dále lze tyto ekologické? prostředky rozdělit podle

jejich funkce na sorbenty. tmely a těsnicí materiály, pomůcky pro

skladová hospodářství. osobní ochranné pomůcky a speciální

zařízení.

Sorbenty, které tvoří zhruba 70% naší nabídky, jsou

látky, které jsou schopná do sebe pohlcovat Csorbovát) kapaliny.

Sorbenty se džílí podle druhu sorbované kapaltny na hydrofobní.

které sorbují selektivně hydrofobní Cvodou nesnářlvé a s vodou

netřiísltelné~) kapaliny; dále pak na univerzální sorbenty, které

absorbují vžechny kapaliny a konečně na sorbenty agresivních

kapalin hydroflíního charakteru.

Větálna těchto sorbentfl se skládá z nlkrovláken z PĽ

nebo PP vyráběnými převážně pomocí textilních technologií. Tyto

materiály poskytují nSkolik výhod, především vysokou sorbťní

kapacitu, která dosahuje 10 a2 13 násobku vlastní hnotnostl. Dále

je to poměrně vysoká chemická odolnost. Jednoduchá likvidace

s nežností recyklace a v řadě neposlední absolutní z:dravotní

nezávadnost.

Popsané sorbenty existují v razných tvarových

provedeních5

1. ponožka Chad) - sorbSní válec o průměru 10-20cn a délce l-3ra.

Používá se na pevných površích Ckomunlkace atp.> k ohraničení

skvrny ekologicky závadné kapaliny, na vodní hladiné pak

předevSím jako sorbční norná stěna.

2. poIStář - obdélníkový vak. naplněný sorbenten, který se

používá k vysátí skvrny jak na vadní hladine tak na pevném



po vra hu.

3. kobersc - tanky pruh scrbantu používaný pŕadaväira k pokrytí

podlah výrobních hal nobo vonkovnioh přooter, kd» často dochá-zi

V. ůkapun. tou2* aiouSlt i £9 sDeru ropnft ifttKy Z vodní Hladiny.

4. drť - volnž sypaný sorber.t, ktarý se aplikuje na skvrnu

ekologicky závadná kapaliny. Zda obzvláště vynikA eorbent typu

Fibiaorb, itíůřý j H biod«(ír«dabi 1 ní t j . cboshuje bakteriálni

kul tv.ru , která odbouri nasorbovanou ropr.ou latku.

5. misky - ítveroová mi«ka naplnená aorbantam. Pouíivaji a«

pia$iv é i m K zaohytávání úkapů.

u^iMm- o M i j j " w f n i « i . « n « í u j s u u cíne i y a t s s n i o i

matariály. Sem patři předevaim «poxidový těfiníoí tmel, oož jo

hmcta připomínajíoí plastelínu, ktaséi po pjrohnítaní bôheľn 2-3

miriut ztuhoft, Použi vi sa prsdavôím k utôanfiní proraäenýoh oudů

nádrží a oistei'ír.; muž» B« vžak použit k Širokému apektru

apravářakých a údržbových pr*oi. Dále mesi tyto materiály patři

bandáž na potrubí . která ee používá k opravám prasklých potrubí

mi a to tzv. oípanta. KonaCnS je to záplata na nádrž*, kt«rá s«

použivá k trvalým opravám mikrotrblin v náäräioh.

K poniůokén pro oklaáové hospodiřatvi řadíme předevíim

paletu pod sudy, ooS js záohytná vana př«krytá mříží na kt«rou ee

pcctavi požkessr.ý aud a dále potom obal na poékosieni «udy, oož j«

vlastně »ud do ktsrého lao harmetioky usavřit poškozený sud

obsahující toxickou látku. Oba tyto prostředky jaou vyrobeny

z ohemioky odolného polyetylénu « UV stabí1Í8átor«m.

Pokud oo týôe osobních ochranných pomůcek patři eem

ochranné rukavica, brýle, 2áatěry a kombinézy z materiálů typu

Tyvek. VS«chny tyto proatř«dky existují v provt<i«ní pro ochranu

před ropnými látkami a přad chemikáliami.

Mezi speciální zařízení patři př»d#voim kannli»»ini

ryohlouopávka. oot je elastiokA, vysoce přilnay* deska

z polyuretanu, která ne používá k rychlému utlenéni kanali«aôni

vpusti. Mezi tyto prostředky dál* řadíme SdímaSku abeorbentů,

která funguje na principu v&loovaho lisu t j . dvou protilehlých

valou e kontrol ovanýirt přítlakem mezi kterými doohazi k vytlaôeni

n»«orbované kapaliny so oorbontu.

Na závér byoh ee r&d zmínil alespoň o naktarýoh

zkuienoeteoh při používaní těchto materiálů v energetice. Těžiště

•plikaoí ekologiokýoh prostředků zde laáí v hoepodářatvl

56



B transformAtorovými olo j i , kde «a používají zt eorbentů

pradavôim kobaroe a miaky k zachytáváni úfcapCi kolem

tranaformitorů, havarijni tmely H tíonaní prasklin a t rh l in

v traneformAtoraoh a t*ke psiety pod sudy.
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POTRUBNÍ DOPRAVA STSUSKOPOPILKOVÍCH HYDROSMESI

I n g . P a v e l V l a s á k , C 3 c .

Ostav pro hydrodynamiku AV CR, Praha

Produkce popela na území bývalé ČSFR dosahuje hodnoty cca

20 mil. m3 (43 mil. t) ročně, z toho je více než 60 %

produkováno tepelnými elektrárnami a teplárnami. Vzhledem k

tomu, že pouhých 6 % z tohoto množství je využito k dalšímu

zpracování, a ani výhledové se toto množství výrazné nezvýši, a

že k3 stávajíícim odpadům se postupně pridruží odpady z

odjírení vápennými technologiemi a z fluidních technologií

spalováni s odsířením (což zvýší množství odpadů o cca 3 mil.

t/rok) je nutně toto enormní množství energetických odpadů

likvidovat skládkováním.

Současný stav, t.j. převážné hydraulická potrubní doprava

nízkckoncentrovdných strusko-popílkových hydrosměsí (objemová

koncentrace cv < 10 % ) a následné skládkování popela na

odkaiiátích je z hlediska spotřeby energie, provozní vody a

působení na životni prostředí zcela nevyhovující.

Další zpřísněni požadavků přinášejí nové legislativní

úpravy, zejména zákon o odpadech č. 238/1991 Sb., Katalog

odpadů a zákon o poplatcích za uloženi odpadů, zákon o životním

prostředí, což nutné vede k přehodnocení současného způsobu

dopravy a ukládání popela. Okolem je najit vhodné technologie,

vyhovující po stránce manipulace pri doprave a ukládání popela,

aby životní prostředí v miste výroby, dopravy i deponování bylo

co nejméně zatíženo negativními vlivy a zároveň byly tyto

technologie cenové únosné a provozně bezpečné.

Odsiřování kouřových plynů z energetických výroben zmér\ i

kvalitu současných energetických odpadů. První energetické

jednotky zahájí odsířený provon už v průběhu let 1995-96.

Většinou budou realizován/ procesy mokré vápencové vypirky,

produkující energetický sádrovec, který bude opét většinou

ukládán na složiáté. Z tohoto hlediska je výhodné společné

ukládání popela a sádrovce jako odpadu z energetických výrober.

Z hlediska současných technologií můžeme uvažovat dvé



alternativy dopravy a skladováni popela. Jednou je ukládání

zvlhčeného popela, dopravovaného na skládku mechanicky na

pásech, po železnici či automobily. Vlastni ukládáni na skládce

je opět mechanické pomoci zakladačů či obdobného zaŕizeni a

vyžaduje hutnění. Další technologií je doprava a ukládání

energetických odpadů ve formé hustého kalu s minimálním

unoástvím vody. Zahuštěné kaly jsou vhodné pro potrubní dopravu

i ukládání na odkališté, prípadné do vyrúbaných důlních

prostor. Obě uvažované technologie vyvolávají potrebu určitých

2mén ve vnitřním i vnějším popelovém hospodářství oprc. ti

současnému stavu, který je navržen pro dopravu

nízkokoncentrovaných hydrosmésí (ĉ  < 10).

Při ukládání popela na odkališté je výhodné ukládat

společné popel i energosadrovec. Využívá se přitom pucolánových

vlastností popela a jeho reakce se sádrovcem, iniciovaná malým

množstvím (do 5 %) vápennél.J aditiva. Takto vzniklá hydrosmés

se po složiáti dobře rozlévá, postupné tuhne a tvrdne, až se

změní v kompaktní hmotu s charakterem poloskalni až skalní

horniny. Objemová hmotnost zatvrdlého vysušeného kalu dosahuje

hodnot 1,1 - l,5.103 kg/m3, koeficient propustnosti po 28 dnech

je 10"B ms"1, v konečné fázi až 10"18 ms 1, t.j. rychlost

průsaku dosahuje hodnoty 3 - 4 cm/rok, pevnost v tlaku

přesahuje hodnotu 1 MPa.

Otázka ekologicky nezávadného skladováni popela spole<'n" s

produkty odsíření klade značné kvalitatívni požadavky na výher

lokality i na konstrukční řešení skládky s ohledem na těsněni

jak základové spáry, tak i povrchu skládky. Minimální požadavky

na konstrukční řešení jsou specifikovány v "Nařízeni vlády CP. o

podrobnostech nakládání s odpady" a musí vyhovět i ukazatelům

přípustného znečištění povrchových vod podle nařízeni vlády CR

č. 171/1992 Sb.

Plocha složišt popílku dosahuje v CP cca 1350 ha.

Provedeni jednoduchého těsnění základové spáry i povrchu

představuje náklady přes 4 mld Kč, vícevrstvé těsněni a náklady

na zřízeni drenážní vrstvy zvýši náklad/ na 16 - 20 mld Kč.

Problémem zůstává kvalita těsnéni a jeho životnost, nebot

vyluhování solí může probíhat přibližné v konstantních
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koncentracích až několik set let, u stopových prvků až tisice

let. Ukládáni popela společné s energetickým sádrovcem a

iniciačním aditivem jako rychle tuhnoucího kalu, který se po

několika desítkách dní stane nepropustný a zároveň dostatečné

pevný, nahradí umělé tésnéni skládky. Navíc se v odpadu vytvoří

chemické vazby, které blokují vyluhování škodlivých látek. Voda

obsažená v kalu zůstane v popelu a sádrovci vázána a je využita

v průběhu hydratačního procesu. Tím odpadne problém jak s

prosakující, tak i vratnou vodou. Zároveň se v průběhu tuhnutí

již po několika hodinách vytvoří na povrchu skládky pevná

vrstva, odolná proti větrné erozi, čímž je vyřešen i problém

prašnosti skládky a zabráněno rozptylu popílku po okolí.

Pro hydraulickou dopravu zahuštěných kalů jsou důležité

tokové vlastnosti suspenze charakterizované závislostí spádu

tlakové čáry hydrosmési i na její rychlosti v a objemové

koncentraci cw, dále kritickou rychlostí vkP, t.j. rychlostí

proudění, při jejímž překročení nedochází v daném potrubí a pro

danou koncentraci k sedimentaci pevné fáze. Typické chování

zahuštěných suspenzí je uvedeno na obr. 1.

1.2

I.O

0.8

0.6

0.4

'E
É 0 . 2

0.0

c = 0.42 • Popílek ± sádrovec

- c = 0.35 ° Popílek +• sádrovec

c v = 0 .

c v = 0

25 T

39 v

Popílek * sádrovec

Popílek

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Obr. 1. Závislost spádu tlakové čáry na rychlosti proudění

a koncentraci hydrosmési
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Pri volbé optimálních parametrů hydrodopravy je nutno

ŕeáit optimalizační úlohu pro každé konkrétni zadání. Vstupní

data jsou roční produkce odpadu Mp, požadovaná rezerva R, roční

provozní doba T, hustota pevné fáze p9, dopravní vzdálenost

L. V závislosti na zvolené objemové koncentraci c„ je možno

určit hustotu suspenze po a průtoky suspenze Q 3 / požadované

množství vody Qv i vratné vody Q„„. jak ukazuje obr. 2.

i f) 1.2 l 6 1.8
0.5

0.

0.4

0.3

0.2

o

*, \ průtok materiálu
= 131,7 m3/s

popílek
= 2200 kg/ n!

0.0 L:

0

.---''Q [l/h]
j _ _i_

500 1000 1500 2000 2500 3000

Obr. 2. Průběh závislosti průtoků a hustoty hydrosmési na

objemové koncentraci

Tab. 1

D

0

0

MP
T

[m]

,378

,248

c v [%]

15

50

= 1,2.106 t/rok

= 5800 h/rok L

P [MPa]

6,3

9,0

R =

= 21 km p -

40%

2200 kg/m3

P

1

0

[MWJ

,68

,77

Výsledkem optimalizačního výpočtu je návrh vhodného

průměru dopravního potrubí, aby energetická spotreba byla

minimální. V tabulce I jsou uvedeny dva příklady hodnot průměru
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potrubí D, objemové koncentrace cv, celkové tlakové ztráty p

hydrosmési a celkové energetické potřeby dopravní trasy P pro

uvedené vstupní parametry. Z tabulky 1 je zřejmá výhodnost

dopravy zahuštěných suspenzí z hlediska energetického, z obr. 2

pak i více nsá 5,5 násobné snížení potřeby provozní vody

(131,7 : 746,1). Toto vše se projeví výrazným snížením

investičních i provozních nákladů.

Závěrem je možné konstatovat, že ukládání popela společné

s odpady z odsířeni ve fortné hustého kalu je vhodný způsob

likvidace odpadů z energetických výroben. Proti béžnému plavení

popela pri nízké koncentraci, ale i mechanickému ukládáni

zvlhóeného popela ovlivňuje méné negativné životní prostředí

při dopravé, ukládání i po zatuhnutí.

Ukládaný odpad se velmi rychle stává pevnou, prakticky

nepropustnou kvazihorninu, s minimálním množstvím výluhů a

prakticky bez ohrožení okolí prašnosti. Nižší investiční i

provozní náklady se projeví zvlášť výrazné pro vetší odlehlosti

deponií od vlastní energetické výroby.
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VYU2ITI ODPADO 2 ENERGETICKÝCH V?ROBEN PRO ZAKLADANÍ VYRÚBANÝCH

DOLNÍCH PROSTOR

Ing.Pavel Vlasák, CSc., Ing.Miroslav Ssvera, Ing.Zdenek Chára

Ostav pro hydrodynamiku AV CR, Praha

Negatívni vliv průmyslu na životni prostredí již dávno

prekročil kritickou hranici a vyžaduje komplexní prístup k

ŕeáení. Není možné dále zvyšovat znečištěni povrchových i

podzemních vod, půdy a atmosféry, ani zvyšovat zábér půdy pro

složišté odpadů. Na druhé strané je třeba zabezpečit

minimalizaci negativních vlivů důlní činnosti, zejména

odstranit sesuvy a propadáni hornin v důsledku poddolování.

Zvyšující se nároky na ochranu životního prostředí spolu s

malou ochotou územních orgánů povolovat ukládáni odpadů na

povrchová složišté vede zejména v oblastech důlní těžby ke

zvýáené-nu zájmu o ukládáni odpadů do vyrúbaných důlních

prostor. Ukládáni odpadů do podzemí může být pro důlní podniky

přínosem hned v několika směrech. Mimo úspory nákladů za

ukládáni vlastních odpadů na povrchová složišté a za zakládkový

materiál může přinášet i zisky za ukládání cizích odpadů,

zvýšit zaměstnanost v době útlumu těžby a samozřejmé by se

důsledným zakládáním snížily ekologické a ekonomické následky

negativních vlivů hlubinné těžby na povrch území.

Jednou z výhodných technologií, zvláště pro hlubinné doly,

s níž jsou dobré zkušenosti nejen na Ostravsku, ale i v oblasti

Handlové, v Polsku a Německu, je hydraulická potrubní doprava

optimálně zahuštěných vodních suspenzí. Odpady ukládané do dolů

musí vyhovovat určitým požadavkům z hlediska pevnosti i ochrany

životního prostředí. Např. nesmi se z nich vyluhovat voda,

která by zhoršovala stabilitní poméry v okolí dolu. Z

dlouhodobého hlediska musí být nepropustné, aby bylo zabráněno

vyplavováni nežádoucích látek.

Je problematické použít pro zakládáni vlhkou směs, protože

umístěni další pásové dopravy do podzemí je z prostorového

hlediska prakticky nemožné. Stejné problémy pak vznikají při

vlastním ukládání, kde zejména rozhrnování a hutněni ve
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stísněných prostorách je technologiclcy velmi náročné. Naopak

hydraulická nebo pneumohydraulická potrubní doprava zahuštěné

hydrosmési ve formé pasty má minimálni požadavky na prostor a

je z hlediska provozního velmi vhodná. Zahuštěná hydrosmés

obsahuje dostatek vody pro dosažení požadované tekutosti smési

pro potrubní dopravu, ale po uložení na místo už se z ní voda

neuvolňuje, nebot se spotrebuje v průběhu hydratačního procesu

a nadále zůstává vázána v zatvrdlé zakládkové smési.

Pro zakládání vyrúbaných důlních prostor jsou vhodné

popílkové smési aditivované cementem, které po uložení na místo

zatvrdnou. Tyto směsi jsou užívány napr. v OKR, v SUB v

Prievidzi, dále je tento způsob zakládání velmi rozšířen v

Polsku. Složení těchto směsí je blízké hmotnostnímu poméru

popílku a cementu 9 : 1 , vodou bývají naředény na objemovou

koncentraci nižší než 50 %. Při této hodnotě koncentrace

dochází k náhlému vzrůstu hydraulických odporů v potrubí a

proto není další zvyšování koncentrace vhodné (viz obr. 1).

1110
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^ popílek-cement-DM 100 .,.*

* popílek DH 100 ,
a popílek ON 80 -,

o popílek DM 50 i ,.
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Obr. 1 Křivka zrnitosti popílku a závislost

tlakové čáry hydrosmési a vody

hydrosmési v potrubí

poměrného spádu

na koncentraci

Takto připravená hydrosmés je dopravována většinou

gravitačně z povrchu do dolů a dále horizontální vétví na místo

určeni. Je-li délka horizontální větve příliš velká,

hydrostatický tlak dopravované směsi není pro horizontální

dopravu požadovaného množství hydrosměsi dostatečný a je nutné

hledat dodatečné zdroje energie. Buä vybudovat mezilehlé
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čerpací stanice nebo využít napr. pneumohydraulické dopravní

technologie, kde dodatečným zdrojem energie bude stlačený

vzduch. V poloprovozním mérítku byla tato technologie s velmi

dobrými výsledky odzkoušena na dolech 9. květen a Paskov v OKR.

1

8-

2-
-8

7
i r

1 zásobník hydrosmési

2 dopravní potrubí

3 dávkovač tlačných kusů

4 stlačený vzduch

5 hydrosmés

6 tlačný kus

7 zakládané místo

8 kohouty

Obr. 2 Schéma pneumohydraulické dopravy zahuštěných rychle

tuhnoucích popílko-cementových hydrosmési

V současnosti, kdy se provoz elektráren a tepláren

zásadné méní zahájením spalování uhlí s odsiřováním kouřových

plynů, nastane nová kvalita i při hydraulickém zakládání. Směs

popílku s energetickým sádrovcem, vápennými aditivy a případné

vypírkovou vodou z mokré vápenné vypirky tvoři vhodný materiál

jak pro hydraulickou potrubní dopravu, tak zejména z hlediska

zakládacího procesu. Po doprave na místo vysoce koncentrovaná

hydrosměs dobře zatéká do určených prostor, relativné rychle

zatuhne bez vytesnení vody a po zatvrdnutí se chová jako

hornina skalního či poloskalního typu.

Slibné výsledky byly dosaženy při ovérení možnosti

hydraulické dopravy zahuštěných aditivovaných popilkových

hydrosmési z elektrárny Nováky, která produkuje ročné 1,2.10' t

popela, z toho je 350 000 t odebíráno na výrobu stavebních

hmot, zbytek je ukládán na tři povrchová složiáté. Současná

doprava je hydraulická s relativné nízkou hmotnostní

65



koncentrací 4,5 - 7 %. Elektrárna spaluje hnédé uhli z dolů

Handlová, Nováky a Cigel, které obsahuje cca 5 % síry a arsen.

Elektrárna přechází na fluidní spalovaní s odsírením mokrou

vápennou vypirkou, pro niž bude použito karbidové vápno

(odpadní produkt sousední chemické továrny). To však sebou

přináší nepřípustné množství chloridů ve vypírkové vodé,

jejichž odstranění by bylo velmi náklade. Vhodným řešením je

vytvořit z popela, energosádrovce, vápenných aditiv a vypirkové

vody rychle tuhnoucí smés, která bude ukládána na složiště nebo

použita k zakládání vyrúbaných prostor. Obdobná technologie je

používána řadu let na více než 40 zařízeních v USA a je

prokázáno, že celkové poškození životního prostředí je takto

možno minimalizovat.

Ve směsi elektrárenského popílku, energetického sádrovce,

vápna a vody proběhnou chemické reakce podobné cementovým nebo

pucolánovým reakcím za vzniku nových stabilních vazeb, podobné

jako v betonu. Chloridy, sulfáty a těžké kovy obsažené v

zatvrdlé směsi jsou chemicky nebo fyzikálně vázané, takže

tento materiál je podle testů DIN a ASTM klasifikován jako

netoxický a přibližné odpovídající normám pro vodní zdroje.

Firma Waagnerbiro (Rakousko) spolu se Škodou Plzeň navrhla

pro elektrárnu Nováky obdobný postup ukládání vlhké směsi,

dopravované pásovou dopravou na povrchové skládky. Vzhledem k

blízkosti uhelných dolů a nutnosti řešit problém zakládání i

neochote územních orgánů připustit rozšíření skládek, byl zadán

úkol řešit vhodný způsob dopravy a ukládáni nejen na povrchové

skládky, ale i do dolů. Jako vhodný způsob byla vytipována

hydraulická potrubní doprava. Výsledky měření uvažovaných

hydrosmésí s objemovou koncentrací v rozmezí 25 - 42 % jsou

uvedeny na obr. 2 v příspěvku "Potrubní doprava strusko-

popílkových hydrosmésí", uveřejněném v tomto sborníku.

Hydrosmés může dosáhnout až 50 % hodnoty koncentrace, která je

na mezi tekutosti.

Použití hydraulické dopravy poskytuje v mnoha ohledech

lepší parametry než původně navrhovaná mechanická doprava a

zpracováni vlhké směsi. Zejména se sníží ohroženi životního

prostředí jak v průběhu vlastní dopravy, tak i při uloženi
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(vyšái pevnost, hustota, homogenita, menší propustnost a

vyluhovatelnost škodlivin). K tomu se připojuji nižší

investiční i provozní náklady a menši citlivost na

technologickou kázeň obsluhy, možnost prodloužení dopravní

vzdálenosti a využiti i určitého množství škváry o zrnu menším

než 35 mm. V místních podmínkách je nezanedbatelná výhoda i

možnost zachování nepřetržitého provozu části povrchových

sloáišf tradičním naplavováním v přechodném období před

kompletním odsířením.
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Odpadove_hospo£ar£tv£_v_energetice

Miroslav RICHTER, ing.

Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem

V českých zemích nebylo v posledních 40ti letech příliš

obvyké sepětí mezi energetikou a odpadovým hospodářstvím. Kaž-

dá z těchto oblastí se a nás vyvíjela prakticky izolovaně.

Příčin bylo více, za hlavní lze považovat enormní preferenci

tzv. velké energetiky a resortismus. Dlužno podotknout, že před

2. sv. válkou ani u nás tomu tak nebylo - např. jedna z prvních

spaloven komunálních odpadů v Evropě s teplárenským provozem

byla postavena v Praze již ve třicátých letech! Bohužel nastou-

pený trend byl po válce opuštěn. Ve světě tomu bylo naopak s

příznivými účinky jak v energetickém hospodářství tak v ochraně

životního prostředí ."' Právě proto si nyní zaslouží pozornost

každá z možností propojení energetiky s odpadovým hospodářstvím.

Je to jedna z cest, jak řešit minimalizaci objemu odpadů při

současném využití jejich energetického obsahu, absolutně redu-

kovat počet skládek a imisní zatížení obcí lokálními zdroji tep-

la. Dále uvedenými technickými prostředky je možné snížením pro-

vozních nákladů na získanou tepelnou a elektrickou energii ve

srovnání s fosilními palivy a snížení nákladů na skládkování

odpadů. Jelikož nemalý díl těchto nákladů platí každý občan,

tedy i každý z nás, je toto dalším důvodem pro zvýšení zájmu

o komentovaný problém.

Jsem přesvědčen, že právě nyní je čas na užší propojení

energetického a odpadového hospodářství hlavně větších měst

či městských aglomerací. K tomuto tvrzení mě opravňuje několik

skutečností, které bych zde rád uvedl:

1. Programy odpadového hospodářství vstupují do realizační

fáze. Nyní je více méně známo kde, kolik a jakých odpadů

vzniká. Každému původci odpadů začíná být jasno, kolik

ho asi bezpečné zneškodněni bude stát. To dříve či později

každého donutí vážně uvažovat o následujících možnostech
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sníženi nákladů odpadového hospodářství:

a/ minimalizovat objem odpadů, lépe využít všechny vstup-

ní suroviny výběrem zpracovatelské technologie.

b/ vytřiďovat recyklovatelný odpad, t.j. opět zhodnoti-

telný mnohdy s menší spotřebou energie než při výrobě

z přírodních surovin.

c/ separované sbírat kompostovatelné odpady po zpracování

dále využitelné pro obohacení půdy humusem, rekultiva-

ce, výživu rostlin apod.

d/ spalitelný, tepelně zneškodníteIný odpad využít k vý-

robě tepla a elektřiny technologiemi příznivými ochraně

životního prostředí.

e/ do skládek ukládat za definovaných podmínek postupně

pouze odpad dříve uvedenými postupy^y/yužitelný.

Tento výčet již naznačuje přímé či nepřímé úspory pri-

márních zdrojů energie při současné ochraně přírodních zdrojů,

půdy, vody a ovzduší.

2. Řada městských výtopen a podnikových tepláren je na hrani-

ci své morální a fyzické životnosti. V naprosté většině

případů nevyhovují energetickou účinností stávajícím,

natož výhledovým normám emisí škodlivin. Potřeba rekon-

strukcí či obnovy je nevyhnutelná.

3. Nalezení vhodných lokalit a získání finančních prostředků

pro stavby spaloven a skládek odpovídajících technických

parametrů je stále obtížnější. Situaci vždy a všude kom-

plikuje neinformovanost, nedůvěra až odpor veřejnosti

ke stavbám tohoto typu. Tím více úsilí se musí nyní vyna-

ložit na prosazení koncepčních, perspektivních rozhodnutí,

která svým dosahem mohou ovlivnit vývoj v časovém hori-

zontu desítek let.

Nyní bych se chtěl zmínit o několika zajímavých příkla-

dech, které by dokumentovaly možnosti propojení systémů
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odpadového a energetického hospodářství některých měst. Je

třeba předeslat, že na výstavbě, provozu a vlastnictví po-

dílu akcií příslušných akciových společností se výraznou

měrou podílejí právě městské úřady často vl.as^ni_c í_pod£l_30 %

i více !

U Bernu v údolí Tenftal byla před deseti lety uvedena do

provozu skládka komunálního odpadu. Její součástí je potrub-

ní systém jímání skládkových plynů využívaných pro výrobu

elektřiny. Celkem 6 soustrojí plynových motorů s generátory

je schopno ročně produkovat 20 mil kWh elektrické energie.

Stavba potrubí a elektrárny stála 7 mil íFr, tržba za prodej

elektřiny činí 1,8 mil S Fr ročně. Životnost skládky je odhado-

vána na 25 let, elektrárna bude schopna pracovat ještě min.

10 let po uzavření skládky. Odpadní teplo se zde zatím nevy-

užívá, ale jinde je užíváno pro vytápění a ohřev teplé užitko-

vo vody. Z bilančních výpočtů je patrné, že podobný systém je

schopen krýt potřeby tepla a elektřiny asi 25.000 obyvatel,

zatímco odpad pochází asi od 250.000 obyvatel.

V Iaussane a Bernu (např.) jsou spalovny komunálního odpadu

uprostřed městské zástavby jako součást městských tepláren.

V letních měsících produkují potřebné teplo jen ze spalova-

ných odpadů bez nutnosti posilování výkonu plynem nebo uhlím.

V uvedených místech prochází spalovnami více než 80 % odpadů.

Zlevnění svozu odpadu, zmenšení ztrát tepla při rozvodu je

2řejmé, kvalitní vícestupňové čištění spalin je samozřejmos-

tí, i když bylo instalováno postupně na zařízeních pocházejí-

cích ze 70. let.

Neméně využívané jsou teplárenké systémy kombinované se

spalovnami v Dánsku, např. v Odensee a Kodani. Za pozornost

stojí zejména systém rozvodu tepla horkou vodou z teplárny

(80 - 95°C na výstupu) přímo k odběratelům bez výměníkových

stanic. Odběratelé mají výměníky jen pro ohřev teplé užitko-

vé vody, v radiátorech ústředního topení cirkuluje přímo hor-
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ká voda z centrálního rozvodu teplárny. Všechny rozvody hor-

ké vody mezi objekty jsou v zemi izolované polyuretanovou

pěnou s PVC a pískovým zásypem. Provozovatelé uváděli, že

ztráty tepla jsou kolem 15 % i méně závislé na vzdálenosti.

Je třeba upozornit, že např. v Kodani dvě teplárny nedaleko

od sebe zásobují teplem 90 % všech objektů (podniků, úřadů,

bytů, provozoven služeb apod.) v okruhu 30ti kilometrů.

Jen v odlehlých místech jsou posilovači výtopny vytápěné zem-

ním plynem, které ale provozují jen několik týdnů v roce v

době největších mrazů. Min. 1 kotel těchto výtopen je na-

jížděn automaticky z centrálního dispečinku teplárny bez pot-

řeby obsluhy.

Pokud se týká komunálních odpadů, z exkurzí i odborné

literatury plyne, že výhřevnost odpadů stoupá - za posled-

ních 20 let vzrostla o 10 - 20 % prakticky v celé západní

Evropě. Toto je důsledkem rostoucího podílu plastových obalů

v odpadech často kombinovaných, které nelze recyklovat.

Odpady začínají být důležitou energetickou surovinou

i prc cementárny. Nap?, francouzská společnost Lafarge Ce-

ment se v tomto směru výrazně angažuje při zneškodňování

odpadních ropných látek, ojetých pneumatik aj. materiálů.

Obdobné příklady jsou ale i v ČR - např. ČCV Čížkovice, Ce-

mentárna Mokrá, Cementárna Ostrava.

Doufám, že naznačené příklady dostatečně přesvědčivě

dokládají možnosti propojení energetiky a odpadového hospodář-

ství při současné ochraně životního prostředí.
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Ing•Jan Dvořáček,CSc

Ing.BohuBi 1 Svoboda,CSc

Výzkuaný úsí-av inženýrských staveb Brno

Úprava, transport a ukládání popílků a odpadů z odsíření

Pracovníci Výzkumného ústavu inženýrských staveb Brno

řeěí problémy spojené s produkcí nezvykle vysokých objemů

odpadů z energetických i průmyslových výroben více než 10

roků, formou státních výzkumných programů nebo

jednotlivých zakázek, a to v ČR i SR.

V rámci hodnocení vlastností odpadů z odsíření se

zaměřili pracovnici VÚIS na sjiřťovánl základních

fyzi kálně-mechanických a chemických vlastností popelů

z granulačních kotlů s odsířením mokrou, polosuchou

a suchou aditivní vápencovou metodou, stabilizátů

3 fluidních popelů a stabilisátů 2 jejich směsi.

Zkouškám byly podrobeny vzorky odpadů z granul afinich

kotlů elektráren Českých energetických závodů Praha

a Slovenského energetického podniku Bratislava 2 ČR a SR,

ale i vzorky zahraničních popelů např. z cirkofluidnich

kotlů v Kasselu a Niagara Falls.

Zkoušky byly prováděny jednak na vzorcích ze směsi

vlhkých (vlhkost v cca 25 * 3O Si), dopravovate Iných

mechanicky (pásy, železnice, auta a pod.), jednak na

vzorcích ze snes i na hranici tekutosti - hustých suspenzí

a vlhkostí cca 50 % Ct.zn. váhový poměr záměsové vody

k suchému substrátu). Rozhodující pro výsledné

fyzikálně-mechanické vlastnosti stabilizátů je dosažená

objemová hmotnost sušiny po uložení směsi. Pro ilustraci

jsou na obr.l výsledky zkoušek se stabi1izátem EHO. Na
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obr. jsou plnou čarou pevnosti v tlaku stabi1izátu po 28

dnech hydratace, čárkovanou čarou dtto v tahu za ohybu. Na

vodorovné ose jsou jednak objemové hmotnosti sušiny,

jednak procenta ulehlosti odpovídající PCS.

Směsi značené LI jsou lité na hranici tekutosti, L2 mají

10 X přebytek vody, ostatní jsou mechanicky hutněné vlhké

směsi s vlhkostí w = 3O X.

Chemické a mineralogické vlastnosti stabi1izátů jsou

v důsledku probíhajících chemických reakcí, zejména

karbon izace vápna a dlouhodobé ceraentadnl a pucolánové

reakce, z hlediska ekologie (výluhy) ve většině případů aš

0 několik řádů lepši než u vlastních popelů,

vyluhovatelnost těžkých kovů a dalších nežádoucích

polutantů je v důsledku jejich zabudování do nově

vytvořené struktury vznikajících minerálů značně omezena.

Vzhledem ke složitosti procesů a různých vlastností

látek vstupujících do procesu tvorby stabi1izátu (různá

aditiva, uhlí, způsoby a teploty spalovacího

a odsiřovacího procesu a pod.), je třeba přistupovat ke

všem odpadům individuálně, zkušenosti z jedněch odpadů

nelze general izovat pro odpady druhé. Tak např.

v některých případech jsme zjistili, že klasický

stabilizát s přídavkem vápenného hydrátu a sádrovce ani po

180 dnech tvrdnutí nemá snížený obsah některých

nežádoucích látek ve výluzích oproti nestabilizovanému

popelu. V takovýchto případech je třeba řešit snížení

vyluhovatelnost1 nežádoucích látek separátně. VÚIS tyto

případy řeší a např. u popelů ENO se daří snížit výluhy

arzénu ze stabi1izátu skoro o 2 řády.

Z hlediska ekologie účelně upravené odpady je třeba

dopravit na místo dočasného nebo trvalého uloženi.

Zatímco klasiďá hydraulická doprava řídkých suspenzí

popelů jíž z hledisek ekologických i ekonomických ve světě

1 u nás dožívá a je dokonce i zakazována, doprava

zahuštěných nebo hustých suspenzí a suspenzi na mezi
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tekutosti prožívá naopak, zejména ve světě, široký

rozmach. Důvodem je jednak existence vhodných Čerpadel,

jednak vynikající praktické zkušenosti, zejména

s nepopelovými suspenzemi. Zkušenosti s popelovými

suspenzemi není již tak mnoho, ale přesto realizace

hydrodopravy hustých suspenzí popelů do podpovrchových

dolů (zejména v některých našich uhelných dolech na

Ostravsku a v uranových dolech v Čechách) a v zahraničí

(SRN,Polsko) a některé realizace v elektrárnách

a teplárnách u našich blízkých sousedů (Maďarsko, Polsko)

ukazují jejich výhody.

VÚIS se zabývá i experimenty se stabilizaty

dopravovanými hydraulicky ve směsi na hranici tekutosti,

kdy suspenze je ještě dopravítelná, ale bez nadbytečné

vody. Kromě všech ostatních vlastnosti suspenze,

potřebných pro dopravu a garantování vlastnosti po

uložení, je třeba navíc zajistit, aby směs při dopravě

nezhoustla nebo neztvrdla ani v případě požadovaných

technolog ických přestávek nebo v případě havárií. Pro tyto

účely je třeba provádět pro každý případ řadu experimentů

a laboratorních zkoušek od chemických a mineralogických,

kalorimetrických (hašení aktivních vápenných složek),

zkoušky počátku a konce tuhnutí, až po laboratorní

technologické pokusy s mícháním, dopravou a ukladania,

případně ve větším měřítku na zkušebních polích.

VÚIS Brno 2ajišťuje komplexně vSechny potřebné

laboratorní zkoušky a experimenty pro návrh a realizaci

hydraulické dopravy suspenze odpadů z elektráren bez

i s odsířením a v případě potřeby vytváří konsorcium

firem, které jsou schopny realizovat na klič dodávku celé

technologie dopravy a ukládání stabilizátu ve formě

suspenze na hranici tekutosti a výstavby složiště včetně

všech garanci. Tato technologie 2ejména při dopravě na

střední a delší vzdáleností a v případech členitého terénu

nemá co do ekonomické výhodnosti a takřka stoprocentní
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ekologické bezpečností konkurenci.

V některých případech bude třeba pro uložení odpadů z

odsíření využit např. stávající odkaliště.

Stávající odkal iStě popelů lze nadvyšovat i nad

projektovanou výšku za předpokladu, ěe ukládaný materiál

nebude vylučovat vodu a současně s nadvyšovániin odkaliětě,

např. stabílizátem se bude hladina vody v odkal išti

saki esávaL do hloubky.

Protoäe naplavovaním popelů došlo k roztříděni popelů

po délce pláže, má odkaliště minimálně 3 zóny rozdílných

deformačních vlastností, od málo deformabilní na vzdušním

lící po silně deformabilni v rybníkové části.

Při stabílitnlm výpočtu nadvýšeného odkaliětě je

proto třeba pro stabílitnl výpočet použít deformační

metodu (napŕ.MKP) a tento výpočet provádět pro aktuální

stav nadvýšení odkaliště a hladiny vody v odkal isti

postupně se zvyšováním odkalíště.

Pro měření deformačních vlastnosti - odkališť" "in situ" a

volné hladiny a pórových tlaků vody v odkal iáti

instalovali pracovníci VÚIS řadu jednoduchých, a proto

spolehlivých, měřicích zařízení.

VÚIS Brno používá trojici zarážených jednoduchých

piezometrů typu VÚIS a pro měření svislých a vodorovných

deformací a deformačních modulů "in situ" vyvinul

magnetické sondy.

Pro potřeby ukládání stabilizátů na stávající

odkaliště jsou pracovníci VÚIS schopni zabezpečit pro tato

pro bezpečnost nepostradatelná měření vše od projektu,

výroby, osazení, měření a vyhodnocováni až po garance

stability instrumentovaného složiště.
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Ing. Otokar '<. Szsffner

Společnost pro alternativní energie v.o.s

Ústí nad Labem

'•inŽNOSTI RGZVDOE ALTErtNATI V"JÍ ENERGETIKY V SEVEROZÁPADNÍM

REGIONU ČECH

Stav životního prostředí v severočeském pohraničí je preg-

nantním příkladem nesprávného pochopení a hodnocení přírodnino

a ekonomického potenciálu území a jeho využívání. Zdejší ekolo-

gická problémy byly popravdě, zčásti založeny už v období roz-

voje raného kapitalismu. Negativní vývoj životního prostředí

v regionu probíhal po řadu desetiletí více.nénS latentné, akce-

leroval v průběhu druhé svštová války a po ní. Totální destruk-

ce životníno prostředí se datuje od sedmdesátých let. Do součas-

ného stavu přivedla,krajinu a přírodu severních Čech bezbariéro-

vá exploatace žásbb hnědého uhlí pro účely energetiky," politika

"levné energie", přehlížení jiných zdrojů ... Přírodní prostředí

rozsáhlého území dospělo do stádia ekologické katastrofy a na

samý práh obyvatelnosti. Severozápadní region Šech je v současnu

nejrozsáhlejší a ekologicky najzatíženější území v republice a

zřejmě i v Evropě.

Pilířem energetiky v České republice jsou dosud nepochybně

uhelné elektrárny spalující hnědé uhlí. Současně je zcela prů-

kazné, že tento komplex je hlavní příčinou neutěšeného stavu ži-

votního prostředí v regionu. Znečištění ovzduší má cca z 30 %

na svědomí spalování uhlí. Vedle emisí SO, a tuhých látek jsou

produkovány oxidy dusíku a uhlíku, řada uhlovodíků, stopová prv-

ky atd. a to v pevných, plynných a kondenzovatelnych emisích.

Řada z látek je toxických, či jinak nebezpečných. Významný ploš-

ný zdroj znečištění ov2duší (zejména prachem) představuje vlast-

ní provoz povrchových lomů. Těžené a manipulované substráty jsou

příčinou prášení při skrývání nadloží, těžbě uhlí, pásová dopra-

vě, provozu zaklatíačů i dopravě uvnitř lorou. Prach se dostává do

ovzduší působením větru v celé.-n rozsahu povrchů obnažených těžbou
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a povrchů výsypek 5 nezauojenou vegetací. Lo:ny jsou rovněž zdro-

jem exhalací (ohně a zápary), které nelze plně eliminovat. Funkč-

ní rekultivace jsou na poměrně .nalé ploše těžSou zasaženého úze^í.

Oxiciy síry sledované nejvážněji z hlediska čistoty ovzduší je

třeba považovat především za indikátory znečištění, necharakteri-

zují ovšem míru závažnosti znečištění. Často závažnější škodlivi-

ny jsou obtížněji zjistitelné. Další měřenou škodlivinou je přích,

závažný především v je:nné respirabilni frakci. Na prachové částice

je sorbována celá řada stopových prvko specifických účinků. Kon-

centrace některých z nich převyšují všechny dosud nanžřené hodno-

ty v jiných průmyslových oblastech. Z celé škály ?4'J je u někte-

rých průkazná iorciogenita. Etnise uhlovodíků a oxidů dusíku tvoří

výchozí látky pro sekundární znečištování atmosféry. V narušeném

přirozeném oběhu dusíkatých látek v přírodě se skrývají četná bio-

logická rizika. V reálné atmosféře dochází k interakcím řady edi-

tovaných prvků a sloučenin anorganických i organických. V reak-

tivním pro.středí atmosféry jsou výsledky interakcí těžko identi-

fikovatelné, procesy dívají často charakter synergický. Ž výše u-

vedeného vyplývá, že zlepšení situace vsa.T)otné čistota ovzduší by

předpokládalo komplexní opatření (nejen odsíření uhelných elektrá-

ren). Lthelná energetika má negativní vliv na krajinu, přírodu, o-

byvatelstvo, osídlení i jiné přírodní zdroje. Nevratné jsou zása-

hy do pestrého reliéfu překrytého fádními výsypkami. V důsledku

těžby došlo k razantní deteriorizaci genofondu, zanikly cenné bi-

otopy, dožlo k zhroucení ekosystémů jehličnatých porostů, naruše-

ní stability ekosystému listnatých porostů. V případě druhového

ochuzení jde často, žel o z;něny nevratné. Pestrá surovinová zá-

kladna, která dala v minulosti základ bohatě diversifikované hos-

podářská činnosti, přestala být do značné míry využívána. Zasaže-

no bylo lázeňství, zemědělství * drastickou újmu utrpělo lesní

hospodářství. Venkovské osídlení prakticky zaniklo. Těžební čin-

ností zanikly desítky obcí, řada průmyslových výroben, infrak-

struktura, řada obcí utrpěla stavebními uzávěrami, "svému osudu"

byly ponechány cenné kulturní a přírodní jedinečnosti. Tyto těž-

ko vyčíslitelné ztráty se nicméně nepromítaly a dosud nepromítají
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do cen uhlí a energie. Při úvahácii o energetických potřebách na-

šeho státu je zapotřebí brát v úvahu, žs palivoenergetický kom-

plex na konvenční bázi vyrábí více než třetinu energie pro ener-

getické zabezpečení sebe sama, vykazuje tedy výrazná sutosti/nu-

lační či autosaturační vlastnosti.

Problé.py životního prostředí VBITIÍ negativna ovlivňují život

většiny obyvatel v regionu. iT.pakt negativních vlivi :ná dopady

zdravotní, prostředí působí trvalým strese.i;, lidé žijí s pooiten

provizoria. S chaotickými poměry souvisí styl života a sociálně

patologické jevy. Újma, kterou utrpělo území i lidé není dodnes

plně vyspecifikována, chybí i finanční vyjádření. Odborníci ve

vyspělých zemích jsou již dnes zajedno v tom, že konvenční ener-

getika má svá "skryté", externí náklady, které násobně převyšují

náklady výrobní.

Při posuzování ekonomické efektivnosti alternativních ener-

getických zdrojů se_tradičnš vychází z porovnání s ekonomikou

zdrojů klasických (KLZt). K nim tvoří obnovitelné a druhotná zdro-

je energie alternativu. Současná tendence k jejich využívání ve

vyspělých zemích je určována vštiavím vyčerpatelnosti fosilních

oaliv a negativními reálnými či potenciálními důsledky a riziky

konvenčních technologií. Rozsah a dynamika alternativní energetiky

(4LEN) v konkrétních podmínkách jsou určovány konkurenceschopnos-

tí vĹiči KLZE. 3e proto zásadní otázkou hospodářské politiky kaž-

dého státu do jaké míry jsou započítány do ceny energie zmíněné

externí náklady. Pokud se tak neděje, vytváří se ekologická dluhy

a žije na úkor příštích generací.

Kvalitativně nová řešení v Č'l je problematická v podmínkách

nevídané energetickénáročnosti naší ekonomiky, která se odvíjí od

politiky "levné energie". Konzervace tohoto stavu nicméně vytváří

bludný kruh. Při přechodu k tržnímu hospodářství je v oblasti e-

nergetiky zřetelná potřeba státních nástrojů (legislativa, cenová

politika, daňová politika).

Rozvoj ALEN vs vyspělých zemích byl v té Či oné pndobě pod-

porován státem a souběžně docházelo k zreálnění (zvyšování) cen
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snecgíe z konvenčních zdrojj, započítáváním externích nákladC •

\fe vyspělých zeních ve fungujícím ekonomickém prostředí je alter-

nativní energetika již konkurenceschopná a s výhodou je s KLEN

•<o.nbinován3. Technický rozvoj V_5'J rychle pokračuje, zlepšuje

se výkonnost a spolehlivost zařízení, v porovnání se situací před

deseti lety poklesly náklady na '.< vi h vesměs nésobnč (napr. u větr-

ných elektráren desetinásobně).

V pořadí energetického přínosu dominuje mezi ALc!J bioenerge-

tika. Pro rozvoj jedné z jsjich disciplin - fytoenergetiky se

např. v sousednin Měoiecku počítá s využitím 1/3 plochy území.

3eší se tím využívání ploch to. ekonomicky ménS výhodných z hle-

diska klasického zemědělství, popř. lesnictví, úspora paliv fo-

silních a tedy i snižování zátěže životního prostředí.

V podmínkách Čř? je masivní rozvoje ALEN v blízké doba málo

pravděpodobný s ohledem vnitření ekonomická a politická klima.

ALEN je součástí energetiky a investice do ní jsou obecně masivní

s dlouhodobější návratností. V podmínkách současného tržního ."ne-

chanisíTiu, vel.iii komplikovaných forrnách a rozsahu podpory ze stát-

ních prostředků ss .nuže ALEM stěží prosadit a prokázat své před-

nosti. Stojí tudíž stranou hlavního zájmu podnikáními proto, že

je obořen vyžadujícím vysokou kvalifikaci. Má-li být využito je-

jího potenciálu, ne:nůže být aplikována na úrovni turistických

atrakcí, je nutné vytvořit legislativní a ekonomická podmínky

pro jsjí rozvoj.V severočeském pohraničí jsou velni příznivá

podmínky pro uplatnění ALEN, která může reálně a účinně pomoci

řešit ekologické problémy, je tedy dvojnásob užitečné využít tá-

to objektivní reality.

V severočeském pohraničí existuje řada lokalit i rozsáhlá

území vhodná pro využívání energie větru. Z tohoto pohledu patří

větrné elektrárny (VE) mezi velmi perspektivní energetické zdro-

je. Ekonomika provozu ." VE by měla být garantována např. v přípa-

dě, že investiční náklady VH o instalovaném výkonu 400 kW budou

kolem 10 milionů Kč,v lokalitách, kde roční průměrná rychlost

větru je alespoň S m/s. Z této skutečnosti vyplývá aktuálnost

výroby V£ tuzemskými výrobci, neboí zahraniční výrobky jsou t.č.
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nejinénž o polovinu dražší. Varné investiční náklady jsou vysok-3,

provozní naopak tá.i:šř zanedbatelná. V podmínkách sevaročeského

pohraničí lze za předpokladu postupného vyrovnávání urovná výkup-

ních csn z čistých zdroju na evropský standart předpokládat dobu

návratnosti invsstic do ó let (bez poskytnuté dotace). Kvalifiko-

vané odhady aktuálního energetického přínosu větrných zařízení

představují v severním českéti pohraničí i;in. 330 %'•':! instalované-

ho vý:<onu. Při projektování větrných zařízení je potřeba preven-

tivně eliminovat potenciální negativní vlivy na osídlení a Drát

v úvahu provozní rizika (nejčasteji vliv námraz, aocchlazenvcn

kapalných srážek, elektrických výbojů) a respektovat kapacitní

a technická parametry zařízení pro přenos a transformaci vyrobená

energie.

Využívání energie slunce má podobně jako u energie větru le-

titou tradici. Optimální podmínky z hlediska osvitových poměru

jsou v zemčpisném pásmu subtropů, nicméně solární zařízení najde-

me i vs vysokých zeměpisných š.ířkách (napr., vľe* Skandinávii). So-

lární zařízení přeměňují energii globálního záření v energii te-

pelnou nebo elektrickou popř. za využití přídavných optických za-

řízení. Pře:nňna solární energie v snergii elektrickou je velmi

nákladná a má dlouhodobou návratnost, využití pro výrobu tepla'

je ekonomicky příznivější a doba návratnosti investic srovnatel-

ná s jinými ALZE. Solární energetika je obdobně jako větrná eko-

logicky bezproblémová. Solární kolektory -nají velmi široké užití.

Masivnější nasazení solárních zařízení (na průmyslové bézi)nel-

ze aktuálne předpokládat, individuální zájemci by se měli vyvaro-

vat amatérských přístupů. Příčinou neúspěšných pokusů jsou vesoiés

nevhodný výběr místa, technologie a vlastní provedení a provozo-

vání zařízení. Při odborné instalaci je návratnost těchto zaříze-

ní např. v případě volby plastových absorbérů kolem 5 let, s oh-

ledem na životnost zařízení jsou tak většinou splněny nároky pro-

vozovatele. Severozápadní region cech nepatří z objektivních dů-

vodů jako celek v ranci ČR ;nezi optimální území. Předpokládaný

energetický přínos solárních zařízení by v aktuálním období mohl

nahradit rádovš jednotky MW.
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VyuííváiU hydroehsríjet i c\ '•.,-> a ;_vj t a i •. c i'-. I u nalýcŕi vociích zdrc-

jj ):,i u nis hohatou t r a - i f; i perfektní technicky projektovaných

y vytvorených ďíl. 2^ js prsncnncu oblastí, využívání tenato roz-

::týloná^o ootonciílu je do značné r.íry záležitostí ."alych vodních

r:,?. 1. -flé vodní elektrárny (-'VI) jsou uvažovány do výkonová brá-

nice 10 '•'1:.:. '.íoaja z roku 1930 ?o'-o.n:en tu jí provozování t é* 5 r 15

tisíc x.ynších zařízení, v 3ov? iĽÍná r období Tochrízí * ijpadkij a

•'iGÍitic'-c-5 ;?lokjci t o T o t o erserc'?tic'írio ocvítví, ne:?ot nebylo zaii-

Tiavá pro inakroprojs'-cty socialisr.u. Pro provozování '-'VE jsou v Ž>Č~

v-icníc-i íechách příznivé přírodní-technickI porivánky. Přes odolo-

'<ovsní administrativních Pariór je rozvoj tohoto orívitví problá-

rový. S nhlerieii na značný nárůst cen turbín, stavebního i^ateriálu

a živá práce'31'1 financování z úverových prostředků, ngnarantuje do-

davatelský způsob výstavby přinňřenou návratnost investic.

Využívat ny.iroenerreti 3ký potenciál úze.iií je v kažcé vyspšlé

zeni ss'vozŕej ností. '-'VE sice patří -nezi zařízení s vyššíiá pořizo-

vacími náklady a pomalejší návratností, přesto patří díky život-

nosti T.ezi výrobní prostředky, která vyrábí nej-rién5 polovina z do-

ny sví životnosti jako zcela odepsané: Axtuální energetický pří-

nos VV£ v severních Čechách představuje řádov-5 desítky '<',!.

Oio-ngsa je nej:v.asívněj5íni zrírojeTi alternativní Rnergie. íio-

tschnologie jsou technicky a technoloQicky nejrychleji realizo-

vatelným odvetviu ALEN, navíc již v současných poměrech konkuren-

ceschopný-n. Snergeticki využití biowasy n-jže záhy a razantně pro-

:riluvit do energetické bilance Č??. Na konci technologická linky

je zpravidla proces spalování, energetická biomádia ovšem zatě-

žují prostředí nesrovnatelná nénš než fosilie. 3ioenergetická

zdroje lze členit z různých hledisek např. na fyto, zoo a komu-

nální. Oruhá a třetí skupina představuje výlučně zpracování od-

padu. Fytoenergetika, která tvoří první skupinu zahrnuje celou

škálu technologií. Zpracovává a energeticky zužitkovává:

a) hrcotu dřevin a plodin pěstovaných pro energetické účely

b) hnotu odpadu z těžby dřevin a čištění a výchovy porostů

c) hnotu odpadu ze základního zpracování dřeva a z dfevoprůíiyslu

d) h'T.otu odpadu a ve-dlejších oroduktů po sklizni kultur, plodin
a) hlavní produkt pastování technických plodin
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- y to;r;ióT jc-tikd of odstavuje- v sou'a'Bfiu ve vyspělých zsr.ir/i

•loalovŕ) boDri, íiá v.?ls:i rozsáhlé použití a rozsah enerjsti~k-"ího

výkonu. Jri spalovacím procesu nejsou produkovány oxidy síry a

je ťíii.íŕ •iszpraSriý', násobní nebo rádov': nižSí než u fosilií j Ľ

i onsah vžtiUriy jiných Škodlivin, oopari je žádaným hnojiv*n.

lis odborník j z vyspelých z*rá j= schopna zabezpečit 3? 13 "3

.jriurgetick í potreby. cy + oen-:-r jet ik 3 nonarušu JR rovnoviínu kolob-

hu "?7> neoot proriukC'3 plynu iri sn.slovíiií je vyvŕšená spotľc-

l"'ju v procesu fotosyntézy, -a ^ozencíc.'i -3ro?'uku jící ch fyť.oiasu

ji ložní nnojit a?t^?njící'ni a rizikový:!.i odpatíy, bezprobliív.nvS

a 5 cfekte.11. V síverozápaciní:. regionu ^ec^ jsou rozsánlš jzerí,

<1e Ty fytúfintTQetika nohla n̂ i'iranit ;iálo fIJTIK":.ní kla5ic.<-5 2';«>

::ílství a lesní íiospocia žení. Prakticky celý region soadí -io ̂.~:-

<tec'iíio 2 imisních písem ciirožsní. Pro z^jší oorosty js typic-

kí naďněrná ľ.nožství onu^relá or.nanická :~\r.oty a oro^líi) výživy

tkví pfiirifcvšín v narušsní 'jiolooick--:ŕio kolo'Dí^u a i.no'Til izaci

živin. Odstraňování odumřelé 3 znehodnocená riřevní Miloty je

JKrinucí všeobecně, přsdevšín^ pak v příněstských oblastech, kde

*y r.-í I y být preferovány tzv. ostatní funkce lasa.

Při zpracování dřeva vznik-5 odpaci, jehož výhřevnost je při

obsahu voc'y pod 23 \ vyšší než u hnSd-šno uhlí. 3řevní hmotu lzc

zpracovávat do briket a také zplynovat, např. pro Tíňon •.notcro-

výc'n vozidel. Enercjstick4 zhodnocení dřevního odpadu Tiá přínosy

ké a snižuje rizika nitrifikace prostředí.

Slá.na a jinš s!<liznová odpady zůstávají zčásti nevyužity.

Letité stohy jsou rovně? zdrojem nitrifikace. Plné energetická

využití se nabízí např. u slá-ny řepkové. Slsnu lze buď spalovat

(přímo nebo dvoustupnovš) nebo dále zpracovávat. Může být iníss-

na do různých typů "ekobriket". Výhřevnost slávny je s uhlí.i) při-

nejmsnšíii srovnatelná, emisní charakteristiky přesvědčivá lepií,

Každoročně by několik nilioni tun sláiny mohlo představovat výz-

namné energetická .nédiu.Ti.

Z kategorie technických plodin jsou energeticky zajímavá

některé vysoce produktivní plodiny z čeledi trav a dále olejniny.

•3rodukty olsjnin jsou v přírodě cobře ríegradovateln-i. Vecle vý-
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c o r-y jedlých a 'CGzacicn olejuj, pracích prostreo-ô sj. j e o r o n O_

icn vz;i:"i tových -ne torů perspekt i vnín palivem bionafta (metylester

kysilin řepkového olsis). Sv/fii užitnývd vlastnostmi se vsi vi

yřibližuja naftč, 5 kterou je rísitelný, ei.isní charakteristiky

•riá ale pr'jkazné lepší, iepiia i>é v severních tečnách vhodná oúírfí

jio-jM'ínky a fyziologicky zvýšené nároky na síru.

SnernetiCK-3 Zuooriparjy je nožno zpracovávat tec^r.ologie.rá, '<te-

ľú odoovíriají přirazeno recyklaci organic^-; huoty. Při zpracování

3x'<re naritů tzv. anaerobní ffjr.rentťicí čoc'nŕzí !-s tvorbS aioplynu,

principiální si'esi íá 'i -ne t a nu a 33 % -J,, který je využitelný

< vyrobí tepla nebo elektriny. Vyrooený bioplyn r.'jže být c*áls

upravován, doťřiván tío plynárensk-5 sítě neoo spslcván pro vlastní

potřebu. ísalizdce bioplynová technologie ja invastičriš náročná.

?.sší vedle energetického využití, ale jinak vslri problí."ová vy-

užívání odpaříš*; a to konplexní. Technologie je ovše-Ti náročná na

kvalifikované provscleni a provozování. !-'ívratnost invastic ss

c-líží 10

&nar2ctické odpady ka.tujnální představují organické ocípariy

potravin, obdobný charakter 'nají i odpady z potravinířskálno prC;-

iyslu. Minou lít různ-ž skupenství a být různá povahy (bílkoviny,

tuky, csliilcza, sacharidy). Jejich zpracování rúznýri (anaerob-

ní Tá a aerobníxi)technolooie;i:i unežnuje využití pro zenšdělskou

prvovýrobu (komposty, hnojiva) nebo produkci bioplynu ti. vyuřití

energetické.

Za předpokladu dostatečného -unožství organického odpadu lza

získávat plyny složenin podobné bioplynům ze skladek, které jsou

odpovídajícím zpňsobe.Ti založeny a provozovány. Skládková plyny

nají zpravidla určitý podíl nežádoucích příměsí. Energetický při-

nes je zpravidla lokálního významu.

Sioenercetika může být nový^ .r.asivním odvětvím navazujícím

na zemědělskou, lesnickou a jinou činnost, doplňovat je a zefek-

tivňovat, a sehrát veLni příznivou sociálna-skono.iiickou roli.

Podmínky pro její rozvoj jsou v regionu příznivá a -aktuální ener-

r,s3tický přínos řádovS stovky '•",••' instalovaného výkonu.
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Tepelná ř.sroacila 3 výměníky využívají tepeln-5 ensrgie

buď nříradního nebo oripaniuno charakteru. Aktuální jsou v našich

noďriínk-ích zajínavá vý.nšníky tepla pro relativní nízkou investič-

ní n r rodnost a nŕvratnost - v prů^íru 2 - 5 roků, Vý-nSníky zajiš-

tují ohřev při váoLniino vzouchu vz^uche-n o r'p a dní ̂n,využívajíce

kondenzačního tepla. Darpad};), v provedeních vzduch-voda, v2dnch-

vzduch nebo vctía-vDOa přečerp-ívají nízkopotanciální enecnii '••č-

r*ÍQ na vyš?í nladinu. íkonori'o tepslnýc'n čerpadel je oo.jvacniná

u celoročních ptovozJ (s návratností 't - 9 ro;<j). Výmaníky a te-

pelná čeroadl.3 Sstří spotřebu jiných enorso.fidii, ekologicky ida

o hezprobláiMiv.-; technologie na otv^czí oolsstí hosoodaireni s ener-

jifíľ.i. InôTnetické úspory !ry v reoicnu <:oh 1 y cřcrJstsvovat až ds-

sítky ••''.

'•••'srscyklovatslná část odpadů r.Cty.e h/t skládKOvána nebo spalo-

v.io3. ''cderní spalovny nerusí znamenat pro okolí závažnější rizi-

ka. Je vý'iociní konbincvat je s výtopnami, '-'aderni tschnolonie u-

rožnující r'jzné varianty spalování jsou zpravidla na bázi "fluidu",

Jednotka- s fluidní.n loženi dokážs spalovat různorodé odpady i bez

pocílu klasických paliv. í'a spalování jsou kladeny val^i vysoká

nároky z hlediska prevence nežádoucích e^isí. Jsou znánia zaříze-

ní o Gnsrgetiokí'i: výkonu několika desítek K'.'.'.\

Rozvoj ÍLE N v Z1? závisí na nakro i ^nikropolitícks situaci,

na ekonomických, legislativních i .norálnlch poiišrech. ALZí pred-

stavuj! součást přírodního potenciálu, který lze využívat bez

způsobení új^y krajině, přírodě, licen. Nekonkurenceschopnost

ALE'J je pouze zdánlivá, jak to lze doložit příklady z vyspělých

ze.rá. Energetický potenciál ALEN v sívorozápadnl.Ti regionu Čech

lze předpokládat kolen 1000 :-v.v instalovaného výkonu. V_E\' ná v

sob5 i "latentní potenciál" v možnostech zlepšování životního

prostředí a transformace a divsrsifikace ekonomická základny

regionu. K nastolení konkurenčního prostředí v oblasti energeti-

ky je ovšenn v iniciální fázi potřebná účinná účast státu. Mělo

by být ale koneckonců niorálniii kraden národa, který chce být řa-

zen do vyspĚlč Evropy, chovat se ohleduplně ke svá krajině,pří-

rod? a jejín zctrojOn, kulturnímu dědictví iiinulosti, to vše pro

Generace příští.
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OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A ZEMĚDĚLSTVÍ

Ing.Jaroslava Vrábliková,CSc.
Fakulta životního prostredí
UJEP Ústí n.Labem.

Veškeré životní projevy jsou doprovázeny změnami

energie.I civilizace je jen jedním z pozoruhodných výsledků

přírodních dejíl, , které jsou závislé na nepřetržitém příkonu

koncentrované energie slunečního záření/I/.

Rflst lidské populace je provázen i rfistem spotřeby

energie. Do 20. stolstí byla hlavním energetickým zdrojem

dřevo,které bylo nahrazeno fosilními palivy.To umožnilo

zvýšit produkci i ekonomické přírostky na celé

planetě.Spotřeba komerční energie roste stale vyšším

tempem. Nartlst spotřeby energie byl povaäován za ukazatel

ekonomického růstu,bez ohledu na účinnost s jakou byla

energie využívána.

Výroba komerční energie a její využití jsou provázeny

vážnými dopady na životní prostředí.Energetika je významným

spotřebitelem fosilních paliv. Pro nedalekou budoucnost se

rýsuje perspektiva postupného vyčerpávaní zásob

neobnovíte Iných "fosilních paliv. Jednou z možností je se

zaměřit na účinné využiti obnovitelných zdrojů energie

založených na energii Slunce,která je nevyčerpatelná.

Rozvoj obnovitelných adrojii energie na bázi sluneční

energie má velmi široké možnosti od přímého využité energie

Slunce/ premena svetla v elektřinu ,teplo/ k produkci

biomasy-Odhaduje se, že celkové množství sluneční energie,

kterou zachycuje vegetace naší planety a která představuje

170 miliard tun sušiny t.j. cca 29*0 *10 isfcjf j e jesté 7-10

x vyšší než je celková potřeba energie pro lidstvo
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Biomasu. pro produkci fotosyntetických paliv Ise získávat

jak z přirozených rostlinných •formací s vysokou

produktivitou/lesy, močály kda roste rákos, vodní hyacinty

u přehradních nádrží/ neba na t.sv. energetických

zemědělských podniká, které by na velkých plochách

pěstovaly rostliny a vysoké primární produktivitě/ plane

rostoucí traviny, kul turn í rostliny, rychle rostoucí

dřeviny/.Určité možnosti se jeví i ve využití norských řas

a sladkovodní ch rostlin . Vs svět* existuje dnes celé. řada

projektů,pro třetí tisíciletí , které poukazují na možnosti

získání dostatečného množství energií na bázi biomasy

vybudováním agroenergetických komplexů./Francie ,Švédsko,

USA/.

Ve vyspělých státech se v současnem období setkáváme se

dvěmi zásadními problémy — s nadvýrobou potravin a omezeným

množstvím neobnovitelných zdrojů energie.Tyto problémy se

začínají dotýkat i České republiky.

S výrobou potravin velmi úzce souvisí i využití

zemědělské pády.Výměra zemědělské , ale i orné pôdy v

posledních letech klesá.Porovnáme- li vývoj zemědělského

půdního fondu v ČR od r. 194& kdy bylo obhospodařováno 4.759

tis ha půdy zemědělské a z tébo výměry bylo 3.í>41tis ha pády

orné se stavem v r. 1992 ,došlo k poklesu o 474 tis ha pôdy

zemědělské/10 Z / a 456 tis ha půdy orné/12. 5X/.I přes tento

vysoký úbytek půdního fondu je v ČR nadvýroba potravin a s

nemožností výhodného exportu našich zemědělských produktů

jsou připravovány záměry, ža obdobně jak v okolních státech

bude i u nás Část půdy ponechána laden^na př. v bývalém NDR

leží ladem 13X orné půdy./ 3/

V našich podmínkách se uvažuje o uvedeni cca 10 X orné
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pôdy do klidu, o jejím satravnění či zalesnení.

Neobdeláváním půdy môže dojít k vážnym agrotechnickým

škodám, mohou vzniknout i určité typy chemických

a. fyzikálních reakcí /okyselení, aktivace těžkých kovů

v půdě/,které mohou zanechat negativní následky.Neřízené

zaplevelení & nálet dřevin by v budoucnu vyvolávalo neúmerne

néklatíy na rekultivaci . Určité možnosti řešení tohoto

problémů js agroenergstifca.

Zabezpečování energetické potřeby zsaiídžlstvl

z vlastních zdroja má dlouholetou tradici, až do 50 let

tohoto století sloužilo téměř 30 X zemědělské pôdy ke krytí

potřeb potahové a pracovní sily.Tato plocha byla po

industrializaci odvětvi využívána k zajištění produkce

potravin.V dôsledku snížení poptávky po zemědělské produkci

dochází k uvolnení produkční plochy, kterou je možno

v dalším období využít pro produkci energetických plodin.

V oblasti, kde je pôda zatížena cizorodými látkami , imisemi

a lokalitách s vyšší ekologickou zátěží, které nejsou vhodné

i z dalších dftvodO. pro produkci potravin je využití půdy

tímto směrem velice žádoucí.

Snížením energetické náročnosti výroby a využitím

obnovitelných zdroj© v zemědělství se zabývá řada vyspělých

zemí.Dle ůdaja FflO se v zemích ES vyprodukuje 300 /nil t

suchých skliznových zbytkíl a200 mil t zelených zbytk.Q a

odpadů se SivDciSné výroby vhodných pro energetické využití

/4 /.

Celková přímá spotřeba energie v ČSFR činila kolem

110*10* GJ.Dle rozbora prováděných VUZT Praha je předpoklad,

ze zemědělství' jako odvetví lze zásobit z obnovitelných

zdroja ve výši 100*106 GJ.
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K obnovitelným zdrojom energie v zemědělství patří

moSnosti využití energie sluneční , vodních tokft,

větrů, termálních vod, vnějšího prostředí a produkce

bi.oma.sy.

V dfisledku sníSenl poptávky pa zemědělské produkci je

perspektivní v ČR zejména produkce bioinasy.V současnosti jde

zejména, o výrobu mety lestaru 2 řepkového oleje. Došla

k rozšířeni pěstovaných ploch repky i zvýšení

výnosfl.Podmínkou rozšíření je ale vyšší ekonomická

efektivnost.

Další forma využití biomasy k energetickým úcelAnt je

pěstování rychlerostoucích energetických plodin na orné

pSdě.Tento typ získávání energie v našich zemích má

historickou, tradici a v současném období je výzkumně řeéen

VÚOZ Průhonice úkol "Hodnocení produkce biomasy jako

obnovitelného zdroje energie v krajině", jehož záměrem je

získat údaje o výběru vhodných půd pro -produkci

biomasy,šlechtěn í a technologie pěstování rychlerastoucích

dřevin, zpracování biomasy včetně ekonomické kalkulace při

hodnocení produkce biomasy.

Krom uvedených forem ss jeví jako výhledově reálné

i v oblasti ČR spadování slámy obilovin , řepky připadne

i sena. Odhad energetické hodnoty f y tápali v AT. - 4kg

fytopaliva se rovná 1 kg LTD/ dokumentuje potřebu řešení

problematiku alternativních zdrojů energii i směrování

výzkumu do této oblasti.

Záměr ve využiti pôdy pro energetické účely je i jedním

ze základních principd trvale udržitelného zemědělství. Tato

forma hospodaření perspektivné řeší ekologické systémy

hospodaření umožňující produkci kvalitních,cizorodými

89



látkami nezatížených produktů při snížení energetických

vkladG, orientaci na nepotravinářské produkty a na pěstováni

energetických plodin jako cesty k obnovitelným surovinám

a energiím.

Problematika trvale udržitelného zemědělství předpokládá,

dala redukci všech vkladů, které degradují prostředí

a zhoršují kvalitu produkce,integraci zemědělských soustav

hospodaření s místními ekosystémy, pestřejší -strukturu

plodin,Pôdu Šetřící technologie ale i orientaci vedy,

výzkumu,technologií a vzdelávaní k rozvoji základních

principů trvale udržitelného rozvoje a života.

Tamto princípom se přizpůsobují ve vyspelých evropských

státech , ale jsou i dlouhodobým agrárním programem ČR.

Trvale udržitelné zemědělství nutno chápat jednak jako

systém hospodaření, který uspokojuje potřeby současnosti

a neomezuje potřeby budoucích generaci,ale zároveň i jako

určitou životní filozofii,směřující k vyssím hodnotovým

orientacím.Tyto systémy ale musí být ekonomicky

životaschopné,musí zajistit potřebnou míru potravinové

jistoty a zlepšovat či uchovat přírodní prostředí.Je to

jedna z cest ke snížení ekologické zátěže území ,zajištění

obnovitelných adrojA energie, ale i ' podmínek života pro

daläí generace v třetím tisíciletí.
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PROGRAM OBNOVY A RO7VOJR PÁNBVNÍ OBASTI SEVFRMfai ČECH

Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.

Universita J.E. Purkyné Ústí nad Labem

Používané přívlastky ekologické situace v tomto regionu,

jako "kritická, havarijná, tragická" jsou sice pravdivé a nenad-

sazené, nicméně jejich neustálým opakováním a snášením dalších

a daláích argumentů se stav nejen neřeáí, ale spíže prolonguje

a komplikuje. Navíc se tím jen dále prohJubuje již tak nepřízni-

vý "image" regionu, spíše odpuzující, než stimulující snahu

o účinné řeáení.

Proto je nanejvýš nutné postavit proti tento názorům, stej-

né jako defaistíckýra náladám rezignace a lhostejnosti, ak t i vn\

program obnovy a rozvoje této oblasti. Jeho obsah musí být zamě-

řen na hledání a formulování východisek v kontextu probíhající

ekonomické reformy, sociální tržní ekonomiky a rozvoje demokra-

tické společnosti.

Výchozí, premisy a zňsqtly

Program musí být založen na premise obousměrného procesu,

postupujícího z horizontální, regionální polohy nahoru a opačné

z centra do regionu. Jinými slovy jde o maximální, jniciaci lo-

kálních a regionálních aktivit (přírodních, ekonomických, demog-

rafických, sociálních) a současné o pomoc a stimulaci těchto ak-

tivit státem v rámci aktivní regionální politiky. Plná oprávně-

nost druhé, vertikální složky procesu obnovy a rozvoje vychází

ze zcela mimořádné míry ekologické a sociální devastace regionu.

Jde tudíž o určitou formu splácení "dluhů" společnosti tomuto

regionu v důsledku předchozího kořistnického přístupu k budováni

"levné" palivoenergetické základny státu na úkor přirozené rege-

nerace krajiny, sídelní struktury, životního prostředí zdejSích

obyvatel.

91



Inspirativní pro tyto práce mohou být zahraniční poznatky

a zkušenosti z analogických tzv. starých průmyslových regionů

v SRN, Francii, Belgii, Velké Britanii, jejichž "revitalizace"

a ekonomická restrukturalizace započala před 20 - 30 lety a něk-

de ještě probíhá. Jejich aplikace však musí být velmi uvážlivá

s ohledem na značné odlišnosti u nás, a to jak v SHP (vyšší stu-

peň devastace povrchovou téžbou, horší kvalita spalovaného uhlí,

nižší stupeň identity obyvatel s územím v důsledku poválečných

přesunů obyvatel), tak v ekonomické a sociální situaci státu,

v níž tento proces probíhá.

Jde v prvé řade o změny ekonomického prostredí v rámci

nichž se bude postupně měnit struktura sociálních a ekonomických

problémů v regionu, a to v kontextu s problémy stávajícími

a přežívajícími; nízká vzdelanostní a kvalifikační úroveň popu-

lace, silné narušení přírodních složek životního prostředí, vy-

soký výskyt sociálně negativních až sociálně patologických jevů,

specifická demografická, národnostní, etnická a sociální struk-

tura a s ní související životní návyky a sociální mikroklima.

Scénář strategie obnovy a rozvoje musí proto vycházet

a předvídat především důsledky 1. a 2. vlny velké privatizace,

xj. podchytit, analyzovat a pokusit se dát odpověď na nové ten-

dence v ekologické a sociálne ekonomické oblasti, které budou

vznikat v průběhu a po tomto procesu. Nelze á priori nebo jen

spekulativně konstruovat proces restrukturalizace ekonomiky re-

gionu bez zohlednění zásadní změny vlastnických subjektů. Nejpr-

ve musí proběhnout proces privatizace, jehož racionálním produk-

tem budou změny ekonomického chování a struktury ekonomiky. Při-

tom funkci trhu, tržní ekonomiky nelze absolutizovat, ale konci-

povat sociálně ekonomický image regionu na základě silného ak-

centováni ekologických aspektů. Jinak by se totiž mohlo stát, že

strohá ekonomika racionalita nových majitelů povede k pokračová-

ní nebo dokonce k prohloubení dosavadních trendů, k další devas-

taci a jednostranné exploataci surovin, k fixaci současných eko-

logických a sociálních problémů.
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Strategické cíle

Hierarchii strategických cílů obnovy a rozvoje severočeské-

ho regionu je možno stanovit takto:

a) ozdravěni základních složek životního prostředí, v prvé řade

ovzduší

b) zachování pracovních příležitostí a diversifikace jejich

struktury

c) zvýšení vzdelanostní a kvalifikační úrovně obyvatelstva

d) rozvinutí místní podnikatelské aktivity obyvatel ve výrobní i

nevýrobní sféře jako jedné z forem lokální a regionální iden-

tity

e) zlepšování infrastruktury mést a obcí v regionu, "humanizace"

panelových sídlišť, čistoty veřejných prostranství, rozvoj

zelené

f) účinné řešeni etnických a národnostních probléraů v regionu s

akcentem na rómskou problematiku

g) volba efektivní formy samosprávy a státní správy v regionu

Převážná část těchto cílů je úzce svázána a podmíněna vývo-

jem palivo-energetického komplexu, resp. tempera a intenzitou út-

lumu těžby a spalováni uhlí v regionu, vdetné urychleného zahla-

zování škod a dalších důsledků povrchového dolování z minulosti.

To bude vytvářet prostor nejen pro postupné ozdravení základních

složek životního prostředí (vzduch, krajina, voda), ale i pro

následné řešení závažných problémů a "specifik" v sociálne eko-

nomické oblasti. Bylo by iluzorní a nereálné zakládat koncepci

rozvoje nových ekonomických aktivit a řešení stávajících sociál-

ních problémů ve zdevastovaném a ekologicky naprosto neúnosném

prostředí, a to jeho následnou a nákladnou "ekologizací" bez pr-

votního řešení základních příčin devastace.

Tento program musí být založen na seriózním odhadu tempa.

útlumu a lokalizace téžbv na základe ekologických a ekonomických

kritérií, tempa a způsobu zahlazování důsledků téžbv a v nepos-

lední řade na postupném fešenf celého komplexu sociálních, eko-
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nomickych. demografických a dalších souvislosti. Nelze si ovšem

představit tento program jako všezahrnující a uzavřeny dokument,

ale jako cílenou a koordinovanou činnost podnikových a územních

orgánů, organizací a občanských iniciativ, jako proces sjednoco-

vání jejich zájmů smérera k revitalizaci regionu.

Nereálná a nepřijatelná na druhé straně je představa ext-

rémního degresivního vývoje téžby a následného zpracování uhlí

tak, že vymizí nebo klesne na minimum v dohledné době 10 - 20

let. Finální vývoj bude tudíž výslednicí rady positivních a ne-

gativních faktorů, které naválí na degresivní vývoj téžby uhlí

v posledních letech. Oproti nejvyšším výkonům kolem 74 mil. tun

ročně v polovině osmdesátých let začal pokles téžby již koncem

této dekády:

1989 67,3 mil. tun

1990 60,7 mil. tun

1991 5S,9 mil. tun

1992 53,5 mil. tun

Nutno zdůraznit, že hlavním stimulátorem tohoto vývoje za-

tím nebyly ekologické, ale ekonomické (zejména odbytové) důvody

a že přes pokles těžby o 20 - 25 % nedošlo ke kolapsu v sociální

oblasti a v míře nezamestnanosti. Svédcí to mimo jiné o rezer-

vách důlních podniků k prolongaci tzv. sociální zaměstnanosti,

která se jesté za totality odhadovala ve výši 20 - S09t. Po pri-

vatizaci dolů v rámci 2. vlny privatizace dojde zřejmé v průběhu

příštích 2 - 3 let ke snížení počtu pracovníků o 30 - 40 %, což

v absolutním vyjádření znamená 10 - 12 tisíc osob.

Transformace uhelného průmyslu - základ revitalizace regionu

Je reálný předpoklad, že těžba hnědého uhlí bude i nadále,

i když zřejmé povlovněji než v letech 1990 - 1992, klesat. Reál-

ný odhad poklesu do roku 2000 se pohybuje v rozmezí 20 - 30 %

proti roku 1992, tj. na absolutní objem 36 - 41 mil. tun ročné.
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Jde o úroveň, dosahovanou kolem roku 1960, která umožní (při

přísných ekologických a ekonomických kritériích tčžby a užití

moderní dobývací techniky) soustředit těžbu do nejefektivnějších

a ekologicky neiiaéné "problémových" lokalit a tím urychlit sana-

ci a zahlazování důsledků povrchové těžby ve zbývajících lokali-

To vyžaduje zásadně změnit dřívější filosofii těžby uhlí

v SHP "co nejvíce a nejrychleji" na "co nejméně, ekonomicky

a ekologicky nejvýhodněji". Adekvátně k postupnému omezování tě-

žební činnosti by mělo narůstat druhé těžiště činnosti důlních

podniků, spočívající v odstraňování následků povrchové těžby.

Tím bude možné částečné kompenzovat úbytek pracovních příleži-

tostí v hlavni činnosti. Výhodou je podobný charakter práce, ne-

vyžadující zásadní změny ve struktuře pracovních sil. Pro tuto

činnost by měly být naakumulované dostatečné finanční zdroje

především v důlních podnicích, ale i ve státním rozpočtu.

Další možnosti rozvoje pracovních příležitostí spočívají

v dokonalejším upravárenstvi uhlí, v postupném obohacování"na-

bídky o palivo s ekologickými parametry a o výrobky z tzv. ved-

lcjií činnosti, jejichž váha by měla podstatné narůstat.

Určité možnosti se nabízejí v komplexním zhodnocováni nad-

ložních a podložních surovin (což se vůbec nedařilo v dřívějším

extezivním způsobu tčžby) a v podstatně žiržím sortimentu a na-

bídce služeb a kooperací pro jiné fnetéžebni) podniky. Celý kom-

plex SHR (těžební, opravárenské, pomocné a další doprovodné pod-

niky) by měl v krátké době projít postupnou vnitřní proměnou

v organizaci, která využívá vnitřní zdroje k rozžiřování své

činnosti o další obory, které mohou, ale nemusejí, souviset vý-

hradné s těžbou uhlí.

Velmi důležité je v rámci důlních podniků i celého komplexu
SHR vyvolávat a stimulovat nové podnikatelské impulsy. Podporo-
vat vznik nových firem nebo transformaci stávajících, které bu-
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dou na trh přinášet inovace, nové výrobky a služby. Zvláštní po-

zornost věnovat vyhledávání, výcviku a zvyšováni kvalifikace

silných podnikatelských osobností s talentem pro moderní řízení

a podnikání, osobností, které jsou schopny a ochotny nést riziko

i případného neúspěchu těchto podnikatelských záměrů. V totntc

směru je důležité využívat informací a kontaktů s dalšími podni-

katelskými a regionálními orgány a spolupracovat se specializo-

vanými firmami a podnikatelskými inkubátory, které již dnes

v regionu působí.

Pokus o závěry

Program obnovy a rozvoje pánevní oblasti severních Čech je

do značné míry organicky spojen s vývojem palivocnergctického

komplexu, jehož prognózu nutno založit na následujících postupo-

vých krocích a opatřeních:

- důsledná racionalizace téžebních postupů při výrazném snižová-

ní těžby uhlí a koncentraci těžby do 4 - 5 lokalit tak, aby

byla maximálne respektována ekologická hlediska a současné co

nejvíce prodloužena životnost uhelných zásob pro jejich pod-

statné efektívnejší zhodnocení a využití v budoucnu

- obrovské přesuny zeminy při skrývkách nepovažovat jen za nutné

zlo, ale aktivně využívat tohoto specifika pro velkorysé zah-

lazování důlních jam (vnitřní výsypky), pro celkové koncepční

přetváření krajiny z hlediska výhledových potřeb osídlení,

ekologie a ekonomiky téžby (viz některé kladné příklady z oko-

lí Mostu)

- rozsah, postup a kvalitu rekultivační činnosti výrazné zvyšo-

vat a postupné přeorientovat z dnešního pomérné úzkého zaměře-

ní na komplexní tvorbu "krajiny budoucnosti" s priorizací as-

pektů životního prostředí (růst podílu vodní rekultivace, roz-

voj příměstské zelené a podmínek pro krátkodobou rekreaci oby-

vatel) . Aktivné využívat této činnosti jako zdroje nových pra-

covních příležitostí.
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Druhý blok tvoří řešení důsledků spalování méně hodnotného

uhlí v plošné omezené, terénně i klimaticky nepříznivé oblasti

na úpatí Krušných hor. Koncentrace tepelných velkoelektráren

o celkové kapacite 5 300 MV cnormé zhoršila čistotu ovzduší ne-

jen v celé oblasti SHP, ale i v přilehlých územích, s řadou sil-

né negativních ekologických, ekonomických, zdravotních a sociál-

ních důsledků.

Je plné prokázána přímá korelační závislost stupně znečiš-

tění ovzduší pevnými a plynnými exhalacemi na množství, druhu

a kvalitě spalovaného uhlí, dále na druhu a technické úrovni

spalovacího zařízení (druh a stáří kotlů, vybavenost čistící

technikou, výška komínů ap.) a na směru převládajících větrů.

V SHP s daleko největšími hodnotami emisí je situace dále zhor-

šována nedostatečným rozptylem, častými inverzními stavy, útlu-

mem proudéní vzduchu a s títn související nižší intenzitou slu-

nečního záření v průběhu roku, nadprůměrným výskytem mlh atd.,

což dále zhoršuje vliv silného znečištění ovzduší na živé orga-

nismy. Východiska z této kritické situace jsou mimořádně složitá

a ekonomicky náročná, nicméně životné nezbytná pro dosažení zá-

sadního obratu v co nejkratším období. Půjde zejména o:

- postupné omezování provozu tepelných elektráren ještě před

ukončením jejich technicko-ekonomické životnosti odstavováním

bloků a převáděním na teplárenský provoz

- rozšíření a průběžnou rekonstrukci odlučovacích zařízení s cí-

lem zajistit plnou provozní spolehlivost a technicky maximální

výkon pro minimalizaci úletu pevných emisí

- snižování exhalací oxidu siřičitého a NO^ všemi dostupnými

prostředky (odsiřovací a denitrifikační zařízení, fluidní spa-

lování uhlí, přechod na plyn nebo kapalná paliva) a plné res-

pektování mezinárodních dohod v tomto sméru

- vypracování a realizace programu technických, organizačních a

technologických opatření ke snižování pevných a plynných emisí

i v dalších průmyslových podnicích, výraísťování nejzávadněj-

ších chemických a dalších provozů z center mést a aglomerací.



zintenzívnení postupu teplofikace a plynofikace měst a obcí,

budováni ochranných hygienických pásem u hlavních znečišťova-

telů, koncepční řešení dopravy s cílem snižování škodlivin ze

spalovacích motorů (obchvaty mést, Trolejbusy ap.)

- zdokonalování měřící techniky pro kontiunální měření a aktivní

využívání výsledků pro zvýšení účinnosti regulačních opatření

v době nepříznivých meteorologických podmínek, zvýšení pravo-

moci příslušných orgánů (KHES, OHES, ČT1O, HMÚ) v kontrolní,

regulační a postihové činnosti.

Je možno shrnout, že životní prostředí narušené v prvé řadě

extenzivním rozvojem PEK, se v oblasti SHP a spádového okolí

stalo skutečně limitujícím faktorem dalšího sociálné-ekonoroické-

ho rozvoje. Nutnost jeho zásadního řešení nemá žádné alternati-

vy. Svou složitostí a ekonomickou náročností jde současné o pri-

oritní úkol nejen regionu, ale celé České republiky.



INSTITUT FŮR WIRTSCHAFTSFORSCHIÍNG HALLE

Abteilung Energie und Umwelt
Prof. Dr. Martin Weishčimer

Thema des Vortrages zur Internationalen Konferenz Energetik und Umwelt lil
vom 24. bis 25 November 1993 in Ústi nad Labem

Konsequenzen rfes Ruckgangs cfer Ko/i/e- und Elektrízitätsproduktion
in Ostdeutschland

Dis veränderten Rahmenbedingungen auígrund der Transformation von der
Pian- zur Marktwirtschafí, strengere Urmvelírechibesiirnmungen und die Substitu-
tion zugunsten von Heizol und Erdgss fúhrten in Ostdeutschland 1992 gegen-
uber 1989 zu einem deutlichsn Einbruch der Braunkohlenproduktion (um etwa
die Háifte) und der Elektrizitätserzeugung (um etwa ein Drittel).

Damit gehen wesentliche okonomische, soziale und ókologische Konsequenzen
einher, beispielsweise 'ůc das allgemeine Wirtschaftswachstum, die Beschäfti-
gung und Entlohnung, die Investitionstätigkeit, dss Steueraufkommen, die regio-
nale und strukturelle Verbesserung scwie fur die Finanzierung und Durcrtfuhrung
der okologischen Sanierung.

Die Impulse wirken sowohl positiv als auch negativ fur die ostdeutsche Wirt-
schaft. Im Vortrag v/erden die Probléme und Aufgabenfelder sowie Losungsrch-
tungen behandeK und quantitativ abgeschätzt



mg. VLADIMÍR BARTOŠ, CSc.

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA MOST, A. S.

'KONCEPCE ZAHLAZOVANÍ DŮSLEDKU TĚŽBY UKLí POVRCHOVÝM
ZPŮSOBEM V OBLASTI SEVEROČESKÉ HNĚDOUHELNÉ PÁNVE"

Teřoa nerostných s u r c v m povrchovým zoůsobem cřEtístavujs

ľrsiný neeativní zásah do životního prostředí a celeno

ekosystému regionu.

Jednoznačný!- a nejzávažnějším dacs-dem tohoto negativního

Bí.EGiení tě-iby je úplné, devsstace krajiny =e víesii jejími
s_ič: nky.

Ročně je v Severoirské hnědouhelné pánvi sSHP)

přsínisťováno cca 250 mil. m skrývkových hmot a uhelné

substance. Těžební činnost je sice organizovaná tak. aoy

úľEtií zasažené těíbou bylo co nejdříve připraveno

t; reu'Jt-ivaci, avšak vzhledem i; velikosti lomů tzn. jejich

nezbytním geometrickým parametrům činí tato doba

20 - 3O 1st, ojediněle i více.

Pro dfilnl činnost je v současné době těžebními

organizacemi zabráno ítzv. devastovaná plocha) cca 17 tis.

ha území.

Tato celková plocha devastovaného území je neúměrné

současnému, ale zejména budoucímu předpokládanému objemu

těžeb. Její výše vyplývá z ložiskově geologické situace,

charakteru nadložních zemin, z mor-foiogické složitosti

území, hlavně vsak z nadměrných požadavků národního

hospodářství v minulosti na celý palivoenergetický komplex

a tím i na úroveň těžeb v SHR.

Severočeský hnědouhelný revír byl v období direktivního
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plánování technicky připravován a vybavován na téžby,

které mely v závěru století přesáhnout SO mil. tun uhlí

řečně. 2 tcho vyplynula potrebná tzv. roz-řáranost revíru,

což představuje zejména počet provozovaných těžebních

lokalit, jejich geometrické parametry, počet a rozlohu

vnějších vŕsypek. Tsnto stav predurči i svým dopadem

nepříznivé podmínky pro Budoucí zahlazování dôsledku

tsžeaní činnosti, zejména pro likvidaci zbytkových jam po

těžbě u jednotlivých lokalit.

•Jak již bylo uvedeno, nejzávažnějším negativním dopadem

těžby nerostných surovin povrchovým způsobem na životní

prostředí je upíná. devastace území. v němž se těžební

činnost realizuje.

Zahlazení dfisietíkS těžby na území po jejím ukončení

se provádí zejména rekultivační činností, realizovanou ve

všecn jejích formách: zemědělská, lesnické, hyarická,

rekreační.

S rekultivacemi území bylo v SHR započato v roce 1952.

2a období od roku 1952 do konce roku 1992 byio v SHP

zrekuitivovéno téměř 6,5 tis. ha území a rozpracováno je

v rekultivačním cyklu dalších více než 3,5 tis. ha.

Dřívější extenzivní koncepce rekultivací předpokládala

výraznou orientaci na ozeieftování. později na rázné

způsoby zemědělských, lesnických, či hydrických

rekultivací, se snahou o rekultivaci jednotlivých

devastovaných pozemko, výsypek, odvalu aood. Rozhodující

váha byla dávána na obnovu produkčního charakteru půdy.

Současná krajinotvorná koncepce předpokládá rozšíření

alternativ rekultivace. Koncipuje řešení s váhou na velké
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územní celky s navázáním na stávající stabilní ekologické

systémy tohoto území v dlouhodobé perspektivě

a v souvislostech se všemi ekologickými a sociálně

ekonomickými aktivitami územního celku.

Z hlediska strategických cílů trus ť mít rekultivovaná

krajina tyto základní vlastnosti:

- ekologickou vyváženost

- zdravotně hygienickou nezávadnost

- efektivní a potenciální produkcsscfioanost

- estetickou pnsoDivost

- rekreační účinnost

Těchto základních strategických cílů lze dosahnc-ut

integrovane koncipovanou rekultivací, která citlivě

prováže všechny vhodně způsoby jejího prováděni.

Nezbytné je sladení těchto záměrů s vlastní těžební

činností a s využitím výsledků odborných disciplin

báňských a. souvisejících pri průběžném uplatňování

vzájemných interakcí.

V rroee ÍV92 byl Báňskými projekty Teplíce ve spolupráci

s Rekultivační výstavbou Most zpracován " Dlouhodobý

generel rekultivace území devastovaného težeoní činností

v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve".

Cílem tohoto materiálu bylo navrhnout variantní ŕesení

obnovy funkce krajiny po ukončení těžby uhlí na jednotil —

vých lokalitách v územních limitech daných zejména

usnesením vlácíy ČR č. 444/91, v případě lomu VČSA

a Chabařovice i v dalších variantách, sice odlišných od

příslušného usnesení vlády ČR, avšak odpovídajících

možným požadavkům na těžbu hnědého uhlí ve výhledovém
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období a potřebám vytvorení finančních prostředků na

zahlásaní důsledků těžební činnosti na území.

výchozími podklady pro zpracováni asnersiu

by i y konein* stavy báňskéno řešení jednotlivých i orná

a "Severočeský recionsiní územní sy = T.ém ekologická

zpracovaný Isrplansiri Praha v roce Í99I.

Dlouhodobý generel řešil zejména tuto Drab isíTsst i ku.:

- vyhodnocen: Dôvodní krajiny pred te£bou

- sncdnocsní souíasnáno stavu krajiny (množství osvas-

tcvaných ploch, vývoj a výsledky rskuiuvatni činnosti,

znotínocení zemědělské činnosti v okolí cold.)

- předpok iácíané následky poKračování téžby na krajinu

- konečný stav těžebních -front, vně.išicri a vnitrních

vý=yD3k, predpokladaný termín vyuhlení. plochy

a kutiätĽry zbytkových jam těžebních lokalit

- návrh ŕesení probismatky hydrogeologie, hydrologie

a ceocnemie vod na úze/ní SHP se zaměřením na t-udoucí

v/užívání sbytKových jam vyuhlených ioiiia a navržený

systém ekologické stability území

- Dosouzsní současné hytírogra-fie územi SHP se stavem.

Který vznikne po ukončení těžby a D O realizaci

navržených opatření

- návrh na řeěení problematiky gecmechaniky závěrných

svahů lomä, konečných svahů výsypek a svahů zbytkových

jam

- návrh báňského řežsní zbytkových ja.ii včetné výsyoko -

vého hospodářství ve vztahu k doporučeným variantám

při využití digitálního modelu loau

- modelování terénu budoucí krajiny a návrh sofisobu její

rekultivace, vycházející z územních systémů ekologické

stability, ekologických a krajinně estetických

aspektů, ekonomického a rekreačního využívání území

při respektování výsledků a požadavků jednotlivých
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odborných profesi

- bilanci zúrodnitelných zemin a navrn na jejich využití

- posouzení výše nákladů na realizaci navrženích reěení

- definování návazných a souvisejících úkol'*, které bude

nutno postupně řešit pro daisi upřesňování

a optimalizování generelu

Při zpracováni genereiu byio území SHP rozdéieno na tři

raiativně samostatné části

- západní í Doly Nástup Tusímice )

- centrální * Doly a Úpravny Komor any. Doly

Ležáky Most, Doly Hlubina

Litvínov, Doly Bílina i

- východní C Palivový kombinát Ústí n.L >

Nejnaročnějžím problémem. kterým se zabýval generel

rekultivace, byio vyřešení zbytkových, jam, které zůstanou

po skončeni těžební činnosti na jednotlivých lokalitách.

Každá zbytková jáma byla posuzována z hlediska

hydrogeologie, hydrologie, geochemie vod, geomschaniky

přilehlého území a budoucího jejího optimálního využití.

Na základě komplexního posouzení byly navrženy varianty

řešení a zhodnoceny budoucí Geometrické parametry

zbytkových jam včetně potřebných přesunů hmot pro jejich

optimalísaci.

U jednotlivých zbytkových jam byly jako základní

posouzeny varianty se zatopením a bez zatopení vodou.

Základním kriteriem pro varianty se zatopením byl princip

trvalého oddělení nekvalitních důlních stařinových vod od

kvalitnejších vod povrchových.
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Dodržení tohoto principu, ale i některých dalších (naoř.

optimální sklony území pra rekultivaci), vyvolává potrebu

následných značných přesunů h m c t 2 výsypek nebo ořsdpoií

lomá do těchto zbytkových jam í nutnost tísněni kontaktu

s ar.slncu sloji, těsnaní propustných netíloŕnlch material!?,

vytvorení protiváhy proti vztlakovým silám důlních

st a ŕ inových vco po naplnění podzemních kolektorů ).

Protože do té doby nebyla fsíe'ä optimalizace canských

postupů s prioritou vítvěrení nríznivíjá: EIIUÍCB pro

tvarování zbytkových jam .liž v orfiběhu těž sen í činnosti,

byl modelován stav provedení těchto nezov-tných nfesuná

hmot až po ukončení těžby.

Celé uzemí devastované předenozi dšini činností bylo

ř=ženo s prioritou obnovy ekosystému (rekultivace krajiny)

= navázáním na již citovaný "Regionální územní sys.te.ii

ekologické stability", což v pra;; i znamená'navázání na

vybrané ekologicky stabilní části krajiny a jejich

doplnění o nové prvky (biocentra, biokoridory) v území,

kde bude realizováno vlastní zahlazování dôsledku těžební

Činnosti (rekultivace).

N;avrž=né zpásoby rekultivace území (zemědělská, lesnické,

•hydrická, rekreační, případně jiné speciální využití)

navíc vycházely z kompletního posouzení jejich ekologické,

ekonomické a krajinně estetické funkce.

Kromě toho jsou v generelu navrženy plochy k využití nro

možné podnikatelské využití (skládky odpadu, plochy pro

malé a střední podnikání atd >.

V generelu jsou vyčísleny náklady na komplexní obnovu

•funkce krajiny devastované těžbou včetně nákladů na úpravy

zbytkových jam.

Pro zabezpečení potřebných -finančních prostředků ns
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-Dcobí v průběhu těžební činnosti a D O skontsni téžóy se

doDorLičovalo wtvéřet finanční rszervu.

Tanto návrh se podarilo podpořit zákonnou ůoravou a to

zákonem ČNR Č.1Ó8/19V3 Sb, jako dodatku horního zákona.

Dlouhodobý cenerei rekultivace si neklacl v této etsse za

cíl jednoznačně a beze zeytfcu vyřešit všechny Drob lemy

spojene s náročním úkolem obnovy tunkce ú.zeřr-í

dsvastovánéno těžbou uhii v oDissti severočeská

hnědouhelné pánve.

Proto je jeho součástí i návrh dalšího postupu, v neraz

jsou specifikovaný další neno návazné úkoly, které buas

nutno postupně ŕesit ;ro upresnení a optimalizaci této

problematiky.

Jsou to zejména tyto okruhy:

- projednávání dlouhodobého generelu rekultivací SKR se

zamtaresovanými oreány a na základě •!* ipamínek, náíRátů

a doporučení upřesňovat a optimalizovat tento materiál

(zejména ve vazbě na dalsi záměry v regionu)

- přeprojektování těžebních postupů vybraných lokalit

s cílem vytvoření ODtimalní koníigurace terénu

zbytkových jam již v průběhu těžebního procesu a tím

dosažení výrazného sníženi dodatečných přesuna hmot do

těchto prostor

- komplexní řešení vodohospodářské problematiky zbytko-

vých js.m s cílem stanoveni optimálního spôsobu jejich

zaplavování z hlediska ekologického, ekonomického,

rekreačního a krajinně estetického jako jednoho ze

základních prvků komplexního řešení obnovy -funkce regi-

onu devastovaného těžbou nerostných surovin
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— stimulace donesení problematiky i?g;=1 ativních a eko-

nomických nástroja, které by vytvoří i y vhodné ootímínkv

pro realizaci v*=ch nezbytných opepřeni pro obnovu

funkce územi (krajinu) devastované ~éžbou nerostných

surovin

Pŕeopok ledárna. že kcmplexni vyŕeéeni tsto prosí s/rst i i;y

bude vytvářet základní podmínky oro zahiazování c3.= isdká

těisbní činnosti v o!ouhocíobé;n norjjontu -.sKovym -pQsobs-m,

který umožní postusrou obnovu S:iDSvstí!í:S a tvorcu úsemi

skologicky a ekonomicky ťun>xniho, =st~tíckeho s cro

íi votri p od mí r; K y človeka rajíisavříio.
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Vliv elektráren a.s. ČEZ na znečištění ovzduší oxidem siřičitým
y severozápadních Čechách

Ing. Tamara Spilková, ČEZ, a.s. Praha
(Teze přednášky)

Kvalita ovzduší v severozápadních Čechách se dlouhodobě sleduje
v parametrech od charakteristik emisí ze zdrojů znečišťováni ovzduší,
šířeni a přenosů látek znečišťujících ovzduší na blízké, střední a velké
vzdálenosti, až po určování jejich imisních koncentraci v ovzduší.

0 vývoji emisí látek znečišťujících ovzduší jsou k dispozici údaje
v celostátním informačním systému "Registr emisi a zdrojů znečišťováni
ovzduší" (REZZO), který zahrnuje stacionárni zdroje velké, střední a malé
a zdroje mobilní. Správcem REZZO je Ministerstvo životního prostředí. Před
více než 20 lety vytvořila energetika vlastni systém sledováni emisi ze
svých zdrojů (Emisní Informační Systém Energetiky - EISE), jehož údaje jsou
již po několik let přejímány celostátním systémem REZZO jako soubor
dostatečně ověřených a úplných informaci.

Za indikátor znečištěni ovzduší se v České republice považuje oxid
siřičitý, který vzniká z cca 90 % spalováním fosilních paliv ve
stacionárních zařízeních. Podíl elektráren a.s. ČEZ na emisích oxidu
siřičitého v celé České republice činil v letech 1989 - 1991 cca 50 %.
V severozápadních Čechách je umístěno šest elektráren a.s. ČEZ (Tušimice
I a II, Prunéřov I a II, Počerady a Ledvice), jejichž podíl na emisi oxidu
siřičitého tohoto území ve stejném období činil cca 74 %. V okrese Chomutov
se podílejí na emisi oxidu siřičitého elektrárny Tušimice I a II a Prunéřov
I a II dokonce více než 90 %. Proto se zatíženi území severozápadních Čech
emisemi z elektráren a.s. ČEZ považuje za dominantní a obecně se
předpokládá, že snížením těchto emisi na cca jednu desetinu dojde v této
oblasti k rozhoduj icicimu zlepšeni čistoty ovzduší.

Dlouhodobá měřeni v severozápadních Čechách umožňuji s:so i/at vývoj
imisi oxidu siřičitého a porovnávat jej s vývojem výroby elektřiny
a emisemi oxidu siřičitého v 6 jmenovaných elektrárnách a.s. CEZ. Na obr.
1 je toto porovnáni znázorněno pro období od r.1971 do r.1992. Referenčním
rokem je rok 1972. Všechna data uvedená v grafu jsou tedy relativní hodnoty
v procentech, vztažené k roku 1972.

Průběh ročních hodnot emisí oxidu siřičitého kopíruje přibližně trend
výroby. Odchylky obou křivek jsou dány rozdílnou měrnou sirnatosti
používaného paliva. Na číselných hodnotách průměrných ročních im:si oxidu
siřičitého v oblasti se projevuji emise jak ze 6 jmenovaných elektráren,
tak i z ostatních elektráren a.s. ČEZ a samozřejmě i ostatních zdrojů
znečišťování ovzduší na území České republiky, včetně zdrojů emisi ze
zahraničí.

Jedním z podstatných faktorů velikosti naměřené hodnoty imisní
koncetrace oxidu siřičitého jsou meteorologické podmínky. Jejich
proměnlivost je příčinou řádových rozdílů ve velikosti imisních hodnot
i při stejných emisních podmínkách. Z tohoto důvodu nelze průměrné hodnoty
imisi v jednotlivých letech porovnávat oddělené. Na křivku průběhu imisi je
nutné proto pohlížet pouze jako na křivku zobrazující vývoj znečištěni
ovzduší v daném období a v dané oblasti. Z obrázku 1 tedy vyplývá, že
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vysoký nárůst emisí oxidu siřičitého z 6 elektráren ČEZ a. s. nemá
odpovídající (úměrnou) "odezvu" v trendu průběhu průměrných ročních hodnot
imisi oxidu siřičitého, naměřených v dané oblasti. Tento závěr lze pokládat
za objektivní, neboť je formulován na základě skutečných dat o emisích
a imisích v průběhu 22 let.

Mezi množstvím emisí a úrovni imisi neni tedy přímá závislost a vzrůst
(pokles) emisí nemusí být vždy provázen vzrůstem (poklesem) imisí téže
látky. Příčinou složitosti těchto vztahů jsou zejména rozdíly v parametrech
zdroje znečišťování (výška komínu, tepelná vydatnost, umístěni zdroje
vzhledem k terénni konfiguraci) a časové změny meteorologických parametrů,
ehe "akterizujicích rozptylové podmínky v průběhu hodnoceného období.

V letech 1991-92 byl dokončen legislativní proces v oblasti ochrany
ovzduší. Zákon o ovzduší zavedl emisní limity, které jsou pro nové zdroje
znečišťování ovzduší stanoveny Opatřením Federálního výboru pro životní
prostředí. Pro stávající zdroje znečišťování stanovily orgány ochrany
ovzduší emisní limity pro současný stav technického zařízeni a zároveň
stanovily i termíny, od kdy má být i u těchto zdrojů dosaženo emisních
limitů pro zdroje nové. Všechny elektrárny a.s. ČEZ patří mezi stávající
zdroje znečišťováni ovzduší. Vzhledem k naléhavosti potřeby snižit
znečištěni ovzduši v severozápadních Čechách v co nejkratšimtermínu,
stanovila Česká inspekce životního prostředí pro elektrárny ČEZ a.s.,
nacházející se v severozápadních Čechách, termíny k dosaženi emisních
limitů pro nové zdroje již na období 1994 - 1996.

V návaznosti na takto stanovené emisní limity vypracovala a.s. ČEZ
program snižováni tuhých a plynných emisi ze svých elektráren.
Tento program zahrnuje trvalé odstaveni některých neperspektivních
elektrárenských bloků, postupné odstaveni všech bloků elektrárny Tušimice
I do konce roku 1996, výstavbu odsiřovacích zařízení, výstavbu kotlů
s fluidním spalováním , realizaci primárních opatření ke sníženi emisi
oxidů dusiku a rekonstrukci odlučovačů. Řada opatřeni u jednotlivých
elektráren je v různém stádiu projektových připrav nebo již v realizaci.
V elektrárnách Počerady (bloky č. 5 a 6) a Prunéřov I a II probíhá výstavba
odsiřovacích zařízeni s mokrou vápencovou vypírkou. V pokročilém stádiu
výběrového řízeni je odsířeni bloků č. 2, 3 a 4 v elektrárně Počerady
a bloků č. 2 a 3 v elektrárně Ledvice. Tyto akce představují odsiření více
než 3000 MW u zdrojů znečišťováni ovzduši, umistěných v Podkrušnohorské
oblasti, kde je znečištěni ovzduši oxidem siřičitým nejkritičtější.

Opatření ke sníženi emisí oxidu siřičitého budou postupně následovat
i u dalších elektráren s tím, že budou přednostně realizována v severních
a západních Čechách. Jejich realizace si vyžádá značné finanční prostředky,
které ČEZ, a.s. zajišťuje i jako půjčky u zahraničních bank. Ekologická
efektivnost těchto opatřeni je, obdobně jako v zahraničí, hodnocena na
základě výsledků výpočtů podílu elektráren ČEZ, a.s. na znečištěni ovzduši
oxidem siřičitým před (r.1991) a po realizaci (r.2000) technických opatřeni
ke sníženi emisí oxidu siřičitého. Výpočet předpokládaného znečištěni
ovzduši (imisi) vychází z metodiky "Výpočet znečištění ovzduši pro
stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů" v České republice
oficiálně doporučené, a byl aplikován dvěma způsoby.

První způsob umožnil výsledky výpočtů znázornit v mapách izolinii
průměrných imisních koncentrací a podílů zdrojů a.s. ČEZ na celkovém
znečištěni ovzduši.
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Druhý způsob umožnil provést v účelově vybraných referenčních bodech
analýzu podílu jednotlivých zdrojů znečišťováni na celkovém znečištěni
ovzduší a vypočtené imisní koncentrace v letech 1994 až 2000. Byl při tom
volen takový způsob porovnání vypočtených imisních stavů pro r. 1991
("současnost") a pro r. 2000 ("budoucnost"), který umožnil posoudit
očekávané změny imisních koncentrací jako důsledek změn v emisích oxidu
siřičitého jen vlivem realizace opatření u elektráren a.s. ČEZ. Ostatní
zdroje jsou uvažovány jako v r. 1991, t.j. beze změn.

Vývoj situace v období 1994 - 2000 (obr.2) je zpracován pro
nejnepříznivější podmínky provozu elektráren v severozápadnich Čechách,
t.j. pro maximální množství spáleného uhlí a pro případy vyšší měrné
sirnatosti paliva. Z posouzeni průběhu jednotlivých křivek grafu lze
odvodit závěr, že i když ČEZ. a.s. provede požadovaná technická opatření ke
sníženi emisí tak, aby bylo dosaženo emisních limitů stanovených zákonem
0 ovzduší, a u ostatních zdrojů znečišťováni ovzduší nebudou realizována
žádná opatřeni ke snížení emisi (zůstane stav r.1991), průměrné znečištěni
ovzduší se ve sledované oblasti sniži pouze o cca o 35%.

Z průběhu izolinii (obr.3)lze odvodit závěry :

a) v celé oblasti severozápadnich Čech dojde k výraznému poklesu průměrných
ročních imisních koncentraci oxidu siřičitého.

b) pokud opatřeni ke snížení emisi oxidu siřičitého budou realizována jen
v elektrárnách a.s. ČEZ, pak v severovýchodní části sledované oblasti
nedojde k výraznému zlepšeni imisní situace, a to především v zimním
období.

Analýzou emisních a imisních údajů v referenčních bodech Měděnec
a Všehrdy byl zjištěn vysoký podíl 6 elektráren a.s. ČEZ. V bodech Nová Ves
v Horách a Horní Jiřetín výrazně převažuje podíl ostatních zdrojů REZZO 1
(kromě elektráren ČEZ, a.s.) a v bodech Chomutov a Most výrazně převažuje
podíl malých a středních cdrojů znečišťováni, podíl 6 elektráren a.s. ČEZ
je cca čtvrtinový.

Z provedených hodnoceni vyplynulo, že realizace opatření a.s. ČEZ ke
sníženi emisi oxidu siřičitého přispěje výrazným způsobem ke sníženi
imisního zatíženi oblasti severozápadních Cech. Realizace pouze těchto
opatření však nevyřeší problém imisního zatíženi oblasti úplně a to zejména
v zimních měsících na územích městské zástavby. Tyto 2ávěry je nutno
respektovat především v rozhodovacích procesech, kdy správná volba účinných
nápravných opatření (zejména z časového hlediska) vyžaduje mimo jiné
1 znalost podílu zdroje, resp. skupin zdrojů znečišťováni ovzduší na
znečištěni přízemní vrstvy (imisnim zatíženi).

Podrobný popis provedených analýz výpočtů je obsažen v materiálu "Vliv
elektráren a.s. ČEZ na znečištěni ovzduší v severozápadních Čechách"
(Ing.Tamara Spil ková), se kterým byli seznámeni účastnici mezinárodni
konference "Energetika a životní prostředí III" v Ústí n.L. dne 26.11.1993.
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Relilivn4ktohu1972t%l

Obr. 1. Porovnání výroby a emise S02 elektráren a.s. ČEZ
(Tušimice, Prunéřov, Počerady a Ledvice)

s měřenými imisemi v severozápadních Čechách

Emise Výroba Imise

1971 1992

ETU2 EPOČ2 EPRU 2 JEDU
100 % • 344 700 tun emisi SO2 z elektráren a.s. ČEZ v oblasti v roce 1972
100 % • 13 557 GWn vyrobená energie v elektrárnách as. ČEZ v oblastí v roce 1972
100 % - 74 ftg. m-3 průměrné imise SO2 naměřen é v oblasti v roce 1972



Obr. 2. Porovnání spotřeby paliva a emise SO2 a.s. ČEZ

(Tušimice, Prunéřóv, Počerady a Ledvice)

s vypočtenými imisemi v severozápadních Čechách
Relativné k roku 1991 [%)
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120 -

100 -

80 -

60 -

40 -
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0

Roky

Emise HB*

Pal ivo "4*

Imise -0-

1991
100,00

100,00

100,00

1994
125,61

100,57

102,87

1995
122,SS

110,62

102,22

1996
57,24

98,75

79,37

1997
1B,62

95,34

68,22

1998
8,45

96,38

64,94

1999
7,75

91,28

64,21

2000
9,03

101,30

64,38

100 % a 552 900 tun emisi SO2 z elektráren a.s. ČEZ voblasti vroce 1991
100 % - 21 334 tisíc tun uhli spáleného v elektrárnách a.s. ČEZ v oblasti v roce 1991
100 % a 62 ng.m-3 průměrné imise SO2 vypočtené v rámci oblasti pro rok 1991
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Přístup ČEZ a. s., k řešení problematiky pánevní oblasti

severních Čech

Zng. Ivan POPEL, ČEZ a.3. Praha

2a pánevní oblast se považuje území okresů Chomutov, Most,

Teplice, Ústí n. L. a Louny o rozloze 3393 km2, na kterém

žije 585 451 obyvatel, t.j. cca 5,6?é obyvatel ČR.

Podle metodiky z r. 1988 je kvalita životního prostředí v

těchto okresech hodnocena převážně v V. třídě ( prostředí

extrémně narušené). Spatný stav životního prostředí se po-

dílí na zhoršeném zdravotním stavu obyvatel a přírody jako

takové.

V pánevních okresech severočeského kraje provozuje ČEZ,

a. s. uhelné elektrárny: Tušimice, Prunéřov, Počerady a

Ledvice, které měly instalovaný výkon 5010 MW. V rámci pro-

gramu ČEZ, a. s. bylo zahájeno postupné odstavování výrob-

ních bloků na stav 3620 MW. Na tabulce c. 1. je uveden po-

drobný program útlumu tepelných elektráren na bázi uhlí v

období 1991 až 1996.

Na negativní zátěži životního prostředí severních Čech

se dále významně podílí rozsáhlá těžba hnědého uhlí, chemic-

ký, hutní a sklářský průmysl. Požadavky na výrobu elektřiny

byly odrazem zejména vysoké energetické náročnosti průmyslu,

dané direktivními příkazy v rámci mocenských sfér vlivu. To

se spolu s vysokým podílem tuhých paliv v tuzemské spotřebě

nepříznivě odrazilo ve stavu životního prostředí.
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Povrchovou těžbou v podhůří Krušných hor se zcela změnila

tvář krajiny. Stěhovala se a mizela města, vesnice, komunika-

ce a řeky. Bylo vysídleno kolem 70 malých měst a vesnic. Do

roku 1945 se zde těžilo asi 20 mil. tun za rok. V roce 1984

vzrostla těžba hnědého uhlí až na 75 mil. tun. Nynější těžba

je již o cca 20 mil. tun nižší.

Dřívější Severočeský hnědouhelný revír se na těžbě uhlí v

ČSFR v roce 1990 podílel 71?í. Na poškozování životního prostře-

dí v pánevní oblasti se podílejí závody na výrobu kyseliny sí-

rové, chloru, sody, fluoru a jeho sloučenin, organických barviv

atd. Tyto výroby a technologie produkují kromě prachu a oxidu

siřičitého jako elektrárny, ještě další plynné a kapalné škod-

liviny, které vážně poškozují životni prostředí.

Pro účely evidence zdrojů emisí pracuje na území ČR

" Registr emisí a zdrojů znečišťováni ovzduší ( REZZO). Velkých

a středních průmyslových zdrojů emisí s tepelným výkonem nad

5 MWt a nejzávažnějších technologií ( REZZO 1), je na území pá-

nevních okresů 8 z 20 nejvýznamnějších v ČR. Podle pořadí, z

hlediska množství produkovaných emisí, byla v roce 1991 na pr-

vém místě elektrárna Prunéřov II. Vybrané pořadí zdrojů emisí

v r. 1991 v severních Čechách je v tabulce č. 2.

Zdrojů v kategorii REZZO 1 je v ČR evidováno cca 1850. Po-

dle množství emisí vznikajících v okresu je na prvém místě v

ČR okres Chomutov.
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Pořadí:

1.

5.

6.

9.

Okres:

Chomutov

Most

Louny

Teplice

Vybrané pořadí okresů dle množství produkovaných emisi

v rámci ČR:

Emise: tuhé ( t): plynné ( t):

15 154,0 511 615,9

55 875,2 131 336,1

11 570,9 149 538,4

23 192,1 72 174,1

Na poškozování životního prostředí, konkrétně ovzduší, se

samozřejmě podílí také zdroje menšího významu - komunální

( REZZO 2) a lokální ( REZZO 3). Údaje o stavu životního pro-

středí i údaje o stavu zdravotních dopadu byly donedávna za-

tajovány. Veřejnost byla o stavu životního prostředí informo-

vána záměrně nesystematicky, neúplně a často nepravdivě. Vše

bylo podmiňováno dosažením jakéhosi vzdáleného blahobytu. To

se ve vztahu k životnímu prostředí projevilo:

1) masovou orientací na konzumní způsob života spojenou s plýt-

váním přírodními zdroji,

2) podceňováním negativních důsledků v zásahu člověka do přírody,

3) arogancí k narůstajícím negativním jevům kumulativního chara-

kteru,

4) nepochopením významu kvalitního životního prostředí pro spo-

lečnost ,

5) lhostejností a bezohledností k přírodě,

6) nízkou úrovní ekologického vědomí,
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7) útlumem pocitu spoluzodpovědnosti za vzniklou situaci,

8) pasivitou.

Některé z těchto negativních jevů dosud přežívají. Řešení

nahromaděných problémů vyžaduje promyšlené a kvalifikované pří-

stupy, cílevědomou a trpělivou práci bez emoci. Kladeni si ne-

reálných cílů a požadavků vyvolává určitý chaoz, nehospodárne

vynakládání finančních prostředků a snižují výsledné efekty.

Společnými aktéry této činnosti se musí stát hlavní hospo-

dářské subjekty působí v pánevní oblasti ( těžební společnosti,

ČEZ, a. s., chemický průmysl atd.), územní orgány ( stávající

okresní úřady nebo nová regionální uskupení), orgány státní sprá-

vy pro životní prostředí, hygienické orgány, dozor a monitoring

imisí, samospráva a ekologické iniciativy. Východiskem pro řeše-

ní situace je poznání, že stav životního prostředí v pánevní

oblasti severních Cech je dán především:

1) koncentraci výroby el. energie z hnědého uhlí v území se

složitými rozptylovými podmínkami,

2) rozsahem těžby hnědého uhlí,

3) koncentrací chemické výroby.

Dominující příčinou koncentrace těchto činností nebyly míst-

ní zájmy, ale vnější vlivy. Zlepšeni situace lze dosáhnout pouze

snížením zatížení území těmito negativními vlivy a ekologizací

ponechané činnosti.
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Akciová společnost ČEZ prochází dynamickými změnami a

uvědomuje si svoji odpovědnost vůči životnímu prostředí a

zdraví obyvatelstva. Má proto zpracován Program na zlepšení

životního prostředí v pánevní oblasti severních Čech. Ten

vychází ze schválených zákonů o ochraně ovzduší a o odpadech.

Součástí Programu ČEZ, a. s., ke zlepšení životního prostře-

dí jsou také opatření ke sníženi emisí oxydů dusíku a to

postupnou instalaci systému řízení spalovacího procesu kotle

( Denox). V pokročilém stadiu realizace je již emisní moni-

toring pro chemickou analýzu spalin na výstupních kouřovodech

bloků, který měří hodnoty S02, NOx, CO a 02, a který umožňuje

průběžnou kontrolu a optimalizaci. Jeho realizace bude zname-

nat výrazné snížení podílu ČR na dálkových přenosech škodli-

vin přes hranice států a bude mít nezanedbatelný podíl na ře-

šení životního prostředí v severních Čechách.

1) Snižování plynných a tuhých emisí z uhelných elektráren

( trvalé odstaveni bloků u nichž dosud není instalována

účinná technologie pro jejich vyčištění, tj. výstavba od-

siřovacích zařízení, inovace odlučovačů popílku z kouřo-

vých plynů a použití moderních metod spalování),

2) zavedení ekologicky přijatelného způsobu ukládání tuhých

odpadů ve formě stabilizátu, využití popílku pro výrobu

stavebního materiálu, rekultivace území zdevastovaného

důlní činnosti a vytvoření předpokladů pro využiti části

energosádrovce produkovaného odsiřovacími zařízeními.
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Program CEZ, a. s. se týká především snižování plynných

emisí ze všech provozovaných uhelných elektráren na území

ČR. Vývoj emisí oxidu siřičitého má již delší dobu klesající

tendenci. Příčinou je nejen snižováni spotřeby elektřiny v

posledních letech, ale i snižování podílu uhelných elektráren

na výrobě elektřiny, snížením měrné spotřeby paliva a snižo-

vání měrné sirnatosti používaných paliv. Do značné míry je

výsledek ovlivněn výrobou elektřiny v Jaderné elektrárně Du-

kovany. Výstavba odsiřovacích zařízení by měla být ukončena

v souladu se zákonnými předpisy postupně v období 1994-1998.

První odsiřovací zařízení v a. s. ČEZ, bylo instalováno již

v roce 1990 v elektrárně Tisová. Toto zařízení využívalo su-

chou aditivní metodu, v současné době však nevyhovuje poža-

davkům. Práce na výstavbě mnohem účinnějších odsiřovacích

zařízeních s mokrou vápencovou vypírkou probíhají v elektrár-

nách Počerady ( blok č. 5, a 6,) a Prunéřov I. Byl podepsán

kontrakt na výstavbu odsiřovacího zařízení v elektrárně Pru-

néřov II. V pokročilém stádiu výběrového řízení je odsíření

bloku č. 2, 3 a k., v elektrárně Počerady a bloků c. 2 a 3.,

v elek. trárně Ledvice. Tento přehled představuje odsíření

spalin více než 3000 MW v Podkrušnohořl, kde je stav ovzduší

nejkritičtější. Program výstavby odsiřovacích zařízení a flu-

idního kotle v severních Čechách, který zajistí snižování

emisí škodlivin je na tabulce č. 3.
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Již v 60. letech zahájil ČEZ měřeni stavu a vývoje ovzduší

v přizemní vrstvě - měřeni emisí. Z hodnocení výsledků měření

vyplývá, že:

1) Ve srovnání s ostatními 2droji znečištění ovzduší se vliv

elektráren díky vysokým komínům ve svém bezprostředním okolí

neprojevuje ( s výjimkou horských oblastí) v takové míře,

jak by odpovídalo poměru množství emisí z elektráren a z dal-

ších zdrojů znečišťování ovzduší,

2) zásadní význam pro snížení imisního zatížení přízemní vrstvy

( zejména v městských aglomeracích) má asanace lokálních

topeništ a dalších průmyslových zdrojů s nízkými komíny. Od-

síření a denitrifikace spalin elektráren nestačí, životnost

elektráren je třeba přizpůsobit životnosti odsiřovacích za-

řízeni. Proto ČEZ, a. s., má nyní jeden z nejrozsáhlejších

a finančně nejnáročnějších programů po jehož naplnění bude

umožněno připojení české elektrizační soustavy k propojené

elektrizační soustavě západní Evropy.

ČEZ, a. s., je dominantním výrobcem elektřiny v ČR, má a

bude mít odpovědnost za její spolehlivou dodávku do distribuční

sítě rozvodných podniků. Má ovšem i odpovědnost za to, že tyto

dodávky se uskuteční způsobem, který bude přijatelný pro život-

ní prostředí. Oblast severních Čech nechceme proto považovat za

jakousi energetickou reservu státu. Chceme se podílet na obnově

životního prostředí v úrovni, která bude srovnatelná s ostatní-

mi částmi ČR a vyspělou Evropou. Prvním krokem je proto splnění

požadavků vyplývajících ze zákonů v oblasti životního prostředí.
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K tomuto cíli je zpracován Strategický program ČEZ, a. s.,

Podnikatelské zámery elektráren, zajištuje se financováni

těchto aktivit a to i s využitím půjček od zahraničních bank.

Oblast severních Čech bylí- vždy a je i nadále bohatá na

přírodní zdroje. Devastace životního prostředí v minulém ob-

dobí byla způsobena zejména bezohlednou těžbou uhlí v celé

oblasti, soustřeďováním výrobních kapacit, zejména chemické-

ho průmyslu a energetiky, bez ohledu na možnosti řešení.

Měli bychom se všichni společně zamyslet, jak využít no-

vých společenských, ekonomických a legislativních podmínek

k tomu, aby další výroba v tomto kraji n&jpak umožnila jeho

stabilitu a prosperitu. Jedině tento proces pomůže obhájit

a pokračovat v realizaci koncepčních přístupů k revitalizaci

krajiny a zlepšování podmínek v sociální oblasti. Na tomto

procesu se akciová společnost začala již aktivně podílet a

považuje ho za nedílnou součást svého rozvoje.
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Tabulka č. 1

Program útlumu uhelných elektráren a. s. ČEZ:

E lekt ráma; Bloky: Termín:

P runéřov I

Prunéřov I

Tušimice I

Tušimice I

Tušimice I

Tušimice I

Tušimice I

Tušimice I

Ledvice

Ledvice

Počerady

B 2 i

B1 i

B 6 i

B1 I

B2 I

B3 I

B4 (

B5 (

85 (

B1 (

B1 (

( 110

( 110

; no

; no

: no

: no

: no

: no

: no

200

200

MW)

MW)

MW)

MW)

MW)

MW)

MW)

MW)

MW)

MW)

MW)

01/91

07/92

07/91

04/92

06/93

07/94

12/96

12/96

03/94

04/95

12/93

123



Tabulka č. 2

Vybrané poradí zdrojů emisí v r. 1991 v severních Čechách:

Pořadí : Zdro i :

1.

2.

3.

5.

10.

12.

1 3.

1A.

Pruneřov

Počerady

Tuš imice

CHEZA
L itvínov

Ledvice

Pruneřov

Tuěimice

Teplárna
Komořany

II

II

1

I

Chomutov

Louny

Chomutov

Most

Teplice

Chomutov

Chomutov

Most

4416,6

9680,5

3374,8

35205,7

21200,0

1627,9

4439,6

19200,0

234

146

129

91

62

68

63

38

630,5

165,9

262,9

585,6

618,4

54B,1

851 ,7

143,8
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Tabulka č. 3

Program snižován i emisí škodlivin a, s. ČEl v severní c h Čechách

Elektrárna: Bloky: Metoda: Termín výstavby:

Počerady

Prunéřov I

Prunéřov II

Tušimice II

Ledvice

Ledvice

5x200 MW

4x110 MW

5x210 MW

4x200 MW

2x110 MW

1x110 MW

odsi řováni

odsiřování

odsiřování

odsiřování

odsiřování

fluidní kotel

1991/97

1992/95

1993/96

1994/97

1993/95

1994/96
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Ing. Jan Zeman, CSc., Praha

Návrh zásad zákona o hospodaření s energií

Základní po fmy:

Zásada č. X - Energetické hospodářství

Energetické hospodářství je soubor činností spjatých s těž-

bou, výrobou, zušlechťováním, skladováním, distribucí a spot-

řebou energie a s odstraňováním odpadu a škod, které při vyu-

žívání energie vznikají.

Zásada č. 2 - Šetrné hospodařeni s energií

Šetrným hospodařením s energií rozumíme minimalizaci její

spotřeby v rámci celého společenského reprodukčního procesu,

dále orientaci rozvoje energetiky na přednostní využívání je-

jích obnovitelných zdrojů.

Zásada č. 3 - Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

Pro účely tohoto zákona se obnovitelnými zdroji energie rozu-

mí zejména energie proudící vody, energie sluneční (solární),

energie větru, energie biomasy, energie geotermální ad., ne-

obnovitelné zdroje energie se rozumí energie uhlí, energie

ropy, energie zemního plynu, energie uvolněná štěpením atomo-

vého jádra ad.

Zásada č. 4 - Energetické hospodářství jako služba

Dodávky energie jsou společenskou službou. Diskriminace odbě-

ratelů energie jejími dodavateli a dodavatelů jejími distri-

butory ve všech podobách se zakazuje.

Zásada č. 5 - Ekologické aspekty energetického hospodóřsví

Je nepřípustné získávat energii způsobem vážně poškozujícím

životní prostředí, zejména přírodu, zdraví lidí a sídla. Hra-

níce ekologické a zdravotní únosnosti využíváni jednotlivých

druhů energie a pro jednotlivá územi určují zvláštní předpi-
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sy.

Základní povinnosti státu při hospodaření s energií

Zásada č. 6 - Obecné povinnosti státu k usmerňovaní energe-

tického hospodářství

Stát je povinen vytvářet prognózu společenských potřeb ener-

gie, koncepci úspor energie a koncepci rozvoje energetiky

v případě nemožnosti zabezpečit společenské požadavky na

energii jejími úsporami a prosazovat je do praxe nástroji

státní energetické politiky. Stát je povinen prosazovat trva-

le udržitelný rozvoj energetiky.

Stát je povinen společnost i její jednotlivé subjekty orien-

tovat přednostně na snižování spotřeby energie při její těž-

bě, výrobě, zušlechťování, skladování, distribuci a spotřebě

cestou jejího vysokého zhodnocování a v rámci získávání ener-

gie na její přednostní získávání z obnovitelných zdrojů.

Stát je povinen energetiku rozvíjet jako systém energetických

služeb stimulující minimalizaci spotřeby energie, minimaliza-

ci nákladů na těžbu, výrobu, zušlechťování, skladování, dist-

ribuci a spotřebu energie a minimalizaci poškozováni životní-

ho prostředí.

Zásada č. 7 - Cesty k minimalizaci spotřeby energie

Za účelem dosahování vysokých úspor energie je stát povinen

zejména:

- usměrňovat vývoj ekonomiky k minimalizaci spotřeby energie.

zejména podporou energeticky úsporných činností a uzákoňová-

ním a nekompromisním vymáháním nízké spotřeby energie v kon-

cepcích rozvoje, v jednotlivých projektech, stavbách, vyrábě-

ných a dovážených výrobcích. Normy spotřeby energie platné

v zemích ES jsou pro ČR nepřekročitelné,

- prostřednictvím České energetické inspekce dozírat nad ra-

cionálním hospodaření s energií. Pravomoci České energetické

inspekce stanoví zákon,
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dbát, aby ceny energie odrážely plné národohospodářské

náklady na její těžbu, výrobu, zušlechťování, distribuci

a spotřebu.

Zásada č. 8 - Plné národohospodářské náklady na energii

S cílem zabránit podhodnocování společenských náVladů energe-

tického hospodářství a tím i stimulu k plýtváni s energií je

stát povinen zejména:

a) zřeknout se dotací cen energie v celém jejím reprodukčním

cyklu,

b) stanovovat výrobcům a spotřebitelům energie náhrady ekono-

mických škod na životním prostředí, které způsobují druhým

subjektům těžbou, výrobou, zušlechťováním, distribucí a spot-

řebou energie v jejich prospěch. Způsob úhrady způsobovaných

ekonomických škod na životním prostředí určí zvláštní předpi-

sy,

c) uzákonit výrobcům a spotřebitelům neobnovitelných zdrojů

energie povinost platit daň za využívání omezených nerostných

zdrojů. Její výši určí zákon,

d) uzákonit výrobcům a spotřebitelům neobnovitelných zdrojů

energie povinost platit poplatky za škodliviny, které vypouš-

tějí do ovzduší (zákon č. 389/1991 Sb.). Minimální výše pop-

latků za podlimitní znečišťování ovzduší se rovná výši odha-

dovaných nákladů na provoz příslušných zařízení k zachycování

a zneškodňování produkovaných škodlivin. Nadlimitní znečišťo-

vání ovzduší se zpoplatňuje dvojnásobnou sazbou.

Zásada č. 9 - Ekonomická stimulace šetrného hospodaření s energií

Stát je povinen dbát, aby nízké ceny energie nedestimulovaly

její šetrnou, tj. racionální spotřebu. Proto je, kromě povin-

nosti nepřipouštět ceny energie nižší než jsou plné národo-

hospodářské náklady, povinen uzákonit zejména:

a) povinnost dodavatelů elektřiny, tepla, zemního plynu, tep-

lé a studené vody účtovat dodávky odběratelům podle progre-
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sívnlch sazeb, tj. nejnižší cenu při minimální, státem stano-

vené spotřebě odpovídající výši sociálního minima,

b) povinnost dodavatelů energie (elektrické, tepla, zemního

plynu), teplé a studené vody poskytovat kalkulace cen svých

služeb veřejnosti, zejména obecním zastupitelstvům a zástup-

cům spotřebitelů, ke kontrole. Neoprávněné předřazování dodá-

vek energie, teplé a studené vody se postihuje, viz zákony

proti zneužívání monopolního postavení,

c) povinnost státu dotovat významná opatření k úsporám energie

Zásada č. 10 - Administrativní opatření k úsporám energie

Některé úspory energie prosazuje stát i administrativními

opatřeními. Tímto uzákoňuje:

a) uplatňovat povinnost individuální regulace a placení za

skutečnou spotřebu u centrálních dodávek tepla, elektřiny,

zemního plynu, teplé a studené vody. Dodavatelé a vlastníci

domů je mohou spotřebitelům účtovat jen ve výši naméřené

spotřeby,

b) povinnost vlastníků a provozovatelů zdrojů energie o te-

pelném výkonu 1,8 MV a vyšším je provozovat jen na kombinova-

nou výrobu elektřiny a tepla. Okresní úřad, resp. orgán regi-

onální samosprávy, se souhlasem České energetické inspekce je

oprávněn tuto povinnost prominout v případě, že v dané loka-

litě není k disposici odběratel tepla. Vlastníci a uživatelé

stávajících kondenzačních elektráren a tepláren bez výroby

elektřiny jsou povinni je v rámci řádných generálních oprav

převádět na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla,

c) povinnost zdržet se budování nových energetických kapacit

na bázi nec-bnovitelných zdrojů energie, lze-li potřebnou

energii získat úsporami energie, modernizací stávajících

zdrojů energie apod.,

d) vysoce nehospodárne vytápění elektřinou (akumulačními kam-

ny) lze provozovat jen ve zvlášť odůvodněných případech, od-

souhlasených příslušným orgánem České energetické inspekce.
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e) povinnost státu nedotovat energeticky vysoce náročnou le-

teckou a automobilovou dopravu ani přímo, ani prostřednictvím

dotací investic do jejich dopravní infrastruktury, ani prost-

řednictvím tolerance přenášení ekonomických škod jimi způso-

bených na poškozené.

Zásada č. 11 - Podpora státu využíváni obnovitelných zdrojů

energie

Stát je povinen podporovat využívání obnovitelných zdrojů

energie zejména následujícími opatřeními:

a) politikou cen energie ve výši plných národohospodářských

nákladů,

b) zákazem diskriminace dodavatelů energie z obnovitelných

zdrojů ve všech podobách,

c) osvobozením od daně z příjmů nově zprovozněných obnovitel-

ných zdrojů energie na 10 let,

d) státními zárukami za úvěr poskytovaný na využívání obnovi-

telných zdrojů energie,

e) podporou výzkumu a vývoje zařízení k využívání obnovitel-

ných zdrojů energie.

Distribuční energetické sítě

Zásada č. 12 - Distribuční energetické sítě

Rozlišují se distribuční energetické sítě celostátního význa-

mu, regionálního významu a lokálního významu. Vzhledem k nut-

nosti minimalizovat na jedné straně monopolní zvůli případ-

ných soukromých vlastníků, na druhé straně monopolní zvůli

státního monopolu, se uplatňuje zásada, že distribuční sítě

celostátního významu kontroluje stát, regionálního významu

územně příslušné orgány regionální samosprávy, místního výz-

namu územně příslušné orgány místní (městské) samosprávy. Or-

ganizace provozující distribuční energetické sítě jsou veřej-

ně prospěšnými neziskovými organizacemi s povinností uspoko-

jovat stanovený rozsah společenských potřeb co nejlevněji.
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Kontrola organizací provozujících distribuční energetické sá-

té je věcí veřejnou. Privatizace distribučních energetických

šití do soukromého vlastnictví je možná jen do výše 49%. Pod-

robnější podmínky provozu distribučních energetických síti

stanoví samostatné zákony (elektrizační, plynárenský, teplá-

renský, o vodovodech a kanalizacích).

ZákTadní povinnosti obcí. podnikatelů a občanů při šetrném

hospodaření s energi í

Zásada č. 13 - Základní povinnosti obcí při šetrném hospoda-

řeni s energii

Obce a města jsou povinny zejména:

a) spolupracovat při zavádění kombinované výroby elektřiny

a tepla a při využívání obnovitelných zdrojů energie,

b) spolupracovat při prosazování úspor energie při tvorbě

územních plánů, při výstavbě a při provozu komunálních zaří-

zeni,

c) s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám vypracovat a přis-

pívat k realizaci programu odstraňováni lokálního vytápěni

uhlím, přednostně z městských center,

d) nepřipouštět souběžnou výstavbu více otopných systémů

s výjimkou zdrojů doplňujících zdroje energie, které dodáva-

jící energií nepravidelně,

e) spolupracovat na omezování automobilismu, především v cen-

trech větších měst,

f) v rámci možností usilovat o decentralizaci užívaných zdro-

jů energie a alespoň svou částečnou energetickou nezávislost.

Zásada č. 14 - Základní povinnosti podnikatelů při šetrném

hospodaření s energií

Podnikatelé a jejich manažeři jsou povinni v rámci svých mož-

ností s energií hospodařit šetrně a neplýtvat s ní.

Zásada č. 15 - Základní povinnosti občanů při šetrném hospo-
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daření s energií

Občané jsou povinni v rámci svých možností s energií hospoda-

řit šetrně a neplýtvat s ní.

Základní povinnosti elektráren při šetrném hospodaření s energií

Zásada č. 16 - Centrální elektrárenský dispečink

Centrální elektrárenský dispečink je povinen ve spolupráci

s elektrárnami zabezpečovat uspokojování existujících spole-

čenských potřeb elektřiny s minimálnimi společenskými náklady

a s minimálními negativními vlivy na životní prostředí. Za

tím účelem je centrální elektrárenský dispečink povinen udr-

žovat dostatečné, ne však nadměrné rezervy kapacit pro výrobu

elektřiny.

Zásada 5. 17 - Pravidla regulace výkonu elektráren

Výrobu elektrické energie je oprávněn a povinen regulovat

centrálni elektrárenský dispečink v závislosti na společens-

kých potřebách elektřiny. Elektřinu je povinen do sítě vyku-

povat za nediskriminujících podmínek v následujícím pořadí:

a) vyrobenou z obnovitelných zdrojů s výjimkou špičkových

vodních elektráren,

b) vyrobenou v rámci kombinované výroby elektřiny a tepla,

c) vyrobenou z ostatních zdrojů.

Vzhledem k neskladovatelnosti elektrické energie jsou její

výrobci z neobnovitelných zdrojů a ze špičkových vodních

elektráren při výrobě elektřiny dbát pokynů centrálního elek-

trárenského dispečinku o regulaci výroby elektřiny.

Zásada č. 18 - Kompenzační opatření

Protože regulace jedněch výrobců elektřiny ve prospěch dru-

hých znamená zvýhodňování jedněch a znevýhodňování druhých

výrobců, je centrální elektrárenský dispečink povinen v rámci

elektráren využívajících neobnovitelné zdroje energie prová-
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dét kompenzace - buď prosxŕednictvim různých cen za elektřinu

vyrobenou v různé době nebo přerozdělováním zisku ve prospěch,

postižených elektráren.

Zásada č. 19 - Kontrola centrálního elektrárenského dispečink-

Činnost centrálního elektrárenského dispečinku kontroluje

jednak ústřední orgán státní správy zodpovědný za energetiku

(kontroluje uspokojování potřeb společnosti v elektrické

energii včetně oprávněnosti ceny elektřiny), jednak shromáž-

dění zástupců elektráren (kontroluje správnost přerozdělováni

zisků vlivem různého vytížení jednotlivých elektráren, ke

kterému dochází v důsledku regulujících rozhodnutí centrální-

ho elektrárenského dispečinku). Spory centrálního elektráren-

ského dispečinku s elektrárnami řeší ústřední orgány statni

správy zodpovědné za tvorbu cen a za řízení energetiky.

Zásada č. 20 - Právo odmítnout výkup elektřiny

Centrální elektrárenský dispečink není povinen odebírat elek-

třinu vyrobenou z nově postavené elektrárny využívající neob-

novitelné zdroje energie nebo špičkové vodní elektrárny,

k jejíž výstavbě nedal souhlas. Centrální elektrárenský dis-

pečink je povinen souhlas k výstavbě nové elektrárny využíva-

jící neobnovitelné zdroje energie nebo špičkové vodní elekt-

rárny, neudělit, lze-li předpokládat nezabezpečení odbytu

elektřiny.
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