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STAV A OCHRANA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Nepříznivý stav životního prostředí na území našeho stá-

tu je zvýrazněn destrukcí a kontaminací horninového prostře-

dí.

Bezohledné extenzivní čerpání neobnovitelných přírodních

zdrojů nerostných surovin a škodlivé zásahy do zemské kůry

spojené s průmyslovou činností v uplynulých desetiletích naru-

šily ekologickou stabilitu naší krajiny. Meze schopnosti pří-

rody vlastními silami napravit toto poškození jsou již překro-

čeny. Úroveň znečištění horninového prostředí je nejcitlivěj-

ším indikátorem celkového stavu životního prostředí. Každý

další necitlivý zásah do zemské kůry ohrožuje nejen nás, ale

také budoucí generace.

Země poskytuje zák adní podporu naší existence, obživu

prostřednictvím svého půdního fondu, nerostné suroviny pro

energetiku, stavebnictví a ostatní průmysl, stejně jako pro

náš život nepostradatelnou vodu a léčivé prameny. To vše je

vážně ohroženo důsledky nedobrého hospodaření především v

oblasti celé průmyslové činnosti, zejména vykořisťováním ne-

rostného bohatství našeho státu v uplynulých pětačtyřiceti

letech.

Účast všech geologických disciplín při výzkumu geofakto-

rů životního prostředí směřující k obnově a ochraně horninové-

ho prostředí je nezastupitelná. Modifikace výzkumných i prak-

tických geologických aktivit ve prospěch výzkumů geofaktorů



životního prostředí odpovídá současným světovým trendom odrá-

žejícím potřeby řešit narušený stav horninového prostředí.

Environmentálni geologie zaujala významné postavení ve všech

oborech výzkumu naší planety Země.

V roce 1991 se státní geologická služba Českého geologic-

kého ústavu a Geofondu ČR podílela na výzkumu geofaktorů ži-

votního prostředí více než 40 % celkové výzkumné kapacity.V

roce 1992 to bylo již více než 50 %.

Také v řadě dalších geologických pracovišť na vysokých

školách, v AV ČR, v Ústavu nerostných surovin a.s. v Kutné

Hoře aj - se podařilo v uplynulých třech letech zvýšit aktivi-

ty v oblasti ekogeologických výzkumů i praktických aplikací.

Odbor ochrany horninového prostředí MŽP ČR (dříve geologický

odbor) od roku 1990 soustavně iniciuje, koordinuje a řídí

geologické výzkumné práce směřující k zlepšení našeho životní-

ho prostředí.

Horninové prostředí definujeme jako svrchní část litosfé-

ry v dosahu lidské činnosti. Je tvořeno horninami, půdou,

obsahuje podzemní vody, plyny a neobnovitelné přírodní zdro-

je. Je zdrojem minerálních nutrientů pro biosféru. Dosahem

lidské činnosti míníme takovou hloubku, kde se ještě antropo-

genní vlivy mohou projevovat, tzn. nejen důlní a vrtná čin-

nost, ale i projevy znečištění, otřesů a jiných pohybů zasahu-

jících z povrchu. Za spodní hranici horninového prostředí

můžeme proto pokládat hloubku několika kilometrů. Horninové

prostředí tak zaujímá dvě geologické sféry: svrchní část li-

tosféry a pedosfěru. Od ostatní litosféry se odlišuje právě

dosahem projevů lidské činnosti.

Horninové prostředí samo má úzkou vazbu na biosféru a

hydrosféru. Obě tato prostředí se z něho generují a navíc

zprostředkovávají i jeho vztah k atmosféře. Z těchto vazeb a

zákonitostí vyplývá, že ochrana horninového prostředí je stej-

ně důležitá jako ochrana povrchových vod před znečištěním,



jako ochrana vegetace a jako ochrana životního prostředí člo-

věka. Horninové prostředí po celou dobu geologické historie

podléhalo přírodním procesům exogénnim, (t.j. působícím z

povrchu) i endogenním, které mají zdroj pod povrchem Země. K

prvním patří zvetrávaní a eroze, sedimentace účinkem různých

vnějších činitelů (voda, vítr, led, organismy, svahové pohy-

by), k druhým patří pohyby zemské kůry včetně drcení hornin a

jejich rozpukání.

Od počátku existence lidské společnosti dochází k antropo-

genním zásahům do horninového prostředí. Jejich intenzita se

zvyšuje s rostoucí hustotou osídlení a s narůstajícími tech-

nickými možnostmi civilizace. Fyzikálními nebo chemickými

vazbami cizorodých látek na jednotlivé horninové typy a je-

jich pozvolným vyluhováním je dlouhodobě kontaminována podzem-

ní voda. Právě podzemní voda je tím transportním médiem, kte-

ré umožňuje migraci kontaminantů v horninách a jejich zavleče-

ní do biosféry, a tím i do potravního řetězce.

Lidská činnost se do horninového prostředí promítá dvěma

způsoby:

urychluje přírodní narušení, a to místy takovým způso-

bem, že narušení může být až katastrofického rázu. Pří-

kladem je mnohonásobné zrychlování ercze, gravitační

pohyby (sesuvy), poklesy zemského povrchu (vlivy poddolo-

vání),

narušuje horninové prostředí způsobem, který je nad rá-

mec přírodních procesů. Sem patří např. těžební a vrtná

činnost, stavební práce a chemické znečištění a další.



Hlavni druhy narušení horninového prostředí:

kontaminace cizorodými látkami

mechanické narušení

nadměrné využívání neobnovítelných přírodních zdroja

nerostných surovin

znehodnocování zdrojů podzemní vody
ohrožení významných geologických, mineralogických a

paleontologických lokalit.

Přehled hlavních impaktů na horninové prostředí v relativní

posloupnosti jejich závažnosti:

1) Těžba uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi a v soko-

lovské pánvi

2) Těžba uhlí v hornoslezské černouhelné pánvi

3) Těžba uranu

4) Nadměrné čerpání neobnovítelných přírodních zdroja

nerostných surovin

5) Antropogenní znečištění a destrukce horninového pro-

středí cizorodými látkami

Vážným problémem jsou v naší republice i neúměrné vývozy

nerostných surovin. V zájmu ochrany nerostného bohatství usi-

luje ministerstvo životního prostředí o zastaveni těchto ná-

růstů exportu.

Závěr

Je ještě nutné udělat velmi mnoho v ochraně horninového

prostředí. Je to úkol dlouhodobý a náročný, jehož výsledky

budou moci ocenit budoucí generace, ale představuje i význam-

ný a současný přínos geologie pro životní prostředí v našem

státě.
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OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

Otázky právní úpravy ochrany horninového prostředi

Základnou a životním prostorem všech forem života na

zemi - rostlin, živočicha i člověka - je zemská kôra. Určitý

soubor vlastnosti této kary je pro člověka nepostradatelný a

vyžaduje proto, aby bylo uspořádáno jeho cílevědomé zajišťová-

ní. Životní projevy člověka - jeho činnost - činí však toto

uspořádání stále složitějším a vyžaduje stále většího úsilí.

Jeho výrazem je soustava pravidel, které nelze porušit bez

škodlivých následků na přírodní a životní prostředí. Je vyjád-

řena systémem právní ochrany životního prostředí.

Výchozím bodem tohoto systému je ústavní pořádek ČR

s jeho Listinou základních práv a svobod, zaručující občanovi

právo na příznivé životní podmínky a na včasné a úplné infor-

mace o stavu životního prostředi a přírodních zdrojů. Součas-

ně však stanoví závazná omezení. Při výkonu svých práv totiž

nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí a pří-

rodní zdroje a druhové bohatství přírody. V souladu s tím pak

stanoví Ústava ČR, že stát dbá o šetrné využívání přírodních

zdrojů a ochranu přírodního bohatství.

Jaká je praktická náplň těchto ústavních požadavků ?

Úhelným kamenem je zákon č. 17/1991 Sb., o životním pro-

středí, který si klade za úkol stanovit každému povinnosti

při ochraně a zlepšování stavu životního prostředi a při vyu-

žíváni přírodních zdrojů. Za tím účelem definuje životni pro-

středi (§ 2) a přírodní zdroje (§ 7). Horniny prohlašuje za

jednu ze složek životního prostředí s tím, že jako taková

složka jsou neodmyslitelně součásti každého ekosystému, cha-

rakterizovaného vlastnostmi ekologické stability. I na horni-

ny se proto vztahuje požadavek pouze únosného zatěžování úze-



ml, což zaručí, že bude zachován trvale udržitelný rozvoj

společnosti.

Z' přlnáležitosti hornin ke složkám životního prostřed!

vyplývá i obsah a rozsah jejich ochrany. Jejím úkolem je před-

cházet, popřípadě odstraňovat jejich znečišťování nebo poško-

zování. Výsledkem poškozování je ekologická újma.

Horniny jsou při povrchním pohledu směs různých nerosta

jako chemických sloučenin pevného skupenství. Při bližším

pohledu nerosty tvoří jen kostru hornin. Ta je kromě nerosta

prostoupena různými součástmi kapalnými, zejména vodou a vod-

ními parami, a plynnými. Všechny tyto součásti jsou navzájem

spojeny výměnou látek a energie (chemickými reakcemi, silový-

mi vazbami) a přeskupováním či přemisťováním (tokem fluid),

probíhajících v prostoru a čase. Jsou proto v pravém smyslu

ekosystémem, který nazýváme horninovým prostředím. To samo-

zřejmě nebrání, aby péče o některou součást horninového pro-

středí byla prohloubena a rozšířena. To je případ např. vody,

která je kromě ochrany v rámci horninového prostředí předmě-

tem péče o vody prosté nebo léčivé podle zvláštních předpisů,

nebo případ součástí, které nahloučeny na určitém místě

v určitém množství a kvalitě tvoří přírodní nerostné-zdroje,

Jejichž využívání je předmětem hornictví podle horního záko-

na.

Ochrana horninového prostředí je zatím řešena jen neúpl-

ně a jednostranně směrem k ochraně proti znečišťování, t.j.

vnášení látek cizorodých pro dané prostředí. Tato specializa-

ce ochrany umožňuje vyslovit pro některé přípdy přípustnou

míru znečišťování. To se děje zvláštními předpisy, např. před-

pisy o nakládáni s odpady, a v úzké souvislosti s tím předpi-

sy o ochraně vod. Znečištění látkami plynné povahy je technic-

ky řídké (zejména plynů rozpuštěných v atmosférické vodě

s vnikem do horninového prostředí při jejím spadu). Zvláštní

případ umělého vnášení plynu do horninového prostředí má hor-

ní zákon jako podzemní plynové zásobníky.

Zásadně jiná je situace v otázkách poškozování horninové-

ho prostředí, které zákon o životním prostředí definuje Jako

zhoršování jeho stavu nad míru stanovenou zvláštním předpisem



jinou lidskou činností než znečišťováním. Zákon evidentné

převídá vydání zvláštního předpisu, který však náš právní řád

dosud nemá. Jeho přípravu ministerstvo životního prostředí

nyní zahájilo ve formě zásad.

Jaký je koncepční přístup k řešení při redakci návrhu

tohoto zákona ?

Zákon se zaméřuje na tři problémové okruhy:

1. ochranu horninového prostředí před zásahy lidskou činnos-

tí vedoucí ke zbytečnému rozrušování hornin, jejich pře-

misťování, přerušování toku fluid, ovlivňování chemic-

kých reakcí a nepřímo někdy i ke znečišťováni,

2. zjišťování geologických poměrů v horninovém prostředí

získáváním poznatků o geologických skutečnostech ohledně

vývoje, stavu a vlastností zemské kůry, jejich odborným

zpracováním, úschovou a zpřístupňováním, aby byly k dis-

pozici pro rozhodování orgánů státní správy a samosprá-

vy, popř. i hospodářské, t.j. podnikatelské sféry,

3. ochranu přírodních nerostných zdrojů jakožto součástí

přírodního nerostného bohatství.

Ad 1.

Jako zásah do horninového prostředí přicházejí v úvahu

prakticky veškeré stavby na povrchu nebo v podzemí. Rozsah

působení zákona je ovšem omezen.

Především není zásahem ve smyslu tohoto zákona činnost hornic-

ká směřující k vyhledávání, průzkumu a dobývání nerostů včet-

ně odvalování, výsypek a odkališť. Ochrana životního prostře-

dí a tedy i jeho složky horninového prostředí je v hornictví

zajišťována zvláštními předpisy a potřeby specielně v otáz-

kách horninového prostředí budou zajištěny navrhovaným záko-

nem jinou cestou než opatřeními proti zásahu do horninového

prostředí, totiž cestou ochrany nerostného bohatství a využí-

vání přírodních nerostných zdrojů pomocí ekologických podmí-

nek těžby.

Druhým omezením působením zákona je specifikace staveb jednak

účelem, jednak závažnosti, lépe řečeno velikosti zásahu od



určité hranice. Tak Je omezena působnost zákona např. velikos-

tí podzemních děl, účelové omezení je dáno výčtem druhů sta-

veb. Podle druhu sem patří např. z láštní zásahy do zemské

kůry nebo zajištění a likvidace starých důlních děl ve smyslu

hornino zákona a činnosti, které jsou prováděny sice hornic-

kou technikou a technologií, avšak nemají za účel žádné získá-

vání nerostů.

Návrh zákona plně respektuje strukturu a systém územní-

ho i stavebního řízení v záležitostech zásahů do horninového

prostředí. Současně však garantuje orgánům ochrany horninové-

ho prostředí ve fázi přípravy i provádění stavby možnost

zaujmout k danému stavebnímu záměru odborné stanovisko v otáz-

kách ochrany horninového prostředí, které navrhovatel musí

závazně promítnout do dokumentace předkládané orgánu, který

vede příslušné řízení (územní .či stavební).

Orgán ochrany horninového prostředí vydává stanovisko

v předstihu před zahájením řízeni o žádosti stavebníka o

vydání územního rozhodnuti či povolení stavby. Ve fázi

kolaudace dokončené stavby se samostatné stanovisko nevydává

a ochrana horninového prostředí je zajišťována cestou

souhlasu orgánu ochrany horninového prostředí v rámci

kolaudačního řízení. Podkladem k vydání stanoviska je

dokumentace, jejíž obsah je pro fázi územního řízení

navrhovaným zákonem předepsán jako minimum údajů k řádnému

posouzení. Postačí však, jestliže tyto údaje jsou obsaženy v

dokumentaci, která je předepsána jako doklad pro příslušné

řízení.

V otázce, čím se orgán ochrany horninového prostředí

řídí při svém posuzování, platí, že pro znečišťování hornino-

vého prostředí jsou vodítkem požadavky a hodnoty stanovené

zvláštními předpisy (o odpadech, vodách, ovzduší atd.). Pro

poškozování horninového prostředí není stanovení jednotných

hodnot možné, neboť možnost poškození závisí na kombinaci

různých místních okolností. Řešením je pouze odborná úvaha,

obdobně jako se to děje podle zákona č. 244/1992 Sb., o posu-

zování vlivů činnos'tí na životní prostředí. Postup podle navr-

hovaného zákona samozřejmě odpadne tam, kde bude provedeno

posouzení podle zákona ô. 244.
4



Navrhovaný zákon nijak nevstupuje do systému a struktury

stávajícího organizačního zajištění bezpečnosti provozu a

práce při zásazích do horninového prostředí a vedení měřic-

kých prací. Považuje však za nutné výslovně stanovit povin-

nost stavebníka k vedení geologické dokumentace o horninovém

prostředí, v němž je stavba realizována. Tím je zajištěn i

požadavek formulovaný v rámci druhého problémového okruhu

zákona, totiž využití všech příležitostí k rozšíření možnosti

poznáni geologických poměro.

Zákon nepouští ze zřetele skutečnost, že zásah do horninového

prostředí může škodlivě působit nejen v době provádění a pro-

vozu, ale i po ukončení provozu, což může být někdy mimo zá-

měr provozovatele (např. ekonomický úpadek). Protože ukončeni

se neobejde bez zajištění a likvidace stavby, což vyžaduje

vždy jisté finanční prostředky, zákon ukládá provozovateli

povinnost vytvářet finanční rezervu obdobně jako je to zavede-

no u důlních děl podle horního zákona.

Ad. 2

Neodmyslitelnou podmínkou odpovědného posouzení všech

souvislostí spojených se zásahy do horninového, prostředíje

dobrá znalost vlastností horninového prostředí, v němž se

bude zásah odvíjet. Je proto předmětem navrhovaného zákona

též organizace získávání a shromažďování obecných poznatků o

vlastnostech horninového prostředí státního území. Jejich

zpracování pak umožní vytvořit instruktivní obraz o geologic-

kých poměrech jako předpoklad vyhotovování různých posouzení

potřebných pro orgány státní správy, zejména při územním plá-

nování, rozmísťování staveb a krajinotvorbě, popřípadě i pro

podnikatelské subjekty.

Získávání poznatků bude zpravidla předmětem organizované akti-

vity především ministerstva životního prostředí a Jeho státní

geologické služby. Nelze však opomenout ani jiné možné zdro-

je. Patří sem především geologická dokumentace těch zásahů do

horninového prostředí, jejichž účelem není získáváni geologic-

kých poznatků samo o sobě. Cenným zdrojem budou vždy také

poznatky z hornické činnosti.



Zásady úpravy tohoto problémového okruhu jsou přebírány

v poněkud modernizované podobo z nynějšího zákona ČNR č.

62/1988 Sb., o geologických pracích, v novelizovaném znění.

Při této příležitosti chce navrhovaný zákon také odstranit

nedopatření vzniklé při redakci zmíněné novelizace zákonem

ČNR č, 543/1991 Sb., kdy odevzdávání výsledků geologických

prací do centrální datové báze bylo nemístně zúženo a tím

byla znemožněna aktualizace báze.

Zásadním prostředkem budování znalostí o geologických

poměrech státního území je činnost státní geologické služby.

Její organizace je úkolem ministerstva životního prostředí.

Páteří této služby je Český geologický ústav, který zajišťuje

s různými organizačními peripetiemi tyto úkoly prakticky od

r. 1919. Za tuto dobu bylo nashromážděno veliké bohatství

údajů, které je nutno dále sous.tavně rozvíjet.

Ad 3

Vychází se z právní úpravy hornin, nerostů o geologic-

kých celků, jak se o nich zmiňuje, ovšem pouze v nejhrubších

rysech, zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraji-

ny. V souladu s tímto zákonem je součástí horninového prostře-

dí i přírodní nerostné bohatství a jeho zvláštní případ -

přírodní nerostné zdroje. Využívání nerostného bohatství a

přírodních nerostných zdrojů určité kvalifikace (s vypočteným

množstvím zásob) má tradičně vlastní .právní úpravu horním

zákonem. Jeho podstatnou částí bude vždy řešení vztahů mezi

horním podnikatelem a státem, vztahu horního podnikatele

k ostatním vlastníkům v daném území a režim prováděni prací,

to vše pod hlediskem zajistit jak účinnost dobývání, tak

organizačně-technické zajištění výstavby, provozu i ukončení

dobývání.

Nezávisle na horním zákonu však vystupuje problematika

ochrany nerostného bohatství a šetrného hospodařeni s přírod-

ními nerostnými zdroji.

Ochrana nerostného bohatství je v tradičním pojetí chápána

jako péče o to, aby zemský povrch nad ložiskem nebyl zbytečně

zastavěn důležitými zařízeními, jejichž ohroženi budoucím



zastavěn důležitými zařízeními, jejichž ohrožení budoucím

dobýváním zdroje by vyvolalo neřešitelné střety. Nejde tu jen

o otázky ochrany horninového prostředí nebo životního prostře-

dí. Jde o to, jak sladit vzájemně požadavek včlenění hornické

činnosti s jejími negativy do území, v němž již existuje urči-

tý stav hospodářského a občanského rozvoje, ale kde určitý

další nehornický rozvoj je žádoucí. Za neperspektivní považu-

jeme náměty, aby území na povrchu nad prohlášeným ložiskem

bylo vždy a za všech okolností automaticky chráněné. Takový

postup znamená nastolení absolutní priority zájmu na exploata-

ci před ostatními zájmy a tedy narušení ústavní zásady rovnos-

ti vlastnictví. Je výhodnější dohodnout se v rámci územního

plánování o potřebách rozvoje území a tomu přizpůsobit jak.

zástavbu na povrchu tak i metody těžby a tím vymezit míru

její škodlivosti na povrch.

Uvedené tradiční pojetí ochrany je z hlediska ochrany

horninového prostředí a životního prostředí jednostranné,

pasivní a nepostačující. Návrh zákona proti tomu uplatňuje

nový aktivní přístup k ochraně ložisek tím, že bere do úvahy

hledisko trvale udržitelného rozvoje a únosné míry zatíženi

území. Tato hlediska nesmí být chápána jen úzce jako nástroj

ochrany životního prostředí vůči vlivům dobývání. Jsou součas-

ně nástrojem ochrany ložiska samého vůči bezohlednému, nadměr-

nému nebo nevhodnému využívání. Teprve tímto pojetím je napl-

něn ústavní požadavek ochrany nerostného bohatství jako pří-

rodního bohatství a požadavek šetrného využívání nerostných

zdrojů jako přírodních zdrojů. Obě pojetí jsou dvě strany

téže mince. Pasivní stránka této ochrany je dnes řešena

v zákoně o geologických pracích v podobě vymezování území

s předpokládanými nerostnými zdroji a v zákoně horním v

podobě chráněných ložiskových území. Naproti tomu ochrana

aktivní není zatím vyjádřena nikde.

Zásady šetrného využívání přírodních nerostných zdrojů

jsou spojovacím můstkem k institutu ekologického dohledu nad

těžbou. Termín "dohled" vede k představě inspekční činnosti,

což není míněno. Dohled nelze provádět, není-11 dán přemet

kontroly a měřítka pro kontrolu. Obojí chybí, dokud nejsou

stanoveny podmínky činnosti. To zajišťuje teprve stanoveni



ekologických podmínek těžby na základě kriterii ekologických

zásad těžby podle navrhovaného zákona. Nejasnost vyvolává 1

pojem "těžby". Horni zákon toto slovo neužívá. Zákon ČNR č.

61/1988 Sb., po novelizaci zákonem ČNR č. 542/1991 Sb., vede

nepochybně k pojetí těžby jako dobýváni ložisek nevyhrazených

nerostů. Nový prvek do této otázky vnesl zákon ČNR c.

244/1992 Sb., jehož příloha č. 1 zařadila mezi stavby a čin-

nosti obligatórne posuzované postupem předepsaným tímto záko-

nem i "těžební promysl" a mluví tu o těžbě jak nerostů vyhra-

zených tak nevyhrazených. Některé nerosty sem řadí bez ohledu

na velikost těžby, u jiných nerostů postup posuzováni platí

jen od určité roční velikosti těžby. Není to však bezvýjimeč-

né. Za určitých podmínek se příslušný orgán nemusí na veli-

kost těžby ohlížet. Navrhovaný zákon se přidržuje tohoto šir-

šího pojetí a vztahuje pojem těžby a stanovováni jejích ekolo-

gických podmínek na všechny nerosty, samozřejmě s omezením

jen na případy, které nejsou určeny k posouzení podle zákona

ČNR č. 244/1992 Sb.

Ekologické podmínky těžby stanovuje orgán ochrany horni-

nového prostředí na základě dokumentace těžebního záměru před

vyžádáním územního rozhodnutí. Orgán ochrany horninového pro-

středí těžební záměr přezkoumá z hlediska toho, jak bude půso-

bit na horninové prostředí se zpětnými dopady na životní pro-

středí, a podle výsledků přezkoumání vydá žadateli rozhodnu-

tím závazné ekologické podmínky těžby, zejména objemová, množ-

stevní, jakostní, prostorová či územní omezení (limity). Tato

omezení představují dovolenou míru poškozování životního pro-

středí včetně horninového prostředí ve smyslu zákona o život-

ním prostředí.

8



Internationaler Vergleich von UaweltschutzBaBnalmen bel der 03
Sanierung der Altlasten von Uranbergbau und Uranaufbereitung

Franz J.Dahlkamp

1 EinfQhrung

In der west lichen Welt hat seit den 70er Jahren das BevruBtwerden
der Langzeitgefährdung der Umwelt durch radioaktive Altlasten
des Uranerzbergbaus zu einer markanten Entwicklung in der dies-
bezuglichen Umweltgesetzgebung und Sanierur^stechnologie ge-
ftthrt. Dies gilt vor allem fur die fttnf Hauptproduzentenländern
USA, Canada, Australien, Sudafrika und Frankreich, wo die Masse
der Altlasten des Uranbergbaus liegt.

Zu den Altlasten des Uranbergbaus gehôren alle radioaktiv kon-
taminierten Objekte und Flächen. Oas grofite Gefahrenpotential
liegt dabei in den Absetzbecken der Uranaufbereitungsbetriebe,
die neben dem Resturan (5-15 % des ursprúnglichen Erzgehalts)
uber 90 % der in Erz vorhandenen Radionuklide und Schwermetalle
sowie andere Schadstoffe enthalten. Gewichtiges Gefdhrdungspo-
tential liegt ebenfalls in unsachlich gelagerten und nicht abge-
sicherten Armerz- und Laugungshalden.

Will man die national entwickelten Sanierungsgrundsätze mit
ihren gesetzlichen wie technologischen MaBnahmen miteinander
vergleichen oder in ein eigenes Sanierungskonzept einbringen, so
muB man die nationalen Gegebenheiten und Hintergrunde der jewei-
ligen Umweltschutzvorstellungen kennen.

Die Sanierung der Altlasten des Uranbergbaus und der Uranerz-
aufbereitung dient zwar uberali dem gleichen Zweck, nämlich dem
Schutz von Hensch und Natur, die Auslegung und Zielsetzung der
Sanierung differieren jedoch in den einzelnen Lándern.

Drel grundsätzliche Aspekte sind die Ursache hierfůr:
- die philosophischen Ansatzpunkte zur Definition von
Sanierungsgrundsätzen und -zielen,

- die darauf aufbauende Umweltschutzgesetzgebung und
- die auf die gesetzlichen Vorgaben zugeschnittenen

SanierungsmaBnahmen und -technologien.

2 Sanierungsphilosophie

Oberlegungen uber Zweck und Ziel von SanierungsnaBnahraen kdnnen
zu zwei grundsôtzlichen Zielvorstellungen fuhren, einmal zur
vollkommenen Restauration der Altlastenobjekte, môglichst mit
Her s tel lung der urspríinglichen Natur zustfinde (starre Variante)
und zum anderen zur flexiblen Variante nach den ALARA Prinzip
("As Low As Reasonably Achievable, economic and social factors
being taken into account"; ICRP Publ.26, 1977).

In den USA neigte man zu dera Konzept der vollkommenen Restaura-
tion unter Vorgabe starrer Grenzwerte. Da die Masse der Uranla-
gerstätten alle demselben Typ zugehôren, dem Sandsteintyp, und
in einer dhnlichen, semiariden Klimazone liegen, glaubten BehÔr-
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bung, die den Uranerzbergbau und dessen Hinterlassenschaft be-
trifft, unterschiedlich. In Ländern mi t fľruher Atomwaffenproduk-
tion, wie die USA und Frankre.ich, waren die Regierungen Ober
spezielle Behôrden (US-AEC, CEA) von Anbeginn in der Uranproduk-
tion involviert. Dementsprechend kamen die Gesetzesvorlagen von
den Fachbehorden. Dagegen entwickelte man in den Ländern, in
denen die Uranproduktion nicht direktes Šiel der Regierungen
war, wie in Kanada, Australien und Sudafrika und - nach dem Zu-
sammenschlufi - auch in Deutsohland, die Gesetzgebung durch die
Zusainmenarbeit von Uranbergbauindustr i.e mit den zuständigen Bun-
des- und Provinz- oder Bundesstasfcbphdrden.

Das Problem der Fassung von sanierunqsregelnden Gesetzeswerken
liegt in der Balancerindung zwischen
- ôkophilosophischen,
- sozioôkonomischen und
- technischen Kriterien.

Diese Faktoren sind andererseits abhangig von
- der wirtschaftlichen Werteinstufung des Uranbergbaus,
- dem Stand und Standart/Spielraum der gesetzlichen Vorgaben und
- den verfiigbaren Finanzen zur EntwiokJung der Technologien.

Nur eine ausgewogene, auf Langze.it. ausgeiegte Gesetzesgestaltung
durch den Gesetzgeber vermag eine effektive und anwendbare
Grundlage sowohl fíir die Konzipierung von Sanierungsvorhaben wie
fur die Entwicklung der dazu notwendigen Technologien zu gewähr-
leisten.

ZusammengefaBt sieht die Gesetzeslage fiir SanierungsmaBnahmen im
Uranerzbergbau in den wichtigsten westlichen Ländern wie folgt
aus:

3.1 OSA

Gesetzliche Sanierungsvorgaben fiir die Uranindustrie, formuliert
durch die Nuclear Regulatory Commission (NRC), der Nachfolgebe-
hôrde der US-Atomic Enenergy Commission (AEC) existieren prak-
tisch erst seit 1978. Im Atomic Energy Act von 1954 nebst Ergän-
zungen war lediglich die "Minimierung der Gefährdung f Or Leben
und Besitztum" verlangt, was der Uranindustrie einen beträcht-
lichen Spielraum bei der Altlastensanierung einräumte.

Mit der steigenden Erkenntnis aber die Einwirkungen dynaroischer
Langzeitprozesse (Erosion, Verwitterunq Kliitiawecĥ el etc.) euf
radioaktive Restprodukte in Absetzbeck&n und Halden von Uran-
erzbergbau und -aufbereitung erlangte die Entwicklung und Anwen-
dung angemessener Sanierungsauflagen steigende Bedeutung.

Dem entsprechend verabschiedete der US Congress 1978, ergänzt
1981, den "Uranium Mill Tailings Radiaction Control Actw (UM-
TRCA).

Im UMTRCA wird ausdriicklich auf Koster-řiutzen Analysen als Basis
fúr Sanierungsvorhaben hingewiesen, tl.h. Grenzwerte fiir Ablage-
rungen in Abse^becken kônnen gegeben«nCai?s hôher sein als far
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Die Bundesregulationen fiir Sanierungsvorhaben sind niedergelegt
in:
- AECB, 1987, Regulatory Objectives, Requirements and Guidelines
for the Disposal of Radioactive Wastes - Long-term Aspects,
Regulatory Document R-104, effective June 5,1987, 11 p. und in
- Energy, Mines and Resources Canada, 1987, Canadian Uranium
Mill Waste Disposal Technology, Eds.rSteffen Robertson & Kirsten
Inc.in association with Senes Consultants Ltd. and Melis Consul-
ting Engineers Ltd.,308 p.

3.3 Australien

Das Mineralrecht liegt bei der Bundesregierung, während dem
einzelnen Bundestaat, vertreten durch den Bergbauminister, die
Berggesetzgebung zufällt, was der kanadischen Situation ähnelt.
Die Altlastensanierung ist durch den " Environment Protection
(Nuclear Codes) Act" von 1978 geregelt, unter dem die Bundesre-
gierung den "Code of Practice on the Manažment of Radioactive
Wastes from the Mining and Milling of Fadioactives Ores" erlas-
sen hat.

Im Prinzip entsprechen die australischen Sanierungsrichtlinien
fur Uranbergbaualtlasten denen in den USA.

3.4 Sudafrika

Uran wird derzeit in Sudafrika nur als Nebenprodukt gewonnen.
Die Operation und Sanierung der Absetzanlagen wird in erster
Linie durch den Mines and Works Act, Water Act, Atmospheric
Pollution Prevention Act, Nuclear Energy Act, Environmental
Conservation Act and dem Privát Act on Rand Water Board Statues
kontrolliert. Revisionen des Environmental Conservation Act sind
in Arbeit.

3.5 Frankreich

Die Auflagen fiir die Liquidierung von Uranbergbauanlagen und die
Sanierung ihrer Altlasten sind im "Code Minier" festgelegt. Eine
Präzisierung und Einengung der Vorschriften erfolgte per Dekret
1990 (Ministěre de ľIndustrie et de 1'Aménagement du Territoi-
re, 1990, Décret no.90-222 du 9 Mars 1990). Das Gesetz beruht
auf dem franzôsischen Berggesetz und dem Strahlenschutzgesetz,
das wiederum auf den ICRP Richtlinien aufbaut, sowie den Direk-
tiven der Europäischen Gemeinschaft.

Weitergehende Verordnungen wurden durch den lokalen Administra-
tionsdistrikt auf Empfehlungen von Institutionen der Zentralre-
gierung (Ministerium fiir Industrie und Forschung, - Umwelt, -
Agrikultur, - Gesundheit und Wohlfahrt sowie der Wasserbewirt-
schaftungsagentur) erlassen.

Die Jurisdiktion zur Einhaltung der Vorschriften liegt in Händen
der lokalen Behorden repräsentiert durch den Präfekten des je-
we i1igen Departements.

Seit 1977 muB fiir alle neuen Anlagen mi t dere Lizenzantrag eine



Umwel tverträgl ichkei tsanalyse eingereicht werden. Fiir altere
Anlagen mu6 diese mit dem Antrag auf Stillegung erstellt werden.
Das Unternehmen muB dabei nachweisen, daB es technisch und fi-
nanziell in der Lage ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen.

Das Bergbauunternehmen ist finanziell verantwortlich fiir die
Stillegungs- und Sanierungsarbeiten. Die lokalen Behôrden haben
das Recht, selbst einen Kontraktor fiir diese Arbeiten zu bestel-
len.

3.6 Deutschland

Zuständig far die gesetzmäBige Ausfiihrung bei dem Umgang mit ra-
dioaktivem Material und damit fur die Sanierung von kontaminier-
ten Altlasten des Uranbergbaus ist der Bundesminister fiir Uni-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Die notwendigen Vor-
gaben werden als Empfehlungen von der Strahlenschutzkommission,
die wiederum dem Bundesamt fiir Strahlenschutz zuarbeitet, er-
stellt.

Die gesetzlichen Vorgaben sind in der " Verordnung uber die
Gewährleistung von Atomsicherheit und Strahienschutz (VOAS)",
die dazu ergangene Durchruhrungsbestimmung (DB zur VOAS) sowie
der "Anordnung zur Gewährleistung des Strahlenschutzes bei Hal-
den und industriellen Absetzanlagen und bei der Verwendung darin
abgelagerter Materialien (Halden AO)" enthalten. Die Verordnung
basiert, ebenso wie die Strahlenschutzverordnung, in ihren
Strahlenschutzgrundsätzen auf den Empfehlungen der ICRP.

Die Jurisdiktion (Genehmigungsverfahren, Úberwachung, etc.)
obliegt den jeweiligen Instanzen der Bundesländer, in denen
Sanierungsprojekte anstehen, d.h. in erster Linie Sachsen und
Thiirlngen.

4 Sanierungsmanagement, Sanierungstechnologien und
Genehmigungsverfahren

Das Management von Sanierungsvorhaben inklusive der behôrdlichen
Genehmigungsverfahren und die Entwicklung von adäquaten Sanie-
rungstechnologien sind national unterschiedlich.

Charakteristische Merkmale der einzelnen Lander lassen sich wie
folgt zusammenfassen:

4.1 USA

Die USA waren fiihrend auf dem Technologiesektor. Dies beruhte
vor allem auf der Forschung und Entwicklung im Rahmen des durch
die NRC und DOE administrierten und finanzierten "Uranium Mill
Tailings Remedial Action Project" (UMTRAP). Das Projekt begann
1979 und umfaBte unter Titel I zunächst nur die Sanierung der
Altlastenstandorte der 24 stillgelegten Aufbereitungsanlagen,
die ftir das Urangewinnungsprogramm der AEC aktiv waren. Die
Sanierungsarbeiten sollen etwa 1994 beendet werden. Die Kosten
fiir dieses Programm wurden 1987 auf ca.l Mrd $ geschätzt.



Entsprechend dem Gefährdungspotentia.1 wurden die 24 Standorte
in drei Prioritäten eingestuťt. Bei der hóchst eingestuften
Kategorie wurden die Aufbereitungr,ruckRtände z.T.wiederaufberei-
tet (Canonsburg, Pennsylvania, Kosten ca 30 Mio $) oder an einen
sicheren Ort umgelagert,z.B. bei Erdbebengefährdung oder Nach-
barschaft zu besiedeltem Gebiet (Lakeview, Oregon, 24 km Trans-
port; Salt Lake City, Utah, 100 km Transport, Kcsten ca.50 Mio
$; Riverton, Wyoming, 90 km Transport, Einlagerung in existie-
rendes Absetzbecken, Kosten: >20 Mio $) oder am Ort abgesichert
durch ca.2m Toniiberdeckung, darOber 0,6 m Gerôll (Shiprock, New
Mexico, Kosten 14,7 Mio $). Soweit zulässig wurde das Abbruchma-
terial der Anlagen in die Absetzbecken eingebracht oder in ge-
sonderten Untertagebauen sicher endgelagert. Windverfrachtetes
radioaktiv kontaminiertes Material wurde eingesammelt und in
Absetzbecken oder sicheren Verwahrunqsräumen untergebracht.

Eine Ergänzung des UMTRA Proiekts erfolgte 1980 (Titel II), die
auch die Sanierung der 26 kommerzifíllen Aufbereitungsanlagen
einschlieBt. Die Kosten werden dreigeteilt. Die Besitzer miissen
fiir dieses Programm 2,5 Mio 5 pro Anlage hinterlegen, dazu
1,00 $/t Trockenmaterial bezaii.ien. Die Bundesregierung bringt
300 Mio $ ein und die EVU's mOsssn 22,00 $/kg U fur die im Reak-
tor zwischen 1989 und 1993 einyesetzten Brennstoffmengen bezah-
len.

Fiir die Genehmigung von Sanierungsvorhaben sind sowohl Behôrden
des Bundes (NRC, DOE) wie die d«sr jeweiligen Bundesstaaten zu-
ständig. Die Offentlichkeit wird umfassend informiert. Zum Bei-
spiel hat die UMTRA-Projektleitung in Albuguerque,New Mexico,
einen kostenfreien Telefonanschluss eingerichtvt, iiber den sich
jeder Btirger Informationen einholen und Einwände vorbringen
kann.

Die Ausfuhrung der Sanierungsarbeiten kann der Besitzer selbst
úbernehmen oder einem Kontraktor ubertragen. Zum Beispiel bot
QUIVIRA 1990 seinem Aufbereitungspersonal (47 Mann) ein Umschu-
lungsprogramm zur Sanierung der Absetzanlagen der Ambrosia Lake,
New Mexico, Aufbereitungsanlage an, mit dem das eigene Personal
iiber ca. 7 Jahre weiter beschäftigt werden konnte. Mit einem
Aufwand von 14 Mio $ sollen die Absetzbecken saniert werden. Bei
der GrôBenordnung der Aufgaben wird dieser Aufwand als hôchst
kostengůnstig betrachtet.

Anders ging ANACONDA MINERALS vor, Die Gesellschaft bot im Sep-
tember 1993 dem Laguna Indianerstamm den Sanierungsauftrag an
und bezahlt dem Stamm fur die auf ca.10 Jahre geschätzte Zeit
zur Sanierung der Jackpile-Paguate (New Mexico) Tagebaue plus
Aufbereitungsanlage 48,5 Mio $.

4.2 Kanada

Die Entwicklung von Sanierungnfcechnologien begann durch die
Bergbaugesel lschaf ten Anfang der 1980er Jahre n .it der Stillegung
der Gruben und Aufbereitungsanlagen in Beaverlodge, Saskatche-
wan, sowie Madawaska und Agnew lake in Ontario.



Der am 30.6.1983 stillgelegte Beaverlodgebetrieb von Eldorado
Nuclear Ltd (jetzt Teil von CAMECO) war der erste Uranbergbau-
komplex in Kanada, der auf staatliche Anforderung Dekommissions-
und Sanierungspláne erstellen und den Behôrden zur Genehmigung
vorlegen muflte, d.h. Eldorado mufite selber nach gewissen Vor-
gaben der Regierung die Sanierungsziele, Durchftthrungspläne und
anwendbare Technologien entwickeln.

Mittlerweile hat sich die Situation geändert. Ähnlich wie in den
anderen Industriestaaten fordert die Regierung mit einem langen
zeitlichen Vorlauf, bei neuen Anlagen vor deren Inbetriebnahme,
die Vorlage eines Stillegungs- und Sanierungskonzepts mit um-
fassenden Sanierungsanalysen. Ober mehrere Jahre werden hierftir
Problemlôsungen erarbeitet. Die Beurteilung der Plane obliegt
sowohl den Genehmigungsbehôrden des Bundes wie der jeweiligen
Provinz unter Einbeziehung ôffentlicher Anhdrungen.

Derzeit stehen als Sanierungsprojekte die 1992 geschlossenen
Anlagen von Rio Algom (Quirke und Panel) im Elliot Lake Di-
strikt, Ontario, an.

Zur Sanierungstechnologieentwicklung initierte 1982 die kanadi-
sche Bundesregierung das unter Leitung von CANMET (Canadian
Centre for Mineral and Energy Technology) stehende National
Uranium Tailings Program (NUTP). Das Programm befaBt sich mit
der Entwicklung von Modellerstellungen, Vermessungsprinzipien
und Verwahrungstechnologien fiir die optimale Entsorgung von
Uranbergbaualtlasten, insbesondere von Schlämmteichen der Uran-
erzaufbereitung.

4.3 Australien

Die australische Sanierungskonzeption lehnt sich eng an die der
USA an. Dies ist verständlich, da sowohl die klimatischen Be-
dingungen wie die Bevôlkerungsdichte in den Bergbaurevieren
denen in den Weststaaten der USA ähnlich sind. Bei den bisher
durchgefiihrten Sanierungsprojekten handelt es sich um Mary Kath-
leen, Queensland sowie Rum Jungle und Rum Jungle South im Nort-
hern Territory.

4.4 Sudafrika

In Sudafrika wird Uran nur als Nebenprodukt gewonnen, und zwar
mit Gold als Hauptprodukt im Witwatersrand, wo ca.3 Mrd.t Aufbe-
reitungsabsätze lagern, und mit Kupfer als Hauptprodukt in Pha-
laborwa.

Am Witwaterrand sind neben der Erosion, der Windaustrag und die
Grundwassergefährdung durch austretende kontaminierte Oberflä-
chenwässer aus den riesigen Bergehalden das Hauptproblem. Da die
Absätze hohe Sulfidgehalte besitzen, haben die Sickerwässer hohe
pH-Werte und Schwerntetallgehalte. Die Sanierung ist in erster
Linie darauf ausgerichtet durch Vegetation, den Windaustrag und
die Erosion zu reduzieren sowie die Sickerwässer aufzufangen. In
Evaporationanlagen werden die Schadstoffe der Sickerwässer kon-
zentriert und dann sicher verlagert.



Die Chamber of Mines of South Africa spielt eine zentrale Rolle
in der Entwicklung adäquater Sanierungsmethoden. Sie hat eine
Anzahl von Richtlinien fur die Planung und Durchftthrung von
Sanierungsmaftnahmen herausgegeben, z.B. 1983, The Design, Opera-
tion and Closure of Metalliferous and Coal Residue Deposits.
Guidelines for Environmental Protection. Vol.1/1979, revised
1983.

4.5 Frankreich

Die weite Akzeptanz der Atomenergie in Frankreich erlaubt Behôr-
den und Uranindustrie eine pragmatische Vorgehensweise bei der
Uranaltlastensanierung. So stehen eine Reihe von Konzepten als
Variante zur sonst iiblichen sicheren Endverwahrung von Aufberei-
tungsabgängen zur Diskussion. Unter anderem wird eine kontrol-
lierte Abgabe von Schadstoffen in die Umwelt erwogen. Nach die-
ser Vorstellung kônnten Schadstoffe unter kalkulierten Disper-
sions- und Dilutionsbedingungen in groBe Fltisse oder das Meer
abgeleitet werden. Ebenso wird eine Endlagerung der radioaktiven
Absätze in tiefen Seen oder dem Meer in Erwägung gezogen..

Gegeniiber anderen Ländern wird in Frankreich die Entwässerungs-
technik von Aufbereitungsschlämmen (vor allem mit Vakuumgurtel-
filtern) und Einlagerung úes Trockenmaterials in Gruben oder
eingedeichten Sammelbecken häufiger angewendet.

Die Grunde fur diese Vorgehensweise liegt in den hôheren Nieder-
schlägen und der Nachbarschaft zu dichter besiedelten Gebieten
der franzôsischen Urangruben als vergleichsweise in den Bergbau-
distrikten der USA oder Australiens.

4.6 Deutschland

Da die Bundesrepublik Deutschland keine nennenswerte Uranproduk-
tion hatte und erst im Rahmen der Vereinigung 1990 mit der Uber-
nahme der Wismut SDAG in den Besitz von gewichtigem Uranbergbau
kam, verlief hier die Entwicklung anders als in den klassischen
Uranbergbauländern. Bei der Wismuterbschaft handelt es sich aber
weniger um Bergbau als um die Sanierung der soziallistischen
Erblast.

Die Wismut SDAG hatte keine Rucklagen fůr die Sanierung ihrer
Altlasten beseite gelegt. Aus Gewinnen der laufenden Produktion
konnte die Finanzierung ebenfalls nicht bestritten werden, da
die Uranproduktion eingestellt werden mufite. Diesem Umstand
wurde im Einigungsvertrag Rechnung getragen, in dem es heiBt:

"Die Ermittlung der Umweltradioaktivitát, die aus bergbaulicher
Tätigkeit in Gegenwart nattirlicher radioaktiver Stoffe stammt,
ist -im Beitrittsgebiet- Aufgabe des Bundes. Zuständig ist das
BfS" (Bundesamt far Strahlenschutz).

Die Sanierungsaufgaben mússen dementsprechend aus Bundesmitteln
finanziert werden. Die Sanierungsdurchfuhrung ist Aufgabe der
Eigentiimer, also der Wismut. Deren Träger ist wiederum der Bund
(vertreten durch den Bundesminister fiir Wirtschaft (BMWi) als



Eigenttimer der Wismutanlagen und Rechtsträger von derelinquier-
ten Altlasten). Fílr die Genehmigungsverfahren sind, unter Auf-
sicht des Bundesministers fttr Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit (BMU) die Länderbehôrden zuständig.

Um die erst mit der deutschen Vereinigung aufgetretene Problema-
tik der Uranbergbaualtlasten juristisch und technisch in den
Griff zu bekonunen, bedienen sich BMU und BMWi spezieller Komrais-
sionen und Arbeitskreise. Durch konsultative Hinzuziehung von
Experten aus den westlichen Uranbergbauländern wird sicherge-
stellt, daft die Erfahrungen und das Know how dieser Lander so-
wohl bezttglich der Regulation als auch der Technologie unter An-
passung an die deutschen Verhältnisse in die Sanierung der Uran-
bergbaualtlasten Eingang finden. (BMU, 1992, Informationsmateri-
al zur Sanierung der Altlasten des Uranerzbergbaus, Stand
11.09.1992)

6 Ruckschlusse fOr die Tschechische Republik und andere
Reformländer

Die Uranindustrie der Tschechischen Republik ist wie die aller
ehemaligen COMECON-Staaten mit dem Problem konfrontiert, daB das
sozialistische Wirtschaftssystem weder finanzielle Rucklagen
noch umfassende Pláne fúr die Sanierung ihrer Altlasten hinter-
liefi. Der plôtzliche und unvorbereitete Wechsel vom Produktions-
zum Sanierungsbetrieb erlaubt keinen langen Planungsvorlauf,
falls die Reformländer den Anschlufi auf dem Umweltsektor an die
westlichen Industriestaaten kurzfristig schaffen wollen.

Die Stillegung von Uranbergwerken und -aufbereitungsanlagen und
die damit verbundene Sanierung der Altlasten ist in hôchstem
MaBe land- und standortspezifisch. Es gibt nur generelle Grund-
sätze, die fúr alle Fälle anwendbar sind. Zuviele Faktoren be-
einflussen die Auswahl der optimalen Sanierungsvariante. Diese
reichen von nationalen wirtschaftlichen,finanziellen und ôkolo-
gischen Prioritäten oder Zwängen, geographisch-klimatischer und
geologischer Lage des Altlastenstandorts, Verfíigbarkeit alterna-
tiver Endlagerungsmoglichkeiten, lokalen Umweltbedingungen bis
hin zur Einstellung der Bevôlkerung.

Dementsprechend ist es sinnvoll, nicht nach starren, sondern
nach flexiblen Sanierungskonzepten, wie es in den meisten Län-
dern iiblich ist, vorzugehen.

Als Fazit fur die Reformländer mag bei der Sanierung der Ura-
naltlasten far folgende Problemkreise die Nutzung der zuvor
geschilderten Gegebenheiten in den westlichen Uranproduzenten-
1ändern in Betracht gezogen werden:
- Formulierung anwendbarer Sanierungsrichtlinien, Richt- und
Grenzwerte als Diskussionsvorlage fur den Gesetzgeber

- Absicherung und Endsorgung der Absetzbecken der Aufbereitung
- Stabilisierung und Abdichtung von schadstoffhaltigen Bergbau
halden

- Restauration von ISL-Feldern
- Entwicklung von Grundwasserrestaurationskonzepten und -techno

logien
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Entwicklung von Wasser- und Lôsungsreinigungsverfahren mit
Räckstandsdeponierung
Lôsungsentfernung aus gelaugťen Erzhorizonten
Pfadanalysen/Dispersionsmodellierung fůr Radionuklide und
andere Schadstoffe in Wasser und Luft
Nutzung oder Liquidierung von Tiefbauen und Tagebauen
Aufbau von Datenbasen als Dokumentations- und Informationszen
třen fúr Altlasttypen, Sanierungskonzepten und -technologien,
Umweltberichte und Kosten-Nutzenanalysen
Sanierungsmanagement und -kontrolle
standardisierte Mefimethoden und -programme
Kriterien fiir Endlagerungsstandorte
Kosten-Nutzenanalysen fur Sanierungsvorhaben
Finanzierungsplanung.



Ing. Dagmar SIROTKOVA O

Ústav hygieny práce v UP

NÁZOR HYGIENICKÉ SLUŽBY NA VYUŽITÍ ODPADU K SANACI A REKULTIVACI

Závažnou problematikou rekultivací území ovlivněných těžbou a

zpracováním uranové rudy se zabývá řada organizací.

Nezastupitelné místo zaujímá hygienická služba. Ta se vyjadřuje k

používaným sanačním a rekultivačním materiálům z hlediska

působení na člověka, tak jak vyplývá ze Zákona o péči o zdraví

lidu č. 86/92 Sb. .

Snahou všech zainteresovaných je co nejrychlejší rekultivace

hald, odpadů a odkališt bývalých uranových dolů. Tato snaha

pramení z nutnosti eliminovat na co nejnižší míru negativního

působení a to jak prašnosti, tak ionizujícího záření. Případně i

dalších škodlivin.

Kvalitu překryvných vrstev nelze jednoznačně specifikovat.

Záleží na podloží, na vzdálenosti od zástavby, blízkosti vodních

zdrojů i na dalším využití rekultivovaných ploch. V případě

bývalých uranových dolů je jednoznačně záporné stanovisko k

využívání ploch pro zemědělské účely vzhledem k případných

obsahům radionuklidů v půdě a tím i jejich možnému přechodu do

potravinového řetězce.

Při posuzování manipulace s odpady, jejich přepracování,

detoxikaci i dlouhodobého působení se hygienická služba řídí

hygienickými předpisy (viz připojený přehled), zákony MŽP ČR a v

neposlední řadě i Metodickým návodem k hodnocení zdravotního

nebezpečí odpadů HEM-300-27.7.1993. Jak metodický návod uvádí,

postupuje se podle něho při hodnocení vybraných nebezpečných

vlastností konkrétních odpadů z hlediska ochrany veřejného

zdraví.

Hodnocení zdravotního nebezpečí konkrétního odpadu vychází dle

uvedeného návodu pouze z hodnocení akutní toxicity, vybraného

druhu pozdního účinku, žíravosti a infekčního odpadu. Za odpad



nebezpečný pro zdraví člověka se pro potřeby tohoto návodu

považuje odpad vykazující nejméně jednu z následujících

vlastností:

1) akutní toxicita

2) závažný nevratný pozdní účinek

3) závažný místní žíravý účinek

4) možnost přenosu závažné infekce

Z uvedeného výčtu vlastností vyplývá, že odpad který byl podle

výše uvedených kritérií zařazen mezi nebezpečný, nelze pro

sanační a rekultivační účely použít.

Počet materiálů předkládaných k posuzování je velmi rozsáhlý.

Pokud vyloučíme ty, které nelze doporučit z důvodů nebezpečnosti,

dále ty které jsou bezproblémové (např. stavební odpad), zůstává

stále značný výběr odpadů, které si pozornost zaslouží.

Tento příspěvek nebude obsahovat výčet posuzovaných materiálů,ale

obrátí pozornost na dva, které v současné době patří k velmi

perspektivním, co se týče požadavků na kvalitu (včetně

zdravotního hodnocení), ekonomiku a množství. Právě hledisko

množství se stává v poslední době velmi problematickým, zvláště

pokud je nezbytné vycházet pouze z tuzemských zdrojů.

První informace se bude týkat kalií z čistíren odpadních vod.

Tento poměrně snadno dostupný odpad, přesně analyticky

definovatelný (těžké kovy, organ. látky, mikrobiol. obraz,

procento vody), splňující podmínky pro přepravu i aplikaci, se

zabezpečeným dlouhodobým sledováním je velmi vhodným rekultivačním

materiálem. Názornou ukázkou je halda š. č. 9 v Příbrami, kde

bylo v roce 1992 zkušebně provedeno navážení kalů při splnění

výše uvedených podmínek. Zkušební provoz neprokázal negativní

působení na okolí. Ke škodě věci, díky liknavému jednání

některých orgánů státní správy, se prozatím v dalším navážení

nepokračuje. Pokud by se v blízké skutečnosti podařilo překonat

všechny byrokratické překážky, mohl by o.z. SUL tímto poměrně

jednoduchým a snadno kontrolovatelným způsobem rekultivovat haldy

a tím snížit negativní odpad odvalového hospodářství na životní

prostředí.



Odvodnělé a vyhnilé čistírenské kaly definovaného složení jsou

vhodným rekultivačním materiálem nejen pro haldy, ale jak se

ukazuje např. na MAPE Mydlovary, jsou i vhodnou podkladovou

vrstvou pro rekultivaci odkališť. Druhá informace se týká zemin

získaných dekontaminací ropného znečištění specifickými

mikroorganismy t.j. biodegradací. Velice vhodné je provádění

biodegradace v místech, kde dekontaminovaná zemina může být po

ukončení procesu použita pro rekultivace. Jako příklad mohou být

uvedeny vybrané pláže kalojemů, kde jsou podmínky pro kontrolu

procesu. Tímto se samozřejmě nevylučuje provádění biodegradací

přímo na místech znečištění malého rozsahu,kde by bylo nákladné

zeminu odstraňovat a odvážet na místa centrální dekontaminace

(viz š.č. 19).

Biodegradační technologie jsou procesy s vysokou účinností. Je

ovšem nezbytné každou z nich předem odkonzultovat a schválit

včetně výběru mikroorganismů (atest hlavního hygienika).

Závěrem lze říci, že dle našich zkušeností jsou výše uvedené

technologie rychle aplikovatelné s výrazně nízkým rizikem a

vysokou účinností. Spolu s dalšími orgány státní správy a všemi

zainteresovanými v nelehké problematice sanací a rekultivací

ploch negativně ovlivněných báňskou činností se budeme snažit o

vyhledávání a realizaci podobných záměrů.

Přehled použitých předpisů:

1) Hygienické předpisy 46/1985 Sb. Směrnice o hygienických

požadavcích na pracovní prostředí + výnos

2) Výnos, kterým se mění a doplňuje směrnice č. 64/1984 Sb.

Hygienické předpisy o hygienických zásadách pro práce s

karcinogény.

3) Hyg. předpisy 58/1981 Sb. Směrnice o zásadních hygienických

požadavcích, o nejvyšších přístupných koncentracích

nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a o hodnocení stupně jeho

znečištění.

4) Nařízení vlády 192/88 Sb. O jedech a některých jiných látkách

škodlivých zdraví.
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VÝSLEDKY SANAČNÍCH PRACÍ K SNÍŽENÍ OBSAHU RADONU V JÁCHYMOVĚ
(OBJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLKY)

Nebezpečné působení radioaktivního plynu radonu představuje

jeden z velmi závažných problémů v ochrané životního prostředí.

Je známo, že působení záření radonu je potenciálním zdrojem

rakoviny plic. Jde zároveň o problém velmi aktuální. Od roku

1991 bylo na řešení radonové situace uvolněno téměř půl miliardy

korun. Experti odhadují, že definitivní vyřešení problému bude

trvat až patnáct let a stát bude za ně muset zaplatit čtyři až

šest miliard korun.

Radon je jak známo produkt radioaktivní přeměny izotopu

prvku radia. Radium je zase výsledkem postupné radioaktivní

přeměny uranu, který je v různé míře obsažen v zemské kůře.

Uranová ložiska, jako místa s nejvyššími koncentracemi tohoto

elementu, představují současně i místa s největšími riziky pro

zdraví obyvatelstva. Na těchto ložiskách, která vesměs byla i

těžena nebo prozkoumávána, existují důlní, případně další

technická díla, která usnadňují cestu pronikáni radonu na povrch

a zároveň i do lidských obydlí. Může do nich vnikat podlahou a

stěnami, které jsou v přímém styku se zemí, nedokonale utěsněnými

prostupy kolem instalačních sítí a dále všemi trhlinami a

otvory, komunikujícími s podložím budovy. Objekt si přitom zemní vzd

s radonem aktivně nasává, díky tzv. komínovému efektu, který

vzniká v důsledku rozdílných teplot a tlaků uvnitř a vně objektu.

K tomu, aby byla v obydlí překročena mezní koncentrace radonu,

často stáčí již pronikání několika litrů zemního vzduchu za

minutu. Toto pronikání významně ovlivňuje propustnost podloží pod

objektem.

Povolené limity hodnoty radonu byly mnohonásobně překročeny

na Jáchymovsku, ve starém hornickém revíru s těžbou stříbrných

a posdéji uranových rud. Toto ložisko bylo proslulé již ve

středověku a úspěšně soutěžilo s Kutnou Horou, tehdy největším



nalezištěm stříbra. Velký rozmach dolování nastal v souvislosti

s těžbou uranových rud po druhé světové válce. Rudní žíly jsou zde|

dvojího směru: severojižní a východozápadni. Z hlediska výskytu

uranu byly významné pouze žíly severojižní, dříve nazývané

půlnoční, probíhající kolmo na směr vrstev s příkrým úklonem

k západu. Tyto severojižní žíly jsou starší než žíly

východozápadní.

Po starém těžbě a kutání zůstalo i přímo v městě Jáchymově

velké množství starých báňských děl různé velikosti a často

i neznámého rozsahu. Vytěžené horniny a jalová žilovina, často

radioaktivní, byly použity jako stavební materiál pro

řadu zdejších domů. Není dosud rozhodnuto, zda tyto staré stavby

v centru města zbourat a tím zničit historický ráz města, nebo se

pokusit o nákladná protiradonová opatření.

K budovám v Jáchymově, jejichž obyvatelé jsou ohroženi

radonem, patřil i objekt mateřské školky Na Slovanech. V tomto

případě nešlo sice o historický dům, ani o dům, který by zjevně

komunikoval či byl v bezprostřední blízkosti některého ze starých

evidovaných důlních děl. Přesto zde bylo v minulých letech opakoval

zjištěny nepřípustné hodnoty objemové aktivity radonu. Procházka

J. (1992) uvádí tyto hodnoty stanovení okamžitých hodnot objemové

aktivity 2 1 J R n v objektu školky:

sklep, poblíž větracího otvoru: 145 Bq. m

sklepní chodba mimo dosah větrání: 812 Bq. m

místnost s bojlery, bez větrání: 4.205 Bq. m

Měření bylo prováděno za teplého slunečného počasí, kdy byl

celý objekt intenzivně větrán, takže měřené hodnoty objemové

aktivity v obývaných místnostech poklesly pod měřitelnou úroveň.

Přípustná mezní hodnota dle normy je 200 Bq. m pro staré budovy.

Oprávněně lze proto předpokládat, že zejména za chladného počasí,

kdy je větrání objektu minimální, mohou okamžité hodnoty objemové

aktivity Rn vysoko přesáhnout povolené mezní hodnoty v celém

objektu, tedy i v pobytových místnostech.



Objekt mateřské školky je umístěn na biotitických svorech s

příměsí grafitu. Geologickým mapováním byly zjištěny i polohy

jemnozrnných kvarcitickych svorů. Přibližně rovnoběžně s údolím,

v němž je město Jáchymov, probíhá žilné pásmo nazývané

Geschieber, které je hlavním nositelem uranového zrudněni. Jeho

směr je SSZ-JJV a bylo předpokládáno ve svahu pod školkou.

Vzhledem k cihlové konstrukci budovy školky bylo vyloučeno hledat

původ radonu ve stavbě samotné a proto bylo v těsné blízkosti

školky vyhloubeno několik sond a rýhy, aby byly před provedením

nezbytných sanačních prací přesně definovány migrační kanály

radonu. Jedna z rýh skutečné zastihla tenký odžilek (Barnet I. et

al.) provázený silnou limonitizací s malým obsahem uranu. Jedna

ze sond při zdi budovy zachytila vstup inženýrských sítí, jako

jedno z možných míst infiltrace radonu do budovy.

Uvedené poznatky vedly k závěru, že sanace mateřské školky

Na Slovanech, tedy zamezení vstupu radonu musí sestávat ze dvou

opatření: zamezení vstupu plynu do sklepa včetně zamezení

cirkulace vzduchu ze sklepa do nadzemních pobytových místností

a z účinné filtrace vzduchu v pobytových místnostech. Geologický

odbor Ministerstva životního prostředí (nyní odbor ochrany

horninového prostředí) zorganizoval výběrové řízení technického

řešení sanace a dodavatelské firmy.

Konečné řešení sanace spočívá v:

gravitačním odvětrání sklepních prostor využitím stávajících

komínů,

utěsněním všech dveří a prostupů mezi sklepem a pobytovými

místnostmi školky,

- instalací systému přetlakového větrání s rekuperací tepla

- mikroprocesorovou regulací umožňující i manuální ovládání

- utěsnění okenních spár.

Počátkem školního roku 1992/93 byl systém uveden do provozu

s takovým úspěchem, že skutečně bylo dosaženo původního záměru

navrhovatele technického řešení: děti v mateřské školce jsou z

hlediska objemové aktivity radonu v mnohem příznivějším



prostředí, než mnohdy ve svých domovech, takže do mateřské školky

se vlastně chodí ozdravovat.

Procházka J. (1992): Zpráva o stanovení objemové aktivity Rn

v objektu mateřské školky v Jáchymově a v jeho blízkém

okolí. -

Český geologický ústav. Praha.

Barnet I., Jarchovský T., Pošmourný K., Procházka J.: (1992):

Mateřská školka Jáchymov. Závěrečná zpráva. -

Český geologický ústav. Praha.
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STUDIE GEO-EKOLOGICKÉ PROBLEMATIKY V OKOLÍ URANOVÉHO LOŽISKA OLŠÍ

Na žádost Ministerstva životního prostředí České republiky
zpracoval Český geologický ústav ve spolupráci s firmou GEAM,
odštěpný závod fy DIAMO Dolní Rozinka, geoekologickou studii
o znečistení životního prostředí způsobeném těžbou uranového
ložiska Olší. Práce probíhaly v období září 1992 - červenec
1993. V širším okolí ložiska byly sledovány hodnoty
radioaktivního záření gama, stanoveny parametry radonového rizika
a hodnoceny stav a změny chemizmu povrchových a podzemních vod,
řečištních a náplavových sedimentů a půd.

Ložisko Olší leží asi 8,5 km jz. od Dolní Rozinky. Je vázáno
na mohutnou tektonickou zónu ssz.-jjv. směru. Hydrotermální
pochody, které ho generovaly, způsobily také chloritizaci,
albitizaci, grafitizaci a sericitizaci okolních hornin, patřících
k pestré sérii moldanubika.

Bylo těženo v letech 1959-1989 dvěma šachtami. Hlavní, u
obce Olší, má odval o objemu 2 mil. tun. 60% tvoří hlušina a 40%
žílovina. V počátcích těžby zde byla ukládána inebilanční ruda,
tvořená ze 60* coffinitem a ze 40% uraninitem. Žílovina obsahuje
asi 1% sulfidů (převážně pyritu a pyrhotinu) , okolní hornina
desetkrát méně. Průměrný obsah U je podle těžaře 60 ppm, celkem
halda^obsahuje 120 t uranu.

Šachta u obce Drahonín má odval o 0,7 mil. tun, tvořený z
80% hlušinou a z 20% žílovinou. Průměrný obsah U je udáván 20
ppm, takže celkové množství U je 14 tun. Povrch odvalu byl od
roku 1990 rekultivován, rekultivační práce končily v době
zahájení odběrů prvních vzorků.
Geofyzikální práce

Byly soustředěny na vyhodnocení letecké spektrometrie gama,
zaměřené na výběr anomálií umělého původu, pozemní spektrometrii
gama v oblastech těchto anomálií a stanovení objemové aktivity
radonu v půdním vzduchu a ve stavebních objektech pro sestavení
mapy radonového rizika.

Zkoumané území je pokryto leteckým měřením z r.1987 (Dědáček
et al.1989). Zájmová oblast byla nalétána ve výšce cca 80 m nad
terénem v síti profilů vzájemně vzdálených 250 m, orientovaných
sz.-jv. směrem. Nejvýraznější anomálii vytváří halda Olší, kde
detekovaný obsah uranu dosahuje v maximu 31 ppm, zatímco
u draslíku a zejména u thoria dochází jen k slabému zvýšení
vzhledem k okolí (o 1% u K a 2 ppm u Th). Halda u Drahonína se
projevuje podstatně menší a slabší anomálií uranu, přestože
v době leteckého měření ještě nezapočala její rekultivace.
Maximální obsah U je zde 12 ppm, u thoria se žádné relativní
zvýšení neprojevuje, obsah draslíku dokonce mírně klesá. Ze
srovnání letecky indikovaných anomálií je zřejmé, že obě haldy se
liší nejen svou velikostí, ale i radioaktivitou haldového
materiálu.

Ve vyčleněných anomálních oblastech leteckých
geofyzikálních prací bylo provedeno pozemní ověřovací měření
pozemní spektrometrie gama polním spektrometrem GS-256. Přístroj
umožňuje v terénu bodově stanovit hodnoty úhrnné aktivity gama,
/imp.min"1 - přepočteno na ppm ekv U/ a obsahy hlavních



radioaktivních prvků K/%/, U/ppm/ a Th/ppm/. Z výsledků pozemní
spektrometrie gama lze vyvodit následující závěry:

1) Nejvyšší průměrné i maximální hodnoty úhrnné aktivity
gama v zájmovém území vykazuje materiál tvořící nerekultivovanou
haldu Olší. V neředěné formě byl použit i k zasypání četných na
povrch ústících důlních děl a místy i k posypu lesních cest.
Příčinou jeho značné radioaktivity je vysoce anomální obsah uranu
(max. až 361 ppm), který více než dvacetkrát převyšuje obsahy
U v durbachitech, nejradioaktivnější hornině Českého masívu.

2) Materiál hald je radiačně značně heterogenní, obsahy
U zde kolísají v rozmezí prvých desítek až prvých stovek ppm.
Průměrná hodnota se blíží 100 ppm U'. Rozdíly mezi námi zjištěnými
obsahy U a vesměs poněkud nižšími průměrnými hodnotami, udávanými
podnikem DIAMO z dřívějších měření, lze vysvětlit nejspíše právě
touto heterogénností.

3) Relativně nižší hodnoty radioaktivity v prostoru haldy
Drahonín, zjištěné již leteckým měřením a potvrzené i pozemně, je
nutno přičíst především skutečnosti, že zde byl již primárně
kumulován méně aktivní materiál. Stínící účinek zeminy, navezené
v roce 1990, se v leteckém měření ještě nemohl projevit, výsledky
pozemní spektrometrie gama však již nepochybně ovlivnil. Tento
pokryv však není zcela souvislý a při okraji haldy, na cestách
a v ronových rýhách částečně či zcela chybí. Tato skutečnost má
za následek lokální zvýšení aktivity gama, což celkový vnější
radiační účinek tělesa haldy opět zvyšuje. Je zřejmé, že pro
další sanaci území bude nezbytné pravidelně sledovat stav půdního
pokryvu haldy a v obnažených partiích jej průběžně obnovovat.

4) Ve srovnání se svým okolím představují akumulace
haldového materiálu (a to i na sypaných lesních cestách) razantní
zvýšení radioaktivity prostředí. Na zasypaných důlních dílech
i lesních cestách jde navíc o materiál nijak nezabezpečený, který
je v mnoha případech deštěm vyluhován a nekontrolovatelně
rozplavován do okolí.

Jedním z úkolů projektu bylo rovněž sestavení mapy
rasdonového rizika v měřítku 1:25 000. V zájmovém území bylo
vybráno 14 referenčních ploch tak, aby pokrývaly veškeré hlavní
zastoupené typy hornin i hlavní existující anomálie letecké
spektrometrie gama (zejména obsahů U). Dvě referenční plochy byly
situovány přímo na odvalech Olší a Drahonín. Na každé
z referenčních ploch pak bylo uskutečněno měření objemové
aktivity radonu v půdním vzduchu pomocí aparatury RDA 200 fy
Scintrex v sondách hloubky 0.6 - 0.8 metru a měření pozemní
spektrometrie gama přístrojem GS-256 a.s. Geofyzika. Před
vlastním měřením byly na jednotlivých plochách odebrány vzorky
z vývrtů hloubky 0.8 m (vrtací souprava Etihl) prc laboratorní
stanovení propustnosti nadložních hornin, jako jednoho
z parametrů, určujících úroveň radonového rizika.

Z výsledků měření je zřejmé, že zájmové území lze rozdělit
v zásadě do tří odlišných celků. Východní pruh území, mezi obcesmi
Střítež na severovýchodě a Tišnovskou Novou Vsí na jihu, tvořený
granulitovými rulami až granulity s přechodem ke granitizovaným
rulám a s izolovanými tělesy serpentinitů, se vyznačuje velmi
nízkými hodnotami přirozené gamaaktivity, extrémně nízkým obsahem
uranu a malými hodnotami objemové aktivity radonu, které jej
spolehlivě řadí do první (nízké) kategorie radonového rizika.
Výjimkou jsou tělesa durbachitů v jižní části území, mající
naopak vysoké hodnoty všech parametrů a náležející jednoznačně do



třetí (vysoké) kategorie radonového rizika.
Střední pruh území, ležící v prostoru známých ložisek uranu,

je z pohledu radonového rizika nejkomplikovanější. Nacházejí se
zde pozůstatky dřívější těžby (zejména akumulace haldového
materiálu), projevy U-zrudnění dosahují mnohdy až k povrchu,
intenzivní tektonické porušení vytváří výstupové cesty pro únik
radonu. Vedle drobných tělísek durbachitů na jihu (3. kategorie
rizika) jsou zde nositeli zvýšené přirozené radioaktivity rovněž
tělesa ortorul až granitizovaných rul (2. kategorie rizika),
nesouvisle probíhající středem území ve směru SSV-JJZ a zřejmě
i ostrůvky jemnozrnných pararul severně obce Olší (3. kategorie
rizika). Naproti tomu amfibolity a biotitické, jemně až středně
zrnité pararuly vyšší hodnoty objemové aktivity radonu
neprokázaly (1. kategorie rizika). Zdá se však, že v tomto
prostoru spíše než povrchové rozšíření horninových typů bude
rozhodujícím lokálním faktorem radonového rizika přítomnost
tektoniky nebo uranové mineral ízace. Zcela výjimečnými jsou
pochopitelně oblasti s pozůstatky hornické činnosti, v nichž
objemová aktivita radonu nabývá nezvykle vysokých hodnot, které
je spolehlivě řadí do kategorie extrémně vysokého rizika. To
platí přirozeně i v případě rekultivovaných prostor (halda
Drahonín). Jakákoliv obytná výstavba v těchto územích je
vyloučena.

Východní pruh území (mezi obcemi Sejřek a Jilmoví) tvoří
vzájemně se střídající pruhy 2-slídných granátických svorů
a 2-slídných rul až migmatitů. Referenční plochy na obou typech
hornin vykázaly 3. stupeň radonového rizika a na základě
extrapolace jsou tyto hodnoty uváděny v celém pruhu. I zde je
však nutno předpokládat značné lokální kolísání hodnot oběma
směry.

Měřeni objemové aktivity radonu z půdního vzduchu byla
doplněna i stanovením okamžitých hodnot této veličiny uvnitř
dvaceti vybraných objektů. K měření bylo použito aparatury
RP-106. Nadlimitní čtení (nad 200 Bq.nr3) byly zjištěny pouze
v obci Olší (kostel-237 Bq.nr3, sklep hostince- 534 Bq.nr3),
v nichž bylo ke stavbě použito kameniva místního původu. Hodnota
blízká maximální přípustné hranici byla zjištěna rovněž ve sklepě
statku "U Madronú" (170 Bq.m~3) v katastru obce Drahonín.
Ke zjištění skutečného stavu ohrožení objektů emanacemi radonu by
bylo nutno rozmístit dlouhodobé (celoroční) detektory ve všech
domácnostech obcí ve středním a východním pásmu výše diskutované
mapy radonového rizika. Tuto činnost zajišťují orgány Státní
hygienické služby.
Geochemické práce

Chemizmus povrchových vod. Odběry vzorků byly realizovány v
dvouměsíčních intervalech na 21 stanovišti. Bylo analyzovány 23
kationty, 4 anionty a stanoveno pH a alkalita vody. Ve vztahu
k Nařízení vlády č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele
přípustného stupně znečištění povrchových, odpadních a zvláštních
vod je možno konstatovat, že vody jsou nálo znečištěné.
K překročení stanovených ukazatelů dochází pouze na dvou
odběrových stanovištích pod úpatím odvalů obou šachet v případě
U, V a S042~. Ojediněle byly při jarních odběrech překročeny také
limity pro Mg, Ca a Fe, které pocházejí pravděpodobně
z rozplavované rekultivační zeminy. Z průběhu obsahů V, V, Ra, En
a S042" na potoku Hadůvka, protékajícím pod oběma odvaly je
patrno, že znečištění se projevuje v podstatě pouze ve vzorcích
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pod odvaly a směrem po proudu vlivem samočisticí schopnosti toku
rychle mizí, i když se jedná o tok velmi malý, pramenící nedaleko
prvního odběru.

Chemizmus podzemních vod. Podzemní vody byly sledovány ve
čtyřech hydrogeologických vrtech, situovaných na základě
geofyzikálního měření. Dva z nich se nacházejí před vyústěním
potoka Hadůvky do říčky Loučky. Jeden, hluboký 50 m, umožňuje
odběry vzorků ze zvodnělé hluboké struktury. Druhý, v těsné
blízkosti, čepuje vodu přípovrchové zvodně. Další dva mělké vrty
jsou situovány pod ústím Hadúvky v nivě Loučky. Byly vyvrtány
v prosinci 1992 a od té doby vzorkovány ve stejných intervalech
jako povrchové vody. Odběry byly prováděny 1 - 2 m nad dnem Yr^$"

Při hodnocení výsledků analýz vycházíme ze Stanoviska MŽP ČR
ze dne 18. 5. 1992, které stanovuje limit C obsahu prvku, od
kterého se provádí asanační zásah je-li prokázána možnost migrace
znečištění do okolí a limit B, od kterého se vyžaduje zahájení
šetření o původu znečištění. Největší znečištění bylo zjištěno ve
vodách nivy Hadůvky, kde limit C pravidelně překračují Ni a Be,
ojediněle též Cr. Limit B je v polovině vzorků překročen u Ho a U
a pravidelně je překračován u dusičnanů.

Za znečištění, způsobené těžbou, považujeme pouze zvýšené
obsahy U a pravděpodobně také Mo. Ni, Cr a Be pocházejí
zřejmě ze serpentinitů, které vycházejí v údolí Hadůvky
a dusičnany byly zjištěny v přítocích Hadůvky, přitékajících od
1idských sídel.

Ve vodách nivy Loučky byly zjištěny vysoké obsahy Ni a
zejména Be při některých odběrech vody z vrtu, situovaném asi
100 m pod ústím Hadůvky. Dalších 100m dále po proudu jsou jejich
obsahy již v mezích normálu. V obou vrtech se však na rozdíl od
předchozího projevují zvýšené obsahy Rn (přesahují mezní hodnotu
určenou pro hromadné zdroje vpdy)^ a také Ra, přesahující
ojediněle limit B Stanoviska MŽP ČR. Ukazuje se tedy, že
znečištění, přinášené do aluviálni zvodně Loučky z povodí Hadůvky
se rychle ředí a nejpozději 200m pod soutokem mizí. Sedimenty
Loučky jsou však samy zdrojem radiačního znečištění, i když byly
usazeny před zahájením těžby ložiska Olší.

V hlubší puklinové zvodni byly zjištěny zvýšené obsahy U,
Ho, Rn a zejména S042~, což odpovídá umístění vrtu v prodloužení
strukturní zóny ložiska.

Znečištění řečištních a náplavových sedimentů. Vzorky
řečištních sedimentů byly odebrány na stejných místech jako
vzorky povrchových vod. Vzorky aluviálních sedimentů pak z nivy
Hadůvky a Loučky nad i pod ústím Hadůvky. Povodňové sedimenty
Hadůvky byly nalezeny pouze v blízkosti jejího ústí, nad ním
i pod ním byly odebrány v údolí Loučky.

Hodnotíme-li výsledky analýz řečištních sedimentů _podle
kritérií pro znečištění zemin, které uvádí Stanovisko MŽP ČR,
použité již při hodnocení znečištění podzemních vod, je zřejmé,
že všechny vzorky písčitých sedimentů v tocích, které odvádějí
vodu z přímo z povodí důlních děl, vykazují v případě uranu
obsahy vyšší než limit C / t. j. 50 ppm/. Stejně je tomu u vzorků
starších aluviálních sedimentů Hadůvky a Loučky. Rovněž povodňový
písek, usazený z Hadůvky, má 87 ppm U, zatímco písek usazený
Loučkou asi 250 m pod ústím Hadůvky vykazuje již jen 20 ppm U.
Jílovité nebo bahnité vzorky s organickými zbytky zvýšené obsahy
U nevykazuj í.

Ukazuje se tedy, že znečištění recentních řečištních



sedimentů, ovlivněné těžbou uranu, v podstatě odpovídá přírodnímu
stavu před těžbou, kdy postupně usazované sedimenty obsahovaly
značně zvýšená množství radionuklidů (Ra nebylo možno z
technických důvodů v sedimentech analyzovat). To má v současnosti
negativní vliv na obsahy radonu v aluviálni zvodni obou toků.

Nepodařilo se prokázat, zda rovněž povodňové sedimenty
Loučky nad přítokem Hadůvky obsahují zvýšené množství U, neboť
zde byl nalezen pouze jílovitý sediment s organickými zbytky.

Znečištění půd. V okolí ložiska bylo v nepravidelné síti
odebráno na ploše asi 16 km2 56 dvojic vzorků půd z horizontu AI
a B a dalších 7 vzorků rudimentárních půd z odvalů a jejich
nejbližšího okolí. Úroveň zjištěných obsahů není vysoká. Limit C
výše zmiňovaného stanoviska MŽP ČR překračují pouze obsahy U a Ra
na odvalech a Ni v oblasti serpentinitů.

Ze srovnání obsahů v obou horizontech vyplývá, že ke zvýšení
obsahu v horizotu AI dochází nejčastěji u Ra, ale pouze u 7
vzorků jde o alespoň dvojnásobné zvýšení. Následuje U, kde
alespoň dvojnásobné zvýšení bylo zjištěno u 8 vzorků. U ostatních
prvků, jejichž nadlimitní obsahy byly zjištěny v náplavových
sedimentech, převažuje opačná situace, kdy jsou jejich obsahy v
horizontu AI nižší než v hlubším B, jedná-li se o analýzy po
totálním rozkladu vzorků. V případě analýzy výluhu dvouprocentní
HNO3 (ve kterém nebyly stanoveny U a Ra) se výraznější převaha
obsahů Ni, Cr, Be a V ukazuje častěji opět v horizontu AI.

Zdá se tedy, že k jisté kontaminaci nejsvrchnější části půd
v průběhu těžby došlo, její rozsah však mimo bezprostřední okolí
odvalů je malý. Prokázat, že nejde o přirozenou migraci
radionuklidů by si vyžádalo další speciální výzkumy, které jsme,
vzhledem k celkově nízké úrovni obsahů nepokládali za nezbytné.
Závěr

Studie prokázala, že znečištění životního prostředí těžbou
uranového ložiska Olší se omezuje na nejbližší okolí těžeben.
Bude-li dokončena rekultivace odvalu u šachty Olší a dalších
prostor, kde je deponován materiál z této haldy a bude-li
důsledně dbáno, aby nedošlo k porušení krytu rekultivační zeminy,
bude se stav životního prostředí v okolí ložiska z geochemického
i geofyzikálního hlediska velmi blížit stavu, který zde panoval
před zahájením těžby. V případě náplavových sedimentů a mělkých
podzemních vod aluviálni zvodne Loučky však tento stav není
vzhledem k vysokým obsahům radionuklidů uspokojivý.
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Distribuce sledovaných prvků v Hadůvce

u

160

uo

120

100

80

60

40

20

vz.č.
4000fm]

20

)[ I 1000 t 2000 J T
A 13 19 1 2 \2 22 21

3000
11

t
7

I 400qm]
20



Ing. Miroslav HEMER, Ing. Hana SOLNIČKA
UH? UP Kamenná

NOVÁ MONITOROVACÍ SÍŤ V OKOLÍ STARÝCH ZÁTĚŽÍ URANOVÝCH DOLŮ A
V OKRESE PŘÍBRAM

Úvod
Od počátku výstavby jaderně-energetických zařízení na území

Československé republiky v 70. a 80. letech byla odborníky v.
hygieně záření pociťována nutnost dozimetrického zajištění oboru.
Snahy o vytvoření jednotné radiační monitorovací sítě se obrazily
v návrzích na organizaci a vybavení sítě v letech 1985-86:
skutečnému zahájení činnosti bránilo naprosto nedostatečné
vybavení přístrojovou technikou^ K poměrně rychlým opatřením
došlo, bohužel, až po havárii na Černobylské jaderné elektrárně.

Útvary odboru hygieny záření krajských hygienických stanic.
Centrum hygieny záření SZÚ a rovněž ÚHP UP byly vybaveny
přístrojovou technikou k plnění úkolů raonitrovací "sítě.
diferencovaně podle stupně významnosti příslušné KHS při
monitorování radiačních složek. ÚHP UP, který nedozoruje území ve
smyslu KHS, plní stanovené^úkoly zčásti podle dohody s Ústředím
radiační monitorovací sítě ČR CÚRMS).
Cílem monitorování je:
- signalizace odchylek od normálního stavu a příprava pro

monitorování při radiační havárii
monitorování podmínek následku radiační havárie, popřípadě
zkoušek jaderných zbraní apod.

Základními měřícími místy celostátní radiační monitorovací sítě
jsou měřící místa^ kontaminace ovzduší CMMKO): jedno z nich je
umístěno v areálu ÚHP UP Kamenná.

Radiační složky měřené v MHKO ÚHP UP Příbram - Kamenná:

a) Časový průběh příkonu fotonového dávkového ekvivalentu. Měří se
nepřetržitě měřičem dávky s ionizační komorou HB 9201,
umístěnou na stálém místě v terénu v meteorologické budce:
střed ionizační komory lm nad zemí. Výsledky měření se
zpracovávají a ukládají do databáze podle jednotného programu
ÚRMS.

b) PrOměrný příkon fotonového dávkového ekvivalentu termdlumini-
scenčními dozimetry. Měří se nepřetržitě ve čtvrtletních
obdobích.

c) Okamžitý příkon fotonového dávkového ekvivalentu.
Měří se jednorázově, při kalibraci kontinuálního měřiče Ix za
měsíc, při výměně TLD lx za čtvrt roku měřičem dávky
a dávkového příkonu NB 3201.

d) Obsah radionuklidu v atmosférickém spadu.
Atmosférický spad je jímán zařízením JMK 400 kontinuálně
v měsíčních intervalech, obsah radionuklidfl je stanoven
gamaspektrometr i cky.

e) Obsah radionuklidu v pQdě.
Jednou ročně je MMKO odebrán vzorek pfidy; svrchní vrstva 0-5
cm, spodní 5-20 cm pod povrchem. Obsah radionuklidfl je stanoven
gamaspekrometricky.



Výsledky z uvedených měření jsou předávány ÚRMS ČR. kde jsou
uloženy v centrální databázi.

Rozšíření radiační Monitorovací sítě ÚIIP UP

Jak již" bylo uvedeno. ÚHP UP nevykonává dozor nad územím ve
smyslu KHS Cpiosné rozložení příkonu fotonového dávkového
ekvivalentu, kontrola zemědělských plodin, masa. mléka atd. v dané
oblasti). k jeho povinnostem však mimo jiné patří měření
radiačních složek v bezprostředním i vzdálenějším okolí provozu
uranového průmyslu a hodnocení jejich vlivu na obyvatelstvo.
(1,2,3.4.5). Dosavadní systém monitorování ve všech těžebních
oblastech byl díky možnosti využití metod celostátní radiační
monitorovací sítě rozšířen, především v okrese Příbram.

V současné době. kdy těžba uranové rudy je v útlumu a v
některých oblastech již skončila, zůstávají trvalým zdrojem
možného ovlivnění životního prostředí odvaly a kalová pole- "Dokud
nebude dokončena rekultivace nebo rozhodnuto o jiném způsobu
likvidace. bude nutné monitorování těchto zdrojů věnovat
pozornost, přestože příspěvky z odvalu a odkališt představují z
hlediska limitu dávkového ekvivalentu pro jednotlivce z
obyvatelstva zlomky mezních ročních příjmů.

Problematikou ovlivnění obyvatelstva odvaly uranového průmyslu
se zabývala přednáška autorů Hladké a Hemera na sympoziu HPVT
1992/3/. V návaznosti na zveřejněné poznatky byla vytvořena síť.
dvojic monitorovacích bodů (vždy pata odvalu a nejbližší místo
pobytu obyvatel), kde je pravidelně jedenkrát za čtvrtletí a vždy
při náhlých významných poklesech barometrického tlaku měřena
metodou BUHS/6/ koncentrace latentní energie dceřiných produktů v
ovzduší (KLE). přepočítaná na ekvivalentní objemovou aktivitu
radonu (EOAR). V monitorovacích bodech je zároveň měřen okamžitý
příkon fotonového dávkového ekvivalentu a zaznamenávány
meteorologické veličiny - barometrický tlak, směr větru, teplota,
relativní vlhkost a základní charakteristika počasí.
Dvojice monitorovacích míst v příbramské oblasti jsou=

1 odval Lesetice (š-č. 4) - okraj obce Lešetice
2 odval Brod (š.č. 15) - okraj obce Brod
3 odval u HBZS (š.č-6) - brána kasáren (vjezd na střelnici)
4 odval Bytíz (š.č. 11) - parkoviště Dubenec
5 odval Kamenná (š.č.2) - parkoviště před závodem

Podobným způsobem jsou monitorována odkaliště úpravny Příbram a
MAPE Hydlovary, monitorovací místa jsou volena na návětrné a
závětrné hrázi odkal ist.

Hlavní cíle těchto měření jsou. jak již uvedeno výše
a) podchytit případné změny v radiační situaci oblasti dotčených

těžbou uranových rud
b) získání dokonalejších podkladů pro další možnou optimalizaci

radiační ochrany obyvatel žijících v bezprostřední blízkosti
c) postupné získávání dostatečného souboru výsledků pro sledování

případných závislostí KLE v ovzduší na reálném čase.
barometrickém tlaku, ročním období apod-. v návaznosti na práci
Burian a kol /6/.



Příbramský okres, jako Jedna z průmyslových oblastí republiky,
poutá k sobě trvalou pozornost zdravotníku. V současné době je
na Státním zdravotním ústavu v Praze zpracovávána studie, r za
spolupráce OHS Příbram), v jejímž programu je miTio jiné postihnout
důležité faktory životního prostředí, ovlivňující zdravotní stav
obyvatel- Je zaměřena především na expozici prOmyslovým
škodlivinám C těžké kovy). v úvahu však bere i vliv ostáních
faktoru včetně ionizujícího záření. Pro sledování plošného
rozložení příkonu dávkového ekvivalentu na území okresu Příbram
bylo Centrem hygieny záření SZU poskytnuto několik sad
termoluminiscenčních doziireetrQ, které byly rozmístěny jednak v
linii bývalé těžby uranových rud (Kamenná - Brod - Bytíz -
Dřásov), jednak ve vzdálenějších místech okresu v různých
přírodnícli a geologických podmínkách- Několik dozimetrii bylo
instalováno v ostatních těžebních oblastech. Západní Cechy a Dolní
Rozinka; v severočeské oblasti provádí monitorování pobočka ÚHP UP
ve Stráži p. Ralskera podle vlastního progranu.
Kazety s teřmoluminiscenčními dozimetry v PVC lahvích jsou
umístěny na dřevěných stojanech. Im nad zemí, spolu s nimi jsou
zde lahve s pasivními detektory "ke stanovení ECIAR. Instalace
dozimetrQ v rozšířené monitorovací síti proběhla v dubnu 1993,
termoluminiscenční dozimetry byly vyměněny po tříměsíčním
expozičním období. t.j % v červenci t.r.. v současné době jsou
vyhodnocovány v CHZ SZÚ. Pasivní dozimetry k určení EOAR jsot na
místě ponechány po dobu 6 měsíců.
V monitorovacích bodech je prováděno rovněž okamžité měření
příkonu fotonového dávkového ekvivalentu a koncentrace latentní
energie metodou BUHS při čtvrtletním rozvozu a svozu detektorů.
Zaznamenávány jsou opět aktuální meteorologické poměry.
Popis bodu radiační monitorovací sítě ÚHP UP je uveden v příloze
spolu s mapkou jejich rozmístění v okrese Příbram.

Výsledky

1. Výsledky měření v MMKO ÚHP UP Příbram Kamenná jsou uvedeny v
tabulkách 1, 2, 3.

Tabulka 1. Výsledky stanovení obsahu radionuklidů v půdě
Odběr vzorku v říjnu 1992

O z n a č . v z o r k u H m o t n o s t n í a k t i v i t a C B q . k g " 1 )
1 3 7 C s 4O K 2 2 6 R a

svrchní vrstva
CO-5 cm)
spodní vrstva
(5-20 cm)

5

17

.8±0.5

-9+1.5

686+55

875+78

65+5

88±t

58+6

95±10

43±4

56+6



Tabulka 2. Výsledky měření příkonu fotonového dávkového
ekvivalentu CPDE)

Metoda/přístroj Období/datum PDE (nSv.h-*) Poznámka

Kontinuální
NB 9201 - ioniz.
komora

Kontinuální
TLD

Okamžité
NB 3201 - scint.det.

4
1

14

7

.1.93-31.3.93

.4.93-15.6.93

.7.93-31.8.93

.12.92-7.4.93

13.1.93
25.2.93
7.4.93
16.5.93
26.7.93
13.8.93

136.3
150.6
155.7

146.4

137.0
145.6
1512.0 '
155.0
165.5
158.2

prum. hod.
_ •• _
- " -

_ •> _

#

Tabulka 3. Výsledky stanovení obsahu radionuklidu v atmosférickém
spadu

Období odběru spadu P l o š n á k t i v i t a
210pb 226 R a 238u

7.12.92-4.1.93
4.1.93-2.2.93
2.2.93-8.3.93
8.3.93-2.4.93
2.4.93-4.5.93
4.5.93-4.6.93
4.6.93-9.7.93

(28
<29
(34
<25
(32
C31
C35

d>
d)
d>
d)
d)
d)
d)

< 0.012
< 0.020

-
< 0.016
< 0.016
<0.014
< 0.016

0.03
0.07
0.05
0.04
0.05
0.12

2.18
0.67
i. 36
1.76
4.15
9.42
2.22

0.26
0.62
0.22
0.23
0.20
0.41
0.06

0.39
0.19
0.18
0.16
0.60
0.14
0.50



2. Výsledky měření v okolí odvalQ uranových doIQ v okrese Příbram.

Výsledky měření KLE ve stálých monitorovacích bodech jsou uvedeny v
tabulce 4.

Tabulka 4. Výsledky měření KLE metodou BUHS

Místo měření Počasí Teplota Tlak KLE EOAR D.přík.zev.z.g.
suchá°C hPa MeV.l-iBq.m~3 i
mokrá°C
vlhkost

24.5.1993
Pata odva-
lu š.Kamenná
u šípkového
keře
8.40 hod.
Moni tor.misto
ÚHP UP
Kamenná
9-50 hod.
Okraj lesa
Kamenná
geodetický
kamen
9.15 hod.

polo-
jasno
bezvětr.

+21.0

oblačno +19.0
mírný
JZ vítr

oblačno +19.0
mírný
JZ vítr

936 186 5.4 0-54 Ckeř)
0.31 (pata haldy)

o
936 109 3.2 0.19-0.21

936 133 3.8 0.10-0.27

24.8.1993
Pata odva-
lu š.Kamenná
u šípkového
keře
8.40 hod.
Mon1tor.m ísto
ÚHP UP
Kamenná
9.03 hod.
Okraj lesa
Kamenná
geodetický
kámen
9.27 hod.

26.8.1993
Pata odva-
lu š.Kamenná
u šípkového
keře
8.40 hod.

zataž.
mírný
SV
vánek

zataž.
mírný
SV
vánek
zataž.
mírný
SV
vánek

+11.2
+9.2
77%

+11.2
+9.2
77%
+12.2
+9.8
74%

954 132

oblačno +12.2
mírný +8.8
SV 64%

954

954

87

120

953 349

3.8 0.39. 0.41. 0.45
0 0.42

2-5 0.18-0.27

3.5 0.25. 0.29. 0.27
0 0.27

10.1 0.62, 0.46. 0.32
0 0.47



Monitor.místo oblačno +11-6 953

953

UHP UP
Kamenná
9.03 hod.
Okraj lesa
Kamenná
geodeticky
kámen
9.27 hod.

27.8.1993
Pata odva-
lu š.Kamenná
měřeno u vrat
8.40 hod.
Mon i tor.m isto
ÚHP UP
Kamenná
9.03 hod.
Okraj lesa
Kamenná
geodetický
kámen
9.27 hod.

11.2.1993
Bytíz, cesta
k NVÚ. mezi
ha1dam i
měřeno u kaná-
lu v zatáčce
8.40 hod.
U motorestu
Halda, budka
ČSAD.
8.40 hod.

13.5.1993

mírný
SV

oblačno
mírný
SV

polo-
jasno
téměř
bezv.
polo-
jasno
bezv.

polo-
jasno
bezv.

mlha

mlha
bezvě-
tří

+8.4
65%

+12.0
+8.6
64%

+13.2
+9.8
65%

+13.2
+9.6
63%

+13.2
+9.8
65%

-5

-3.0

180

202

5.2 0.22. 0.23. 0.1Í
0 0.20

5.8 0.22. 0.17. 0.2^
0 0.21

953

953

505

460

953 196

14.6 0.32. 0.42. 0.35
0 0.36

13.3 0.16. 0.19. 0.20
0 0.18

5.7 0.28. 0.31. 0.31
0 0.30

1034 277

1034 218

8.0 0.3 - 0.7

6.3 0.18 - 0.22

Bytíz. cesta
k NVÚ. mezi
haldami jasno +26.0
měřeno u kaná- mírný
lu v zatáčce J vítr
11.55 hod.
U motorestu jasno
Halda, budka bezvě- +26
ČSAD. tří
11.55 hod.

1005 165

1005 134

4.8 0.48-0.52

3.9 0.18-0.26



21.9.1993
Byt fz, cesta
k NVÚ. mezi
haldami
měřeno u kaná-
lu v zatáčce
9.25 hod.
U motorestu
Halda, budka
ČSAD
9.25 hod.
Bytíz. cesta
k NVÚ. mezi
haldami
měřeno u kaná-
lu v zatáčce
12.49 hod.
U motorestu
Halda, budka
ČSAD
1249 hod.

22.9.1993
Bytfz. cesta
k NVÚ. mezi
haldami
měřeno u kaná-
lu v zatáčce
9.03 hod.
U motorestu
Halda, budka
ČSAD
9.03 hod.
Bytíz. cesta
k NVÚ. mezi
haldami
měřeno u kaná-
lu v zatáčce
13.00 hod.
U motorestu
Halda, budka
ČSAD
13.00 hod.

11.2.1993
Odval š.5
u závory
7.30 hod.
Odval š.6
u vjezdu
na HBZS
7.30 hod.

jasno
mírný
JV

jasno
mírný
JV

jasno
mírný
JV

jasno
téměř
bevz.

polo-
jasno

+12.4
+10.4
78%

+12.4
+ 10.4
78%

+18.2
+14.0
63%

+18.2 .
+14.0
63%

+14.8
+12.6

čerstvý 78%
JV

polo-
jasno
mírný
JV
polo-
jasno

+14.8
+12.6
78%

+22.0
+15.6

čerstvý 51%
JV

polo-
jasno
mírný
J

mlha
bezvě-
tří
mlha
bezvě-
tří

+22.0
+15.6
51%

-5.0

-5.0

954

954

954

954

958

958

958

958

1033

1033

260

231

286

228

294

221

234

169

411

258

7

6

8

6

8

6.

6.

4.

11.

7.

.5

.7

.3

.6

.5

4

8

9

9

5

, 0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0.

0.
0.

0.

. o.

.45

.48

.15

.23

.45

.48

.15

.23

.30

.42

.20

.25

.30

.42

20
25

6-0

3-0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0.

- 0.

- 0.

.9

.4

.50

.30

.50

.30

.55

.30

.55

30



13.5.1993
Okraj
Lešetic
8.45 hod.
Pata od-
valu š.4
8.45 hod.
Pata od-
valu š.15
9.20 hod.
Okraj
Brodu
9.20 hod.
Odva1 š.5
u závory
ke střel-
nici
9.50 hod.
Odval š.6
u vjezdu
HBZS
9.50 hod.

21-9.1993
Okraj
Lešetic
7.30 hod.
Pata od-
valu š. 4
7.32 hod.
Pata od-
valu š.15
8.13 hod.
Okraj
Brodu
8.13 hod.
Odval š.5
u závory
ke střelnici
8.45 hod.
Pata od-
va 1 u §. 6
u HBZS
8.45 hod.
Okraj
LeSetic
11.04 hod.

Pata od-
valu š.4
11.04 hod.

jasno
mírný +16.0
JZ vítr
dtto

dtto

dtto

dtto

jasno
mírný

+18.0

+19.0

+19.0

+19-0

+20.0

JZ vítr

jasno
mírný
V
jasno
mírný
SZ
jasno
bezv.

jasno
mírný
J
jasno
mírný
J

jasno
mírný
J

jasno
mírný
J

jasno
mírný
J

+9.2
+8.4
90%
+9.2
+8.4
90%
+9.4
+8.8
93%
+9.4
+8.8
93%
+10.6
+9.4
86%

+10.6
+9.4
86%

+14.4
+11-8
74%

+14.4
+11.8
74%

1005

1005

1005

1005

1005

1005

954

954

954

954

954

954

954

954

271

423

359

355

199

167

300

294

306

312

268

243

240

329

7.

12

10

10

5

4

8

8

8

9

7

7

6.9

9.5

8

.2

.4

.3

.8

.8

.7

.5

.9

.0

.8

.0

0.25-0.34

0.19-0.25

0.0.25-0.29

0.19-0.25

0.51-0.80

0.35-0.42

0.3 - 0.5
0.4

0.26 - 0.29
0.27

0-20 - 0.35
0.28

0.14 - 0.15
0.14

0.58 - 0-62
0.60

0.36 - 0.38
0.37

0.3 - 0.5
0.4

0.26 - 0.29
0.28

8



Pata od-
valu š. 15
11.34 hod.
Okraj
Brodu
11.35 hod.
Odva1 š.5
u závory
ke strel-
nici
12.12 hod.
Pata od-
va 1 u š". 6
u HBZS
12.12 hod.

22.9.1993
Okraj
Lešetic
7.26 hod.
Pata od-
valu Š.4
7.26 hod.
Pata od-
valu š. 15
7.57 hod.
Okraj
Brodu
7.57 hod.
Odval š.5
u závory
ke střel-
nici
8.27 hod.
Pata od-
va 1 u §. 6
u HBZS
8.27 hod.
Okraj
LeSetic
11.25 hod.
Pata od-
alu š\4
11.25 hod.
Pata od-
valu S. 15
11.55 hod.
Okraj
Brodu
11.55 hod.

jasno
mírný
Z
jasno
mírný
J
jasno
mírný
J

jasno
bezv.Í
mírný
JZ

polo-
jasno
m'i rný
skoro
jasno
mírný
polo-
jasno

až

J

J

+15.8
+12.8
713í
+15.8
+12.8
71%
+18.2
+ 14.0
63%

+ 18.2
+14.0
63%

+13.8
+12.2
83%
+ 13.8
+12.2
83%
+13.2
+11.8

tem.bezv. 85%
skoro
jasno
mírný
skoro
jasno
mírný

polo-
jasno
mírný

polo-
jasno
mírný
polo-
jasno

J

J

J

J

čerstvý
polo-
jasno
mírný
polo-
jasno

Z

čerstvý

+13.2
+11.8
85%
+14.0
+12.4
83%

+ 14.8
+12.4
83%

+18.6
+14.4
64%
+18.6
+14.4

J 64%
+19.4
+14.8
61%
+19.4
+14.8

J 61%

954

954

954

954

958

958

958

958

958

958

958

958

958

958

518

372

286

228

298

346

632

416

390

316

210

234

286

364

15.0

10.8

8.3

6.6

8.6

10.0

18.3

12.0

11.3

9.1

6.1

6.8

8.3

10.5

0.20
0.28

0.14
0.15

0.58
0.60

0.36
0.37

0.30 -
0.40

0.40 -
0.50

0.20 -
0.30

0.20 -
0.28

0.28 -
0.35

0.25 -
0.38

0.30 -
0.40

0.30 -
0.40

0.20 -
0.30

0.20 -
0.28

-0.35

- 0.15

-0.62

-0.38

-

0.50

0.60

0-40

0-35

0.42

0.50

0.50

0.50

0.40

0-35



Odval š. 5
u závory
ke střel-
nici
12.23 hod.
Pata od-
valu š.6
u HBZS
12.25 hod.

polo-
jasno
mírný
JV

polo-
jasno
téměř
bezv.

+21.0
+15.4
63*

+21.0
+15.4
63%

958 251 7.3 0.28 - 0.42
0.35

958 160 5.1 0.25 - 0.50
0.38

3. Výsledky měření v rozšířené monitorovací síti ÚHP UP.

Tabulka 10. Výsledky měření v rozšířené monitorovací síti.

č. Místo Dat.měř. PDE/přístroj KLE EOAR
nSv.h"1 MeV.l"1 Bq.m-3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8-

9.

10

11

ZČ

ZČ

zč

ZČ

PB

PB

PB

PB

PB

.PB

.PB

Z.Chodov 3
vrátnice

Dyleň-Slat.
stanice PP

Chod.Planá
záv.Fortis

Mař.Lázně
Hamrníky-zah

Prehr-Orlík
přehr-hráz

Brod
areál HBZS

Rožmitál
zahrada

Háje
zahrada

Bytíz
zahrada

Drásov
zahrada

Drážkov
zahrada

6.4.93
7.7.93

6.4.93
7.7.93

6.4.93
7.7.93

6.4.93
.10.4.93
7.7.93

13.4.93
7.7.93

13.4.93
7.7.93

13.4.93
11.7.93

13.4.93
7.7.93

13.4.93
7.7.93

13.4.93
7.7.93

13.4.93
7.7.93

0
262
290

128
180

123
130

140

120

80
73

151
160

133
180

137
180

161
200

135
190

163
200

1)
2)

1)
2)

1)
2)

1)

2)

1)
1)

1)
2)

1)
2)

1)
2)

1)
2)

1)
2)

1)
2)

76
353

46
294

40

177

323
30

170
31

109
70

140
33

140
78

180
52

130
44

2.2
10-2

1.3
8.5

1.2

5.1

9.3
0.9

4-9
0.9

3.1
2.0

4.0
1.0

4.0
2.3

5.2
1.5

3.8
1.3

10



12.PB Dobříš
zahrada

13.PB Obecnice
zahrada

14.PB Břez.Hory
zahrada

15. PB Kamenná
areál ÚHP

18. DR Rožná
pozemek

19. DR Rožná
budova

1> NB 3201
2) RP 114
3) NB 9201

13.
7.7

13.
7.7

13.
7.7

7.4
7.4
8.4
9-4
7.7

7.4
8.7

7.4
8.7

4.93
.93

4.93
.93

4.93
.93

-93
.93
.93
-93
.93

.93

.93

.93

.93

133
160

100
140

114
160

158
149
180
180
180

113
115

170
170

1)
2)

1>
2>

1)
2)

1)
3)
2)
2)
2)

1)
1)

1)
1)

180
30

160
48

150
51

500

180
100
50

40

5.2
0.9

4.6
1.4

4.3
1.5

14.5

5.2
2.9
1-4

1.2

Výsledky měření termoluniiniscenSnírai dozimetry

č- Místo Období Průměrný příkon foton.
dávk.ekv.CnSv.h"1)

15. PB Kamenná 7.12.92-7.4.93 146.4
areál ÚHP

18. DR Rožná 7.12.92-7.4.93 72-6
pozemek

19. DR Rožná 7.12.92-7.4.93 146.1
budova

Zhodnocenf výsledku a závěr

Měřící místo kontaminace ovzduší ÚHP UP Příbram Kamenná je
stálým monitorovacím bodem ústřední radiační monitorovací sítě.
Výsledky^dosavadních měření se neliší vrýznamně od měření v jiných
MMKO v České republice Cobsah radionuklidfl v půdě, atmosférickém
spadu a pod.) C7).

Výsledky měření příkonu fotonového dávkového ekvivalentu v
MMKO i v rozšírené monitovorací síti rovněž odpovídají průměrným
hodnotám v České republice. Výjimku tvoří bod č.l. Zadní Chodov

II



š.3, kde je detektor umístěn přímo v areálu bývalého dolu.
Výsledky měření v okolí odvalí! jsou uvedeny hlavně jako

ilustrační. V okolí odvalif byla již dříve prováděna měření (2. 3.
4, 6). avšak v souladu s vytčenými cíly Je kompletnější a
pravidelnější monitorování prováděno nově. a proto je předčasné v
této fázi předesílat jakékoliv závěry, ke kterým by mohly zavádět
vybrané soubory měření -

Zapojením IÍHP UP Příbram do celostátní radiační monitorovací
sítě prostřednictvím měřícího místa kontaminace ovzduší na Kamenné,
rozšířením vlastní monitorovací sítě v okrese Příbram
a monitorováním okolí starých zátěží těžby uranových rud na
Příbramsku přispívá pracoviště zapojené do těchto měření k
zabezpeční signalizace odchylek od normálního stavu, vytváření
podkladu k řešení likvidace zátěží po těžbě se zaměřením na
minimalizaci vlivu na obyvatele a shromažďuje v databázi soubor
výsledku pro další využití.
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Příloha

Body radiační Monitorovací sítě ÚHP IIP Příbram - Kamenná

č. Oblast Místo Měřená složka

1. Záp.Čechy š.Chodov 3 PDE CTLD. okamž.měření)
vrátnice KLE, EOAR Cstop.det.. BUHS)

2. Záp.Čechy Dyleň-Slatina - "
stanice PP

3. Záp.Čechy Chodova Planá - " -
Fortis
u parovodu

4. Záp.Čechy Mar.Lázně-Hamrníky - " -
zahrada

5. Okr.Příb. Přehrada Orlík - " -
přehradní hráz

6. Okr.Příb. Brod - " -
areál HBZS

7. Okr.Příb. Rožmitál p.Tř. - •• -
Kliková 489
zahrada

8. Okr-Příb. Háje č.41 - " -
zahrada

9. Okr.Příb. Bytíz č.110 - " -
zahrada

10.Okr.Příb. Drásov 6.63 - •' -
zahrada

11.Okr.Příb. Drážkov e.28 ÍStř.Plut.) - " -
zahrada

12.Okr.Příb. Dobříš - " -
Husova 83
zahrada

13. Okr.Příb. Obecnice 6.342 - " -
zahrada
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14. Okr.Příb. Březové Hory
Pahorková 410
zahrada

15. Okr.Príb. Kamenná, areál ÚHP
lokalita ÚRMS
102 110 367

16.

17.

18.

Kamenná-laboratoř-

transportní

D.Rožínka Ražná č.150
pozemek

19. D.Rozinka Rožná - budova

20. D.Rozinka Nové Město n.M.
zahrada

PDE CTLD.K. okamž.měření)
KLE. EOAR Cstop.det.. BUHS>
atmosférický spad

TLD

TLD

PDE CTLD. okamž.měření)
KLE. EOAR Cstop.det.. BUHS>

PDE (TLD. okamž.měření)

KLE. EOAR Cstop det.BUHS)

PDE - příkon dávkového ekvivalentu
PDE CK) - kontinuální měření příkonu dávk.ekvivalentu
TLD - měření PDE termoluminiscenčními dožimetry
KLE - koncentrace latentní energie
EOAR - ekvivalentní objemová aktivita radonu
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SLEDOVANÉ ÚHP UP KAMENNÁ

,12 ooi* fi

t13J0KCMKB
, 1 0 BRiSOV

, 9 ITTlZ
HORY 14 • •8HAJE

• 6 JA0.P , 1 1 DRiŽKOV

015
5 PŘEHRADA ORLÍK

7 tQŽMCTil



O 10
RNDr. Jaroslav DOMAS,
Ministerstvo životního prostředí ČR
RNDr. Jan ČURDA, Český geologický ústav, Praha

STŘET ZÁJMŮ MEZI TĚŽBOU UHLÍ A OCHRANOU MĚSTA KARVINNÁ

Karvinská část hornoslezské pánve je význačná slojemi

koksovatělného černého uhlí karvinského a ostravského

souvrství. S postupujícím útlumem těžby na Ostravsku význam

Karvinská proto vzrůstá. Přesunuje se sem hlavní objem těžby

černého uhlí a dochází ke stretu zájmů těžařů se zájmy

ochrany města Karviná, Státních léčebných lázní Darkov

a ochrany životního prostředí vůbec.

Důlní podniky na území okresu Karviná, tj. Důl ČSA, Důl

Darkov, Důl ČSM a Důl Lazy dobývají, s výjimkou posledně

jmenovaného, karbonské sloje karvinského souvrství. Toto

souvrství nasedá erozním stykem po krátkém stratigrafickém

hiátu na souvrství ostravské, od kterého se liší absencí

mořských poloh a limnickým vývojem. Jeho mocnost přesahuje

800 m, která klesá k východu a k jihu. Průměrná mocnost

pozitivně gradovaného uhlonosného cyklu je asi 18 m s tímto

ideálním vývojem:

prachovec, jílovec

uhelná sloj

kořenová půda

hrubozrnný slepenec a pískovec.

Karvinské souvrství obsahuje přibližně 120 slojí, ze

kterých je 46 dobyvatelných. Celé souvrství se dělí na

vrstvy sedlové ( absolutní uhlonosnost 10%), vrstvy sušské

( spodní 9,8%, svrchní 7,8%) a vrstvy doubravské ( absolutní

uhlonosnost 4,5%). Na rozdíl od slojí souvrství ostravského

mají vyšší mocnost, průměrně 1,8 m. 17 % slojí je mocnějších

než 3 m a jsou uloženy subhorizontalne, úklon vrstev

nepřesahuje 12°, výjimečně se v blízkosti tektonických

poruch zvyšuje až na 24". Vertikální rozsah slojí se

pohybuje v úrovni cca -200 až -1.000 m n. m. Karbonské

souvrství je přirozeně rozblokováno tektonickými poruchami.



z nichž nejvýznačnějšími jsou poruchy stonavská

a albrechtická. Poruchy jsou doprovázeny 60-150 m širokým

poruchovým pásmem, proto jejich průběh byl navržen jako

přirozená hranice rozsahu těžby ve vztahu k ochraně města

Karviná.

Příznivé úložné poměry černouhelných slojí jsou ovšem

přitažlivé pro těžbu. Dominantní těžební metodou je dobývání

na řízený zával, takže v důsledku horizontálního uložení

mocných slojí dochází k poklesům povrchu o hodnoty rovnající

se 80-90?- mocnosti každé z vytěžených slojí. Není proto

výjimkou povrch pokleslý o 20 m a více, extrémní hodnoty

poklesů dosahují až 38 m s adekvátními dopady na krajinu

(zejména v blízkosti vodotečí), na sídla, inženýrské sítě

a komunikace. Příznačný je vznik poklesových kotlin, v nichž

hladina podzemní vody vystupuje nad neustále se propadající

povrch reliéfu. Při celkové výměře plochy okresu Karviná

347 km 1 je plocha vymezená nulovou izokatabázou (tj. nulovou

hranicí účinků vlivů poddolování) pro rok 1995 4. 905 ha,

z toho 385 ha bude tvořeno právě bezodtokými poklesovými

kotlinami. Pokud se budou těžební plány plnit v původním

rozsahu, bude v roce 2010 postiženo poddolováním území

o rozloze 11.266 ha a plocha bezodtokých kotlin se zvětší na

739 ha. V okrese Karviná se tak tvoří dvě velké poklesové

kotliny:

a) karvinská s částmi Louky, Darkov a Lipiny

b) orlovská mezi doly Lazy a Doubrava.

Vzniknjící deprese jsou postupně sanovány zavážením hlušiny,

která pro její nedostatek musí být dovážena i z ostravských

dolů. V karvinské poklesové kotlině tak bude muset být

použito do r. 1995 39 milionů m hlušiny, v následujícím

období 1995-2010 dalších 52 milionů m .

Nedílnou součástí škod na životním prostředí Karvinská

působených důlní činností jsou kalové nádrže, v nichž je

ukládán kal z uhelných úpraven (flotační kaly). Tato

odkaliště představují mrtvá území o rozloze 680 ha. Navíc je

kal jako laciné palivo spalován v nesčetných lokálních

topeništích převážné většiny rodinných domků a zás ^ í mírou

tak přispívá k znečištění ovzduší.



Účinky vlivů poddolování se projevují na povrchu asi

3 měsíce po začátku prací. První rok po zahájení téžby

probíhá 65-88% celkových poklesů povrchu, vlivy poddolování

se obvykle projevují po dobu 4-5 let po ukončení téžby.

Nejcitlivější dopady těžby uhlí na Karvinskú jsou zejména

v dobývacím prostoru Dolu Darkov. Jako příklad lze uvést

střed obce Darkov, kde zhruba v ose někdejší Těšínské ulice

se poklesem terénu o cca 4,5 vytváří poklesová kotlina,

jejíž dno je již pod okolní hladinou podzemní vody. Obec

Darkov v blízké budoucnosti zcela zmizí. Poklesy pod korytem

Olše dosahují cca 1,2 m, poklesy pod historicky

i architektonicky cennými budovami Státních léčebných lázní

Darkov činí přes 1,1 m. Budovy proto musí být staticky

zajistovány ocelovou výztuží a betonovými věnci. Šopouch

lázeňské kotelny je bezprostředně ohrožen zaplavením a proto

je prováděna náhradní výstavba.

Těžba Dolu Darkov se natolik přiblížila k městu

Karviná, že Okresní a Městský úřad Karviná požadovaly v r.

1990 na Obvodním báňském úřadu Ostrava vyhlášení ochranného

pilíře. OBÚ požadavek odmítnul, nicméně připustil případnou

těžbu pod Karvinou jen za určitých podmínek. Usnesení vlády

ČR č. 482/1991 uložilo ministrovi tehdejšího Ministerstva

pro hospodářskou politiku a rozvoj rozhodnout do 28.2.1992

o stanovení ochranného pilíře města Karviná, nebo

o realizaci jiného řešení, zajištujícího ochranu města před

následky těžby. Ostravsko-karvinské doly odmítnuly jakékoli

omezení těžby pod Karvinou a tak se počátkem r. 1992 obrátil

MéÚ Karviná na Ministerstvo životního prostředí se žádostí

o pomoc při řešení střetu zájmů mezi těžbou a ochranou města

a jeho krajinného zázemí. V únoru a březnu 1992 byly proto

za spoluúčasti tehdejšího geologického odboru (nyní odbor

ochrany horninového prostředí) MŽP vymezeny tzv. plochy

zvláštního zřetele, na nichž již nemá dojít k dalšímu

narušení objektů a k poškození přírodního charakteru území.

Plochy zahrnují pravobřežní nivu Olše od jejího vstupu na

území České republiky, celé město Karviná a areál Státních

léčebných lázní Darkov i s přilehlým Lázeňským parkem

a Parkem Boženy Němcové.



V dubnu téhož roku na. setkání dotčených rezortu a stran

byla vytvořena pracovní skupina pro řešení střetu zájmů,

složená nyní ze zástupců Ministerstva životního prostředí,

Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva hospodářství,

Obvodního báňského úřadu Ostrava, Okresního a Městského

úřadu Karviná. Poradci pracovní skupiny jsou specialisté

z Územního odboru MŽP pro Ostravskou oblast, Vysoké školy

báňské Ostrava a z IMGE a. s. Ostrava.

Vytvoření této pracovní skupiny představuje pozitivní

zlom ve vztazích dotčených stran. Skupina navrhla vypracovat

detailní studii nazvanou "Koexistence hornické činnosti

a života města Karviná", jejíž osnova byla pečlivě

připravena. Výběrového řízení řešitele studie se zúčastnily

společnosti ze Spolkové republiky Německo,, Polska, Francie,

Velké Británie a ČR. Řešitelem studie se staly Báňské

projekty Ostrava, oponenty VŠB Ostrava, fa. Progress

Katowice a International Energy & Economy Consultants

z Velké Británie. Studie má být dokončena ke konci října

1993.

V březnu tr. vydal MěÚ Karviná odmítavé stanovisko

k návrhu Územního plánu velkého územního celku Ostravské

sídelní regionální aglomerace, který předpokládal vyuhlení

zásob pod Karvinou. Naopak, městské zastupitelstvo vydává

Vyhlášku města Karviná č. 11 o projednávání a schvalování

hornické činnosti na katastrálních územích města Karviné

v souvislosti s vyhlášením ochranného pilíře. Zákaz hornické

činnosti se prakticky kryje s plochami zvláštního zřetele,

stanovené počátkem r. 1992 za spoluúčasti MŽP. I když

legislativní platnost Vyhlášky č. 11 je zpochybňována, její.

zveřejnění dostatečně demonstruje stanovisko městské

samosprávy.

Doly Darkov zahájily v letech 1991-92 těžbu ve dvou

pokusných porubech přímo pod řekou Olší. Tyto poruby

o plošně omezeném rozsahu byly určeny k vyzkoušení aplikace

plavené základky tvořené popílko-cementovou směsí, která by

v budoucnosti dovolila těžbu i pod povrchově exponovanými

plochami. Podle předběžných výsledků však ekonomika pokusu

nedává předpoklady k jeho úspěšnému dokončení a k širšímu

využití získaných poznatků.
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Nedořešeným problémem zůstává ochrana přírodních

léčivých zdrojů - silné mineralizovaných (celková

mineralizace >20 g. 1 ) chloridových sodných jódových

hypotonických vod. Tyto vody jsou vázány na kolektor

hrubozrnných bazálnich klastik patřících neogénu karpatské

předhlubné a jsou jímány pro potřeby Rehabilitačního ústavu

v Karviné-Hranicích v průměrném množství cca 120 1. sec

Původní piezometrická úroveň před ovlivněním těžbou je

kladena na kótu cca +175 m n. m., vlivem dlouhodobé drenáže

důlními pracemi v OKR je pozorovatelný současný pokles

hladiny o cca 8 m ročné (60 m za období 1971-1987, vrt

NP-747). Dosavadní pokles se děje na úkor pružných zásob

vody. Žádný z jímacích objektů rehabilitačního ústavu nemá

vyhlášené cchranné pásmo. Jímací vrty SLL Darkov mohou být

ohroženy poklesy poddol ování MI, tj. destrukcí výstroje

a vrtného stvolu samotného.

Rostoucí zájem o ochranu životního prostředí Karvinská,

o omezení těžby uhlí a o ozdravění celého regionu

jednoznačně vysvítá z akcí organizovaných napr. městskými

samosprávami, jak lze třeba doložit závěry letošní

konference o budoucnosti okresu Karviná čí symposiem

starostů větších měst při příležitosti 770. výročí založení

Orlové. Rostoucí zájem o Ostravsko-karvinský region

projevuje i vláda ČR, jak lze doložit mj. i návštěvami

regionu ministrem pro životní prostředí či ministrem

průmyslu a obchodu. Životnímu prostředí Karvinská a jeho

ochraně před následky těžby uhlí nepochybně přispěje

stávající pokles zájmu o černé uhlí a zejména pak vyhlášení

útlumového programu restrukturalizace Usnesením vlády ČR č.

691/1992.

Je nesporné, že ekonomika České republiky bude ještě po

dlouhou dobu vyžadovat těžbu kvalitního koksovatělného

černého uhlí. Je nesporné, že uhlí může být těženo

s určitými ohledy na krajinu, sídla, infrastrukturu. Je

nesporné, že v regionu po dlouhotrvající hornické činnosti

již není k dispozici vhodná lokalita pro výstavbu takového

města, jakým je dnešní Karviná. Je nesporné, že těžbou pod

nivou Olše bude tento významný biokoridor nadregionálního

významu zničen. O to svízelnější je zladění všech
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protichůdných zájmů. Započatá cesta společného hledání

styčných bodů a východisek řešení je však příslibem, že bude

dosaženo více či méně uspokojující dohody.



O 11
RNDr. Karel SEIDL, GMS a.s. Praha
RNDr. Vladimír LYSENKO, ČGÚ Praha

SOUČASNÝ STAV TĚŽBY VÁPENCŮ V ČR A JEJÍ VLIV NA OKOLNÍ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Podle kvalitativních ukazatelů ČSN 721217 Vápenec - jakost,

jsou vápence razeny do osmi jakostních tříd, vymezených

minimálním a maximálním obsahem jednotlivých složek. Vápence

vysokoprocentni, odpovídající I. až III. třídě, mají nejvyšší

obsahy CaCO3, tzn. nad 96 %, dále následují vápence

ostatní, jilovité a zemědělské. Z celkového počtu 121 ložisek

vápenců je 28 ložisek vápenců vysokoprocentnich (z nich je 12

těžených), 57 ložisek vápenců ostatních (16 těžených), 10 ložisek

vápenců jílovítých ( 1 těžené) a 26 ložisek vápenců zemědělských

(z nichž je 6 těžených). Oblasti s ložiskově významnými vápenci v

ČR jsou vyznačeny na připojeném obrázku.

K 1. lednu 1993 byl stav a pohyb zásob následující:

druh vápence, zásoby prozkoumané úbytek zásob těžbou

surovina volné vázané ztrátami, odpisy

vysokoprocentn í

ostatní, cement.

jilovité

zemědělské

1

1

458

885

314

119

602

401

636

594

658

1 001

209

21

305

416

115

954

4

5

1

975

469

030

60

3 778 233 1 890 789 11 534

Vývoj těžby za posledních 5 let ukazuje, že

- u vápenců vysokoprocentnich klesla těžba na 60 (64) % oproti

těžbě v letech 1988 (1989).



- u vápenců ostatních a pro cementárske účely zaznamenala těžba

nejnižší pokles v roce 1991, kdy klesla na 65% úrovne roku 1988,

ale již v roce 1992 stoupla na téměř 73% těžby v roce 1988.

- u vápenců jílovitých není pokles těžby nijak dramatický, což je

dáno zřejmě skutečností, že se jedná o jediné těžené ložisko.

Maximum poklesu těžby nastalo v roce 1992 a to na 86% těžby roku

1988.

- u vápenců pro zemědělské účely je současný pokles těžby

nejvýraznější a to vroce 1992 poklesla na 13% těžby z roku

1988.

Životnost zásob ložisek vysokoprocentních vápenců je v

zásadě malá. Při současném trendu těžby překročí rok 2 090 pouze

ložiska čertovy schody - Koněprusy, Mokrá a Štramberk. U vápenců

ostatních pokračuje těžba po roce 2 000 na ložiskách Hranice,

černotín, Lánov, Mokrá a Prachovice. Zajištění dalších

prognózních zásob např. vysokoprocentiiích vápenců jako základ pro

vyhodnocení nových ložisek a nových zásob je zcela

nepravděpodobné, nebot ložiskové oblasti jsou limitovány

geologicky a jejich prozkoumanost je vysoká. A tak se do budoucna

rozšiřování zdrojů karbonátových surovin omezuje mimo dovoz pouze

na jejich ověřování a těžbu finančně i technicky náročnějšími

metodami podzemního dobývání, což je běžný způsob zajišťování

těchto surovin v zemích s vyspělou technologií. V této

souvislosti je potřeba upozornit na důležitost správného

hospodaření a využívání surovin, kterým jistě není výroba

drceného kameniva nebo cementu z vysokoprocentních vápenců.



Největší objem vápencových surovin se spotřebovává na výrobu

cementu. V ČR vzrostla výroba cementu z 1 141 kt v roce 1948 na

6 792 kt v roce 1989, aby v r. 1990 poklesla na 6 434 kt, což

byla přibližně úroveň produkce v roce 1980. Další pokles byl již

mírný a to na 6 000 kt v roce 1992. Alarmujícím signálem je však

rostoucí vývoz cementu. V roce 1989 bylo vyvezeno 80 kt, zatím co

v roce 1992 už 3 200 kt, tedy polovina roční produkce. Například

Řecko vyrobilo v roce 1992 asi 13 700 kt a vyvezlo přibližně

6 000 kt. V porovnání s Řeckem máme však zdroje vápencových

surovin velmi skromné. Ve vývozu cementu na obyvatele se tak

dostáváme mezi země, které vyvážejí energetické a surovinové

zdroje.

V ČR se karbonátové suroviny těží zatím pouze povrchovým

způsobem, jámovými a stěnovými lomy. Vážné střety zájmů vyplývají

z pozice ložisek v krajinářsky exponovaných krasových oblastech s

jedinečnou morfologií, kde podstatná část území je vyhlášena jako

chráněná (CHKO Český kras - velkolom Čertovy schody, Moravský

kras - ložisko Mokrá) s řadou přírodních rezervací, významných

geologických fenoménů a chráněnou faunou a florou. Tato

skutečnost omezuje režim těžby a zpracování a limituje objemy

využívání suroviny i následných produktů pro vývoz.

Obecně střety zájmů vyplývají z kompetence:

- ochrany nerostného bohatství,

- ekologického dohledu nad těžbou a výrobou,

- ochrany přírody a krajiny.
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K nejzávažnějším střetům zájmů, vznikajícím v souvislosti

s průzkumem a těžbou ložisek vápenců patří:

- destrukce charakteristických krajinných prvků,

- ohrožení a destrukce původních ekosystémů, likvidace cenných

krasových biocenóz,

- ohrožení a destrukce lesů ochranných a lesů zvláštního určení

rozšiřujícími se těžebními prostory,

- ohrožení a destrukce zemědělských a lesních půd vysokého a

nadprůměrného produkčního potenciálu,

- ohrožení lokálních zdrojů pitné vody a kontaminace podzemních

vod, aktuální v krasových oblastech (lokalita Hořina)

- ochrana významných geologických struktur a podzemních krasových

jevů odkrytých těžbou (geologické odkryvy, jeskyně), což vede

ke snaze omezit těžbu v určité části dobývacího prostoru.

V návaznosti na dopravu a zpracování suroviny pak nastávají

další střety:

- kontaminace okolí zpracovatelských provozů a komunikací prachem

- vysoká koncentrace emisí S0 2,
 N Ox» c o* Například skladba emisí

u Velkolomu Čertovy schody byla za rok 1990 1 363 t prachu,

81 t SO2, 16 t NOX, 11 041 t CO, celkem 12 501 tun,

- vysoká produkce odpadů, skrývek, odpadních vod, riziko ropných

havárií a celkové zatížení území nad únosnou míru (závod Hořina

kontaminace ropou a styrenem)

- ohrožení kvality podzemních a povrchových vod

- nadměrná koncentrace exhalací z dopravy, lokální zatížení

hlukem při těžbě a dopravě (ložisko Úpohlavy - cementárna



Čížkovice)

S využitím vytěžených prostor pak nastávají ještě daleko

závažnější problémy:

- prostory jsou nevhodně využívány pro průmyslové účely opět s

hlavním rizikem kontaminace podzemních vod

- prostory jsou využívány jako úložiště odpadů nejrůznější

kategorie, včetně odpadů radioaktivních a nebezpečných také s

hlavním rizikem kontaminace podzemních vod a ohrožení

významných, těžbou odkrytých přírodních fenoménů (lom Hostim -

Alkazar)

S využitím úzce souvisí problematika rekultivací:

- nedotěžěné částiložiska zabraňují provést konečnou rekultivaci

- velkoplošná těžba neumožňuje přirozenou rehabilitaci a

rekultivaci, jak je známá z opuštěných dobývek např. lom Kobyla

nebo některé lomy v oblasti Amerik v českém krasu.

Literatura:

Kolektiv autorů (1993): Surovinové zdroje ČR.

Lysenko V.(1993): Těžba nerostných surovin a životní prostředí na

okrese Beroun. - Sbor. český kras XVIII, 35 - 39, OM Beroun.

Rock Products 1993.

Seidl K.(1992): studie současného stavu těžby vápenců v České

republice. Dílčí zpráva 1. etapy.
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Obr. 1 : Mapa oblastí s výskyty vápenců.

Legenda : 1 - oblasti s ložiskově významnými vápenci, 2 -

oblasti s ložisky převážně vysokoprocentních vápenců, 3 -

oblasti s ložisky výhradně vysokoprocentních vápenců.

Oblasti : 1 - Barrandien, 2 - Moravský kras, 3 - Drahanská

vrchovina, 4 - hranický devon, 5 - hornomoravský úval, 6 -

boskovická brázda, 7 - bradlové pásmo, 8 - česká křída, 9 -

Železné hory, 10 - metamorfované ostrovy, 11

krkonošsko-jizerské krystalinikum, 12 - Ještědský hřbet, 13

- série Branné, 14 - Rychlebské hory, 15 - Králický Sněžník,

16 - zábřežská série, 17 - pestrá skupina moldanubika, 18 -

Krušné hory, 19 - Chýnovsko.
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RNDr. Miroslav UNZEITIO ° 1 2

Ministerstvo životního prostředí OOHP, Praha

E K O L O G I C K Ý C H OPATŘENÍ PŘI TĚŽBĚ URANU

Třžbn n zpracování uranových rud představuje jednu z nej-

VM?.nr\j~ích ekologických zátčží v České republice. Přitom che-

mická to~.ba ur?mu nn ložisku Stra?, pod Ralskem je zásahem do

příročních podmínek, který svým rozsahem a závažností nená při

obrobně tf"?t>p ve svřtř obdob;/.

Uranová ložiska no Českolipsku se nalézají na bázi zvod-

nělého cenonnnfk'ího f? ou vr s tví ve strnžském bloku, v hloubce v

ro7,ne7.í 2CO - 4CO m. Podloží cenomanu tvoří nepropustné horni-

ny kr:*rsi-.nl i nikn. Cenomnnnkfj svodeň vytváří pod turonskýni no-

propuntnými. pmrhovci ortezsky napjatou hladinu s mírným hyd-

rnulickýp spádem k jihozápadu. Cenomanská zvodeň ve strnžsk^m

bloku 'nebylo nikdy v minulosti vodohospodářsky využívána, pro

vy R oký nřírodní obsoh radionuklidů i jiných kojnponentú překra-

čujících limitní hodnoty ČSN nro pitnou vodu. Svrchní turonská

zvodnň je dotováno pr>cdevxím infiltrací atmosferických srážek

n nnopnk nředr.tnvuje významný zďroj vodohospodářsky využitel-

ných podzemních vorl.

Teologická stavba \ízemí je porubena značným množstvím

zlomí*, nrrvrlzených četnými průniky žil a sopouchň vulkanických

hornin. Jde tedy do jisté míry již o přírodní netřsnost r>rtez-

rik-̂ ho stropu, kt«r-S r.polu s netřsncstí starých vrtů vytváří

oodtrínky pro šíření kontaminace způsobenou chemickou těžbou

uranu.

Při chemické t?£bč se uran louží 2 - 3 procentním rozto-

kem kyreliny sírové s přídavkem dusičnanových iontů, které

působí jako oxjdafní činidlo v procesu rozpouštění uranových

mineráli* v hornino. Roztoky obsahující rozpuštěný uran a <5al-

"í vyloučené složky jsou čerpány na povrch, uran je z těchto

roztrl'!*] separován nn měničích iontů, oclpodní roztok je po

sorpci doplnřn čerstvou kyselinou sírovou a oxydačním činid-



lem a opřtnř vtláčen pod zem. Při aplikaci chemické těžby

uranu dochází v cenononském souvrství k průniku loužicích

roztekli do prostoru dolní tržby a rovnPž mimo kontury ložiska.

Část roztokň proniká i do nadložního zvodnělého turonského

souvrství. Dochází tak k rozsáhlé kontaminaci podzemních vod

a horninového prostředí.

Od počátku chemické těžby uranu na ložisku Stráž pod

T*alfO:o.Ti v roce 1968, bylo do podzemí vtlačeno téměř 4,0 mil

tun kyseliny sírové, cca 170 tis. tun kyseliny dusičné,

1 O tin. tun čpavku a 25 tis. tun kyseliny fluorovodíkové.

Tnto značná množství kontaminontů byla vtlačena do cenoman-
2

ského souvrství na ploše cca 28 km .
Prostupem přes slínovcovou izolační polohu v nadloží

uranového ložiska po tektonických zlomech, netěsností starých

vtláčecích a těžebních vrtů, únikem z technologických rozvo-

dfi a zařízení je loužicími roztoky zasažena v dobývacím pros-

toru i vodohospodářsky významná turonská zvodeň na ploSe

cca 6 km .

K dosažení normové hodnoty pro pitnou vodu bude nezbytné

odtud odčernat a vyčistit několik desítek milionů n těchto

podzemních vod. Část uniklých loužicích roztoků z rozptýle-

ného pole je v současnosti likvidováno v neutralizačních sta-

nicích vápenným nlékem. Tento neutralizační systém však nevy-

hovuje účeli*m celkové sanace a revitalizace krajiny.

Podle dřívpjSí energetické koncepce s vazbou na výstavbu

atomových elektráren a jejich domácí surovinovou bázi, se po-

čítalo s chemickou tržbou uranu a?, za rok 2C10. I tato sku-

tečnost mřla vliv na to, že nebyl s dostatečnou intenzitou

zoji^tován technologický výzkum sanace kontaminovaných pod-

zemních vod a horninového prostředí.

Zpřísněné ekologické požadavky Ministerstva životního

prostředí v oblasti tržby nerostných surovin vedly k přijetí



unnese-ií vlády ČR č. 1 6G/1991 , kde bylo v bod? II.F.6 ulo-

ženo : " nerozšiřovat od 1.1.1991 plochy vyluhovacích polí

dolu chemickí těžby uranových rud no Českolipsku do doby

komplexního posouzení stavu n stanovení ekologických podmí-

nek dotažení ložisko, způsobu ukončení tržby o sanrce ložiska1.'

K zabezpečení tohoto úkolu byly z podnětu o za koordina-

ce Ministerstva životního prostředí a . tehdejSího Federál-

ního výboru pro životní prostředí vypracovány tehdejším Čes-

koslovenským uranovým průmyslem o Megou a.s. nezávislé studie.

Cbě studie byly podrobeny širokému oponentnímu řízení za účas-

ti přvčních odborníku z výzkumných ústavů ň vysokých škol, s

cílem nnlézt nejvhodnější ekologicky přijatelný o ekonomicky

robiny způsob řemení dopadů chemická tržby uranu na životní

prostředí n spi"robů její sanace. Na podkladě výř.e uvedených

analýz a .jejich expertních posouzení, včetně posouzení přís-

lušnými odbornými útvary Ministrestva životního prostředí,

byln předloženo vlád? C R společné zprávo tehdejšího Ministernt-

vn pro hospodářskou politiku n rozvoj, ITinisterstvn životního

prostředí n Čoskího báňského uřndu " k výsledkům komplexního

posouzení chemickd tržby urnnu na Ceskolipsku n daláímu por,-

tnpri prncí "ro stanovení způsobu dotažení o sanace ložisko."

K t^to apr^v? přijalo vlrfda ČR usnesení č. 366 ze dne 20. květ-

nn 1?92.

V důvodoví zpráv? bylo mimo jiné konstatováno, " že nes-

právn^ zvolrnrt strategie tržby v oblasti strážskeho bloku v

minulosti, vyústila v existenci dvou vzájemně odliňných a ne-

frativn? r.e ovlivňujících metod klasické hornické t?žby a che-

mické těžby, vedoucí k neúměrnému ovlivnění podzemních vod v

dosahu vlivu dobývacích metod, k jehož likvidaci nejsou do-

sud zft^vn potřebná technická a technologická řemení."

Vzhledem k celkovému objemu zhruba 4 mil tun chemikálií

zanesených do horninového prostředí byly posuzovány dvě vari-

anty



a/ rôznosti jejich ponechání a stabilizace pod zemí
na principu fosilních solanek,

b/ nutnosti vyčerpání loužicích / technologických /
roztoků a kontaminovaných podzemních vod no povrch
a jejich vyčistění.

Po v*estranném zvážení bylo konstatováno, že hydrogeolo-
poměry strážskeho bloku neumožňují nodle dosavadních

poznatků trvali ponechání stávajících objemů kontaminovaných
ro?,tok>j pod zesií, což je podporováno i nízkou samoneutrali-
r.nění schopností horninového prostředí. Joko jediný zatím nož-
ný způsob řemení je aktivní likvidace, t.j. čerpríní kontami-
novnných roztoků na povrch a jejich následné čisStění.

*!n zákledř usnesení vlády č. 366/1992 byl ninistron ži-
votního prostředí po dohodě s nynějaín ninistre« hospodářství
vytvořen a jmenován mezirezortní tým odborníků povčřený kon-
kretizací a vyhodnocováním programu výzkumných prací pro výber
varianty dotř&ení a celkové sanace ložiska Stráž pod Ralskem
p kontrolou účinnosti prováděných ekologických opatření. Ten-
to mezirezortní tým odborníků velmi operativně pracuje od ro-
ku 1992 o spolu s nynřjvŤím s.p. DIAI.TO se významným způsobem
podílí nn realizaci ekologických opatření uložených výSe uve-
deným usnesením vlády.

Vláda rovnřž odsouhlasilo zavedení přechodného období
v letech 1992 - 1994 s uplatněním zvláštního režimu chemické
tfř.by, l:teré je nutné k realizaci výzkumných a ověřovacích
prací technolopie sanace ložiska Stráž pod Ralskem,eventuál-
nř určení/ekologických podmínek jeho dotřžení. Chemickou těž-
bu uronu v přechodném období realizovat pouze v režimu a roz-
sahu nezbytném pro zochovjéni stávajících hydraulických ponS-
rň tak, aby nedošlo k přetoku loužicích roztoků do turonské
zvodné n jejich nežádoucímu roztékání mimo areál vyluhovacích
polí. Dále je v letech 1993 až 1994 stanoveno vést chemickou



tržbu v režimu zakyselováni sníženém na nejnižší nožnou tech-
nolopickou úroveň / aby nedoSlo ke koloTHcci těžené ložiskové
polohy /, která umožní po přechodném období plynulé zastavení
s sanaci ložiska, nebo obnoveni těžby v souladu se stanovený-
mi ekologickými zárukami. Oprávněnost režimu zakyselování ve-
rifikovat mezirezortním týmem odborníků.

V prostoru ložiska jsou vymezeny dva základní typy kon-
taminovaných roztoků, jejichž likvidace bude prováděna růz-
nými základními technologickými postupy.

Jsou to :
1/ kyselé roztoky rozptýlené v tělese ložiska. Vyzna-

čují se vysokou solností a kyselostí,
2/ kyselé roztoky vznikající únikem a naředěním kyse-

lých roztoků mimo těleso ložiska.

Podmínky pro likvidaci roztoků v rámci celkové sanace
ložisko a revitaliznce území jsou následující :

- ve všech pM pádech je nezbytné čerpat z ložiska
5,0 - 5,5 «i .min"" koncentrovaných roztoků, aby by-
la dodržena podmínka pločmó stabilizace, respektive
zmenšování kontaminované plochy,
čerpat z ložiskového prostoru 2,0 m .min" kontami-
novaných turonských vod,

- postupně redukovat obsah solí v ložisku, t.j. za-
jistit vyčistění veškerého čerpaného objemu rozto-
ků s ložiska na kvalitu umožňující vypouštění vod
do vodního toku.

Wn základě rozboru problematikám zhodnocení technolo-
gických postupů a jejich kombinací, po konzultaci s odbor-
nými firmami v zahraničí a v tuzemsku, dále pak po praktic-



ověření základních operací a po posouzení mezirezortní

O(?horncu komisí a oponentním řízení organizovaném Minister-

ii tve-n životního prostředí v prosinci 1992, bylo přijata k rea-

liznci následující koncepce :

A / Jnko zAklnční technologickou vnrisntu sanace ložis-

kn uranu po chemické těžbě realizovat pro :

- zředěné kyselé roztoky technologii reverzní

oRrozy. Zakoncentrované roztoky vystupující

z tito technologie likvidovat v přechodném

období no stávajících technologických zaříze-

ních. Ve fázi likvidace společně s koncentro-

vanými roztoky ložiska.

končentrovnné roztoky ložiska kombinovanou me-

todu, vyznačující se tepelným zahuštěním roz-

toku, separací solí ze zahuštěného roztoku a

jejich převodem na komerčně využitelné produkty

- oxydy hliníku řízené Čistoty a kyselinu síro-

vou. Výstupem technologie bude vyčištěná voda

/ kondenzát /, vedlejší produkty a odpadní

struska, obsahující komerčně nevyužitelné slož-

ky.

D / Realizovat koncepci etapovité výstavby jednotky pro

likvidac^roztokú podzemního loužení a zředěných ky-

selých roztoků s respektováním priority navození hyd-

raulické podbilance na ložisku.

První etapa připravované sanace bude zajitíovát podbi-

lanční režim na ložisku realizací tepelnč-koncentrační jednot-

ky a krystalizaci solí ze zahuštěného roztoku. Součástí I.eta-

py bude výstavba jednotky reverzní osmozy pro čištění konta-

minovaných turonských vod. Destilát odparky spolu s vyčiště-

nými turonskými vodami bude vypouštěn do vodního toku.

Druhá etapa navozuje technologicky na I. etapu a bude za-

hrnovat výstavbu jednotek pro separaci a převod jednotlivých

.6



komponent roztoků nn komerčně využitelné produkty. Do ložis-
kn nebudou pak vraceny žádné roztoky.

Pro renlizaci je rozpracováno následující schema :

- síran hlinito-aeionný produkovaný zařízením I.etapy se
převede na oxyd hlinitý

- síranová složka síranu amonno-hlinitého se převede na
kyselinu sírovou

- z roztoků po odpaření se separuje kyselina sírová

- on ta tni složky se převedou kalcinaci na vodonerospust-

ný odpad, vhodný k deponování.

S postupujícín poklesem koncentrací kontrjninantů v či§-
ft

taných roztocích" je uvažováno s rozšíreniu Vapacity reverzní
osmozy s cílem zvýSit celkové objemy čištění vod a zkrátit
celkovou dobu sanace ložiska, která je předběžně odhadována
nn rádov? 100 - 150 let.

V současné době probíhá první kolo dvoukolového meziná-
rodního výborového řízení na dodavatele výše uvedené techno-
logie sanace. Uzávěrka prvního kola výborového řízení má ter-
mín 3C. září 1993. Z původních cca 14 ti zájemců o řešení
problému zůstávají v současné době čtyři vážní uchazeči. Vý-
běrové řízení probíhá podle soutěžních podmínek Světové
banky.

Přispěním Ministerstva životního prostředí se dostává
nesmírně závažný problém sanace následků chemické těžby
urrnu nn Českolipsku z úzce rezortního n do nedávna utajova-
ného působení na Širokou objektivní vědeckou bázi a kontro-
lu.

Pokud jde o klasickou hornickou těžbu uranových rud v
Čn, probíhá v útlumovém programu již od roku 1939, kdy usne-
sením tehdejšího předsednictva vlády ČSSR ze dne 11.5.1989
bylo určena likvidace několika nejztrátovějSích dolů, omezen
fpolofický průzkum o zostavená těžba no malých roztrouše-
ných ložiskách.



Poslední usnesení vlády č. 429 ze dne 11. srpna 1993

o znvnč koncepce útluuu těžby uronu a konzervaci dolu Hour I,

;je v řndě j|S ně koliká tým vládním usnesením týkají cín se

zrychlení

Ministerstvo řivotního prostředí podpořilo v mezirezort-

ním řízení suchou konzervaci dolu Hanr I, nebol v případě mok-

ré konzervace by do^lo k zatopení dolu, čimž by se změnily hyd-

roflynnuickí* podmínky s možnými nepředvídatelnými důsledky Sí-

ření kontaminovaných roztoků ze sousední chemické tržby.

.Suchá konzervace předpokládá :

čerpání clůlních vod z dolu Hour I, Čimž se zachová-

vají výchozí hydrogeologické podmínky na sousední

chemické těžbě ložiska Stráž pod Ralskem v souladu

s usnesením vlády č. 366/1992, podle kterého je ře-
xen postup sanace chenické těžby uranu,

- umožňuje výhodnřji obnovit případnou těžbu v bu-

doucnu.

Ukončeniu těžby uranových rud na dole Harr I se dostává

celkoví tržbo do souladu s potřebari naší jaderné energetiky

r. jnírnýiri doplňovaniu z již vytvořených státních, hrotných re-

zerv. Splnil ne tak požadavek Ministerstva životního prostře-

dí - " netřžit neefektivně uran na vývoz za cenu nárůstu eko-

logických *kod.

Projektová dokumentace likvidačních prací a revitaliza-

ce úze»ií po těžbě a zpracování uranových rud bude zpracovává-

na v souladu se zákonem č. 244/1992 Sb o posuzování vlivu sta-

veb na životní prostředí a posuzována orgány životního prost-

ředí.

Seznam^literaturjr
- Analýza stavu chemické těžby uranu na Českolipsku se zvlášt-

ním zřetelem na ekologické aspekty ( 1991) - zpracoval kolek-
tiv pracovníků s.p. CSUP.

- Studie - Vliv uranového průmyslu na životní prostředí v ob-
lasti Stráž p. Ralskem ( 1991) - zpracoval kolektiv pracov-
níků výzk. a vývoj .ústavu MEGA.

- Usnesení vlády včetně důvodových zpráv č,166/91,366/92,429/93#

- Podkladové materiály mezirezortní odborné komise ustavené k
zabezpečení usn. vl. č. 366/1992.
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RNDr. Jiří FIEDLER
TÚU o.z., DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem

ZMĚNY REŽIMU PODZEMNÍCH VOD VE STRÁŽSKÉM BLOKU VLIVEM TĚŽBY URANU

1. Úvod

Těžba uranu v oblasťi tzv. strážskeho bloku, který je situo-

ván v severní okrajové části české křídové pánve (viz. obr. I),

je od svého počátku ve 2. polovině 60. let doprovázena změnami

režimu podzemních vod svrchnokřídového sedimentárního komplexu.

Tyto změny lze charakterizovat jednak jako změny hladin a proudě-

ní podzemních vod (převažující vliv hlubinné těžby) a dále jako

změny v kvalitě podzemních vod (převažující vliv chemické těžby).

Současná úroveň změn režimu podzemních vod je dána jednak

existencí stávajících objektů, které tento režim ovlivňují (viz.

obr. II), a dále vyjadřuje integrál vlivu těžebních aktivit ve

strážském bloku za posledních cca 25 let. Ve svém souhrnu před-

stavuje současná úroveň změn režimu podzemních vod ve strážském

bloku takové ovlivnění této složky životního prostředí, pro které

se na základě dostupných pramenů hledá obtížně analogie i ve svě-

tovém měřítku.

Snahou autora je popsat změny režimu podzemrích vod ve

strážském bloku v širším kontextu, který umožňuje lepši pochopení

celého problému. Stručná forma a použitá zjednodušení v

předkládaném příspěvku jsou jedinou možností, jak při daném

rozsahu příspěvku splnit uvedený záměr.

U některých odborných termínů zvolil autor obecnější a po-

pisnější výrazy,které se liší od striktní normové terminologie.

Tato úprava je provedena v zájmu větší srozumitelnosti pro širší

odborný aktiv.

2. Geologická charakteristika strážskeho bloku

Za oblast strážskeho bloku se označuje část severní okrajové

partie české křídové pánve, která má na SV tektonický styk

s krystalinikem (lužická porucha), a z dalších 3 stran je tekto-



nicky vymezena v rámci svrchnokřídových sedimentů - na SZ pásmem

strážskeho zlomu, na JV pásmem žilných neovulkanitú Čertových zdí

a na JZ tvoří smluvní hranici hradčanský zlom. Kromě sz. ohrani-

čení, na kterém se strážsky blok stýká s hluboce zakleslou jed-

notkou tzv. tlusteckého bloku (skok na strážském zlomu až 600 m),

je vrstevní sled sedimentů strážskeho bloku v jv., j. a v jz.

směru prakticky nepřerušený.

Vlastní geologickou stavbu strážskeho bloku lze vymezit dvě-

mi strukturními patry. Spodní patro je tvořeno předkřídovým fun-

damentem prvohorního a předprvohorního stáři (krystalinikum),

svrchní patro svrchnokřídovým sedimentárním komplexem (viz. obr.

III).

V rámci svrchnokřídového sedimentárního komplexu lze rozli-

šit dvě souvrství s prevahou psamitické (písčité) frakce (ceno-

man, střední turon), která jsou vzájemně oddělena souvrstvím

s převahou pelitické (jílovité) frakce (spodní turon). Organogen-

ní složka se uplatňuje převážně na bázi spodního turonu a na bázi

cenomanu (sladkovodní sedimenty).

Svrchnokřídové sedimenty strážskeho bloku si lze zjednoduše-

ně představit jako desku s úklonem několika stupňů k JZ a J (viz.

obr. IV). Z této pozice vyplývá nárůst mocnosti souvrství střed-

ního turonu směrem k JZ (z minimální mocnosti v sv. části až na

cca 150 m v jz. části strážskeho bloku).

Orientační hodnoty mocností svrchnokřídových sedimentů v tě-

žební oblasti ložiska Hamr a Stráž (viz. obr. III) jsou následu-

jící :

cenoman : sladkovodní sedimenty - o - 15 m

rozmyvové sedimenty - 0 - 10 m

rozpadavé pískovce - 20 m

fukoidové pískovce - 40 m

spodní turon : celé souvrství - 60 m

střední turon: slinito-prachovité pisk. - 20 m

kvádrové pískovce - 0 - 80 m

Uranové zrudněni, které tvoří ložiska tzv. pískovcového ty-

pu, je vyvinuto v bazálních partiích cenomanu (sladkovodní a roz-

myvové sedimenty) a na bázi mořského cenomanu (spodní část rozpa-



davých pískovců).

Celé území strážskeho bloku je postiženo intenzivní saxon-

skou tektonikou, která je často doprovázena žilnými a ložními

projevy tercierního neovulkanismu. Na křížení poruchových pásem

a oslabených zón lze lokálně indikovat tělesa explozivních brek-

cií (diatremy).

3. Hydrogeologická charakteristika strážskeho bloku

V oblasti strážskeho bloku lze vydělit dva základní

hydrogeologické kolektory s převažující průlinovou propustností,

ve kterých se realizuje prakticky veškerý oběh a akumulace pod-

zemních vod. Těmito stěžejními kolektory jsou souvrství středního

turonu (kvádrové pískovce, slinito-prachovité pískovce) a mořské-

ho cenomanu (fukoidové pískovce, rozpadavé pískovce). Oddělení

obou kolektorů je zprostředkováno souvrstvím spodního turonu

s výrazně nižší propustností (poloizolátor).

Podzemní vody v kvartéru a pod úrovní mořského cenomanu mají

v celkové bilanci pouze minoritní význam.

3.1. Turonský kolektor

Stredneturonský (dále jen turonský) zvodněný kolektor je

v celé oblasti strážskeho bloku charakterizován tzv. volnou (ne-

napjatou) hladinou podzemních vod, která má generelní spád k JZ

(viz.obr.V).

Infiltrace srážkových vod má převažující podíl na dotaci ko-

lektoru v celé ploše. Dotace ze sousedních struktur jsou ve srov-

nání s vlastní infiltrací srážek zanedbatelné.

Proudění podzemních vod je místně směrováno k erozivním bá-

zím, které představují vodoteče v horním povodí Ploučnice. S vý-

jimkou sv. omezení se vliv strukturních hranic strážskeho bloku

neprojevuje v rámci turonského kolektoru výraznější diskontinui-

tou. Tato konstatace vyjadřuje stav, kdy na sebe plynule navazují

volné hladiny prvních zvodní sz. ležícího tlusteckého bloku,

strážskeho bloku a jv. ležícího jizerského bloku.

Využitelné množství podzemních vod turonského kolektoru ve

strážském blok?;, se bilancuie v úrovni cca 565 1.s /Svoboda, 1975/



Turonský kolektor je v oblasti severočeské křídy využíván

jako zdroj velice kvalitních podzemních vod ("prameniště" Dolan-

ky, Libíč, Mimoň, Klokočka, Doksy, Č.Lípa-Jih aj.). Z těchto vyj-

menovaných významnějších objektů (stávající odběr cca 1 000

l.s ) se přímo v oblasti strážskeho bloku nalézá pouze "prame-

niště" Mimoň (cca 70 l.s ), ale další objekty jsou po hydrogeo-

logické stránce ve velice úzkém vztahu k turonskému kolektoru

strážskeho bloku.

3.2. Cenomanský kolektor v neovlivněném stavu

Cenomanský kolektor tvoří ve strážském bloku typickou artéz-

skou strukturu, jejíž predispozice pro tlakový typ zvodnění je

dána generelně zaklesávající úrovní cenomanského souvrství směrem

k J a JZ, krycí funkci souvrství spodního turonu (stropní polo-

izolátor) a funkcí krystalinika jako počevního izolátoru.

V rámci cenomanského kolektoru se projevuje výrazná diskon-

tinuita na SV (lužická porucha) a SZ (pásmo strážskeho zlomu). Na

JV se jedná o diskontinuitu nižšího řádu (bariérový účinek neo-

vulkanitů Čertových zdí). Piezometrický spád hladiny se proto

v neovlivněném stavu odehrával ve směru prioritního odtoku z ce-

nomanského kolektoru - t.j. k JZ (viz. obr. VI).

Režim podzemních vod cenomanského kolektoru v neovlivněném

stavu, t.j. před r.1967, lze z úrovně dnešních poznatků hodnotit

následovně :

a) K primární dotací cenomanského kolektoru, která udávala

(a dodnes udává) základní tlakový potenciál cenomanského

zvodněného kolektoru, docházelo na výchozech cenomanských

pískovců podél lužické poruchy (infiltrace srážkových vod

a stoku z jižních svahů ještědského hřebenu).

b) Za další složku dotace lze považovat plošný přetok z turon-

ského kolektoru do cenomanského kolektoru (dále vertikální

komunikace) v sv. části strážskeho bloku, kde byla v neovliv-

něném stavu volná hladina turonské zvodné nad úrovní cenoman-

ské zvodně (viz.obr.VI). Velikost přetoku byla přímo úměrná

rozdílu hladin (hydraulickému spádu) a součiniteli filtrace

souvrství spodního turonu. Zpětné určení teto složky dotace

při použití dnešních interpretačrírh metod a prostředků



(prostorové hydraulické modely) je však ztíženo tím, že

v průběhu let došlo s velkou pravděpodobností ke změně uvede-

ného součinitele filtrace vznikem sekundárních netěsností při

vrtných pracích ("původní" součinitel filtrace spodního turo-

nu je nutno v ploše strážskeho bloku chápat jako integrál

součinitele filtrace izotropní horniny a vlivu primárních

diskontinuit - tektonika).

c) Odtok podzemních vod z cenomanského kolektoru strážskeho blo-

ku se odehrával v neovlivněném stavu jz. směrem k tzv. labské

linii (konečná oblast výtoku). Za součást "odvodnění" lze po-

važovat plošný přetok z cenomanského kolektoru do turonského

kolektoru v jz. části strážskeho bloku (inverzní jev plošné

dotace cenomanu v sv. části strážskeho bloku).

Z výsledků posledních hydrogeologických bilancí /Horák,

1991/ vyplývá, že v neovlivněném stavu protékalo cenomanským ko-

lektorem strážskeho bloku cca 120 l.s"1 podzemních vod. Z hledis-

ka dotace se cca 30% tohoto množství přisuzuje infiltraci na lu-

žické poruše a zbytek vertikální komunikaci v sv. části strážske-

ho bloku. Z hlediska "odvodnění" odtékalo z uvedených 120 l.s"1

cca 85% jz. směrem ze strážskeho bloku, a zbytek přetékal v jz.

části strážskeho bloku do nadložního turonského kolektoru.

Pokud vezmeme do úvahy pravděpodobnou postupnou změnu souči-

nitele filtrace souvrství spodního turonu vlivem vrtných prací je

zřejmé, že výše uvedená bilance je z těchto důvodů v položce ver-

tikální komunikace, a tím i celkově bilancovaného množství vod,

nadhodnocena (samozřejmě ne vinou autora). Přes určité nadhodno-

cení se ale jeví výsledky uvedené bilance reprezentativnější, než

bilance ČSUP z přelomu 60. a 70.let, které uvažovaly s původní

hodnotou podzemního průtoku cenomanským kolektorem v úrovni cca

25 l.s . Významné uplatnění indukovaných zdrojů podzemních vod

jako složky dotace cenomanského kolektoru již po 2 letech odvod-

ňování DH-1, zjištěné z pozdějších bilancí /Svoboda, 1975 ;

Herčík, 1982/ totiž naznačuje, že "primární" vertikální komunika-

ce se uplatňovala již v neovlivněném režimu podzemních vod ceno-

manského kolektoru strážskeho bloku.



4. Geneze ovlivnění režimu pod2emních vod ve strážském bloku

Na obr. II jsou uvedeny stávající objekty, které v současné

době ovlivňují režim podzemních vod ve strážském bloku v přímé

návaznosti na těžbu uranu. Pro úplnost je zde uveden i dále neko-

mentovaný objekt, který ovlivňuje režim podzemních vod v přímé

souvislosti s úpravou U-rud (odkališté CHÚ v tlusteckém bloku).

K pochopení geneze a současné úrovně změn režimu podzemních

vod ve strážském bloku je nutno provést stručnou rekapitulaci vý-

voje těžby uranu v západní ó.'ísti strážskeho bloku.

V uvedené oblasti pe ve 2. polovině 60. let začaly souběžně

rozvíjet dvě dobývací metody - klasická hlubinná těžba a metoda

podzemního loužení "in situ" (za loužicí činidlo byl vybrán zře-

děný roztok kyseliny sírové). Každá z těchto dobývacích metod vy-

žaduje jiné hydrogeologické podmínky pro svoji existenci - hlu-

binná těžba dokonalé osušení ložiska a metoda podzemního loužení

"in situ" (dále označována jako CHT - chemická těžba) prakticky

nezměněné hydrogeologické poměry na ložisku.

Rozsáhlé odvodňování cenomanského zvodněného kolektoru pro

potřeby hlubinného dolu v severní části ložiska Hamr (dále ozna-

čován jako DH-1 - důl Hamrl) začalo v r.1967. Souběžné byly zahá-

jeny i první pokusy s podzemním loužením, a to jak na ložisku

Stráž, tak i na ložisku Hamr!

V průběhu 70.let se pokračovalo v nekoncepčním a extenzivním

rozvoji obou dobývacích metod. Přes směrování CHT pouze na ložis-

ko Stráž se již v polovině 70.let jednoznačně prokázalo, že exi-

stence dvou navzájem se negativně ovlivňujících těžebních metod

na relativně malém prostoru povede k neúměrnému a stále se zvyšu-

jícímu zatěžování životního prostředí v oboru podzemních vod

(úniky kyselých roztoků z vyluhovacích polí směrem k centru od-

vodnění - t.j. k sv. ležícímu DH-1).

Místo změny těžební strategie se začala "ex post" provádět

nápravná opatření, která měla zajistit stabilizaci situace do vy-

budování hydraulické bariéry (dále HB) mezi CHT na ložisku Stráž

a DH-1 (umělé tlakové rozvodí v cenomanském kolektoru vytvořené

vtláčením vody). V důsledku omezené účinnosti provizorních zaří-

zení (tzv.neutralizační bariera, minibariéra, kontrabariéra, od-

lehčovací čerpací centra na CHT atr.), a opoždění výstavby a ná-



běhu HB Stráž (začátek výstavby - r.1977, optimální funkce - po

r.1985) však přesto došlo k průniku kyselých vod z CHT do důlního

pole DH-1.

Nutnost ochrany důlního pole DH-1 před účinky kyselých roz-

toků si v 1.polovině 80.let vyžádala vybudování nákladného systé-

mu předsunuté drenáže z podloží (drenážní systém 5.patra). Ná-

sledné čerpání z tohoto drenážního systému muselo být doprovázeno

výstavbou neutralizačních stanic pro likvidaci kyselých důlních

vod (dále KDV). Omezená kapacita neutralizačních stanic a limitu-

jící podmínky pro vypouštění upravených KDV do vodotečů (vysoká

úroveň zbytkové solnosti) vyvolaly nutnost vtláčení části KDV do

antikorozně přestrojených vrtů HB Stráž.

Uvedená chronologie širších souvislostí rozvoje těžby uranu

na ložisku Stráž (CHT) a ložisku Hamr (DH-1) je chronologií ne-

koncepčnosti, omylů a neodbornosti (resp. "stranicky" potlačené

odbornosti), a dala genezi daleko největším změnám režimu podzem-

ních vod ve strážském bloku.

Na pozadí uvedeného rozvoje CHT a DH-1 se odehrávaly další

těžební aktivity, které však způsobily v oboru podzemních vod řá-

dově nižší ovlivnění. Důl Křižany (DK-1) na ložisku Břevniětě,

situovaný sv. od DH-1, byl uveden do těžby v 1.polovině 80.let.

Na dole Hamr 2 (Lužice), v jižní části ložiska Hamr, začala ražba

jam začátkem 80.let. Těžební práce zde nebyly zahájeny.

Útlumem těžby uranu v ČR, který začal koncem 80.let (cca 10

let od počátku recese těžby uranu v západních státech), došlo

k omezení těžby i v západní oblasti strážskeho bloku. V současné

době se realizuje omezená těžba na DH-1 a CHT. DK-1 a DH-2 jsou

zatopeny, a slouží jako pomocná odvodňovací centra pro osušení

DH-1.

5. Ovlivnění režimu podzemních vod v cenomanském kolektoru

strážskeho bloku

Změny v režimu podzemních vod cenomanského kolektoru mají

v současné době největší podíl na celkové sumě změn režimu pod-

zemních vod celého zvodnéného systému strážskeho bloku. Tuto sku-

tečnost nejlépe dokumentuje násle "ující bilance, která uvádí čer-

pání z cenomanského kolektoru a vx-láčení do cenomanského kolekto-



ru (včetně chemikálií), které se v období 1967-1992 provádělo

v přímé souvislosti s těžebními aktivitami s.p. DIAMO v západní

části strážskeho bloku (zaokrouhleno) :

čerpání vod z cenomanskeho kolektoru - 450 mil. m 3

vtláčení vod do cenomanskeho kolektoru - 150 mil. m 3

recirkulace roztoků v cenomanském kolektoru při podzemním loužení

(CHT) :

- čorfii-.rii - 310 mil. m 3

- vtlačení - 320 mil. m 3

aplikace chemikálií do cenomanského kolektoru při podzemním lou—

žení (CHT) :

- H 2SO 4

- HNO3

- NH 3

- HF

celková bilance cenomanskeho kolektoru :

- čerpání -

- vtláčení -

- deficit

3,934 mil.t
0,285 mil.t

0,108 nil.t

0,026 mil.t

760 mil. m 3

470 mil. m 3

290 mi 1, m 3

Pozn.: a) Rozdíl mezi čerpáním a vtláčením roztoků při

recirkulaci na CHT vyjadřuje tzv. nadbilanční složku

režimu CHT

b) Objemová bilance chemikálií je zahrnuta v rámci

"nadbilaňce" CHT

5.1. Hydraulický systém v těžební oblasti

Stávající těžební komplex s.p. DIAMO v západní části stráž-

skeho bloku vytváří v rámci cenomanskeho kolektoru složitý hy-

draulický systém vzájemně se ovlivňujících objektů (viz.obr.II).

Tento systém je i přes nelogičnost svého vývoje v současné dobé

hydraulicky relativně dobře vyvážen a stabilizován.

Základním prvkem systému je "hydr?- lický dipól", který je na



jedné straně představován CHT s vysokou výtlačnou úrovní cenoman-

ské zvodne, a na druhé straně prakticky osušeným cenomanským ko-

lektorem v centrální části DH-I (viz.obr.IV).

Oddělení obou částí "dipólu" je zprostředkováno HB Stráž,

jejíž funkcí vzniká umělé tlakové rozvodí v cenomanském kolektoru

(viz.obr.IV. hladina označená "sit. H-1").

Za pomocné prvky systému lze považovat :

- HB Svébořice, která zabraňuje úniku loužicích roztoků k J

- čerpací centra, jejichž činností je udržována bezpečná výtlačná

úroveň cenomanské zvodné v ploše CHT (pod úrovní volné hladiny

turonské zvodné)

- drenážní systém 5.patra, vterý zachycuje kyselé vody v jz.

předpolí DH-1

- pomocná odvodňovací centra DH-1, která odcloňují přítoky do

důlního pole od SV (bývalý důl DK-1) a JV (bývalý důl DH-2)

Řízení režimu systému a kompenzace případných změn se prová-

dí na základě průběžného vyhodnocování hydraulického modelu, kte-

rý je dostatečně verifikován.

Celková funkce hydraulického systému a podíl jednotlivých

prvků jsou patrné z následující bilance (<f> za r.1992) :

čerpání DI»-1 508 l.s"1

- z toho KDV 345 l.s"1

čerpání pomocných center DH-1 172 l.s

recirkulace na CHT :

- čerpání 474 l.s"1

- vtláčení 486 l.s"1

čerpací centra CHT 41 l.s"1

vtláčení HB Stráž 264 l.s"1

- z toho KDV 240 l.s"1

vtláčení HB Svébořice 132 l.s"1

celkové čerpání ze systému 1 195 l.s"1

celkové vtláčení do systému 882 l.s"1

celkový deficit v cenomanské zvodni 313 l.s"1



5.2. Změny hydraulických pomérů v cenomanském kolektoru

Stávající dynamická úroveň podzemních vod cenomanského ko-

lektoru ve strážském bloku je funkcí vyvolaného deficitu v tomto

kolektoru (absolutního i okamžitého) a změn okrajových podmínek

tohoto kolektoru (v horizontálním i vertikálním smyslu).

Izolinie snížení stávající úrovně cenomanské zvodné vůči ne-

ovlivněné (statické) úrovni ukazují, že hydraulické změny posti-

hly převážnou část strážskeho bloku (viz.obr.VII). Rozdíl je však

v intenzitě změn.

Snížení úrovně cenomansrké zvodné EV. a V. od HB Stráž je ve-

IÍCT výrazné a vyjadřuje vliv stávajícího odvodňovaciho systému

DH-1, který udržujo v důlním poli snížení cca 150 m.

Snížení úrovně cenomanské zvodné j z. od HB Stráž má řádově

nižší hodnotu; ve vlastní ploše ložiska Stráž okolo 10 ti m,

v okolí HB Stráž a HB Svébořice je snížení do 10 ti m (v těsném

okolí vtláčecích vrtů je nutno změny klasifikovat jako zvýšení

úrovně oproti neovlivněnému stavu).

Důležitější než popis dosaženého snížení úrovně cenomanské

zvodné je však popis dalších změn, které se odehrály v cenoman-

ském kolektoru v důsledku intenzivního odvodňování a následně se

projevily i ve vztahu k turonskému kolektoru. Tyto změny totiž

predikují rizika, která je nutno obezřetně posuzovat (zvláště ve

vztahu k CHT), a naznačují složitost režimu podzemních vod v této

části české křídové pánve.

Základním předpokladem, ze kterého vycházela těžební strate-

gie ČSUP (předchůdce s.p. DIAMO), byla dokonalá izolace turonské-

ho a cenomanského kolektoru vůči sobě. Tyto předpoklady byly po-

tvrzeny před zahájením těžby sérií čerpacích zkoušek, a pozornost

se proto v dalším období soustředila na ověření funkce hraničních

tektonických struktur (lužická porucha, strážsky zlom, Čertovy

zdi). Vzhledem k tomu, že ani u těchto struktur nebyly zjištěny

hraniční podmínky typu H = konst., posuzovaly se podmínky pro od-

vodnění DH-1 vcelku optimisticky.

Skutečný průběh odvodňování DH-1 však optimistické předpo-

klady zvrátil. Jak ukázaly bilanční analýzy /Svoboda, 1975/

a pozdější rozbor průběhu odvodňování /Heróík, 1982/, byly již po

2 letech odvodňování indukovány vyznavše přírodní zdroje podzem-
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nich vod, které "zablokovaly" další rozvoj depresní kotliny DH-1

(při stále se zvyšujícím čerpání).

Na základě posledních bilancí oběhu podzemních vod v ceno-

manském kolektoru strážskeho bloku /Horák, 1991; Svoboda, 1991/,

které jsou dobře korelovatelne s výsledky předchozích bilancí

/Svoboda, 1975; Herčík, 1982/, a při uvážení prakticky nulového

podílu přírodních zásob ve stabilizované depresi (statické

a pružné zásoby), lze odvozené aktualizovat zjednodušené bilanční

schema pro r. 1992 (viz.kap.5.1.) následovně :

"Příjem" do cenomanského kolektoru strážskeho bloku :

přítok od lužické poruchy

přítok od strážskeho zlomu

plošný přetok z turonského kolektoru

(vertikální komunikace)

90 l.s"1 - 26%

60 l.s"1 - 17%

195 l.s"1 - 57%

Celkem bilance : 345 l.s"1 - 100%

"Výdej" z cenomanského kolektoru strážskeho bloku :

celkový deficit hydraulického

systému s.p. DIAMO

podzemní odtok k JZ

plošný přetok do turonského

kolektoru (vertikální komunikace)

313 l.s"1 - 91%

30 l.s"1 - 9%

2 l.s (mimo rozsah)

Celkem bilance : 345 l.s"1 - 100%

Analýza změn hydraulických poměrů v cenomanském kolektoru

strážskeho bloku za posledních 25 let umožňuje následující pre-

dikci hydrogeologických podmínek pro případný rozvoj nebo útlum

těžebních aktivit s.p. DIAMO :

a) Další výrazné snížení stávající dynamické úrovně cenomanské

zvodné v souvislosti s případným rozvojem hlubinné těžby na

ložisku Hamr směrem k J (dúl Hamr 2) by vyvolalo neúměrné

zvýšení indukovaných zdrojů podzemních vod ; z praktického

báňského pohledu by osušení příslušných partií DH-2 bylo ne-
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reálné (v tomto kontextu lze hodnotit předchozí pokus o otví-

rku DH~2 na úrovni "poručíme větru, dešti")

b) Osuěení cenomanského kolektoru v dalších partiích strážskeho

bloku, které jsou charakterizovány vysokým stupněm zvodnění

v turonském kolektoru (např. důl v oblasti Osečná-Kotel), by

bylo stejně nereálné, jako v předchozím případě (DH-2)

c) Případným změnám ve funkci hydraulického systému s.p. DIAMO

musí vždy předcházet taková kompenzace, která zajistí ochranu

turonské zvodné v jz. části strážskeho bloku; případné likvi-

daci DH-1 (z hydrogeologického hlediska se jedná o zatápění

dolu) musí předcházet náběh technologie, která zajistí udrže-

ní odpovídajícího deficitu v cenomanské zvodni při změně pod-

mínek ("odparka" na ložisku Stráž); vypnutí čerpacích center

CHT musí předcházet totéž.

5.3. Změny v chemismu cenomanské zvodné

Původní podzemní vody cenomanského kolektoru strážskeho blo-

ku lze charakterizovat jako vody hydrogenuhličitanové formace

vápníkové facie, s rozpětím celkové mineralizace 70 - 300

mg.l~*. Pro neovlivněnou cenomanskou zvodeň bylo typické zonální

rozložení obsahu rozpuštěných radionuklidů v ploše. Podzemní vody

ložiskových oblastí měly vyšší obsah radionuklidů (Ra až 20

Bg.l" 1), než podzemní vody mimo ložiska (spodní hranice 0,1

Bg.l ). Z vodohospodářského hlediska nebyla cenomanská zvodeň ve

strážském bloku považována nikdy za perspektivní zdroj pitných

vod.

Změny v chemismu podzemních vod cenomanského kolektoru, ke

kterým došlo vlivem těžby uranu, lze rozdělit do dvou kategorií :

a) Nevýznamné změny v důsledku dynamických zásahů do cenomanské

zvodné (promíchání a setření původní zonálnosti v důsledku

změn režimu proudění podzemních vod)

b) Velice výrazné a závažné změny v důsledku dlouholetých aplikací

chemikálií do cenomanského kolektoru při podzemním loužení.

Tyto změny jsou v dalším stručné popsány dle výsledků svodných

bilancí z r. 1991 /kol. autorů, 1991/

Chemikálie požívané při podzemním loužení (viz.úvod kap.5.)

se od konce 60. let bez zpětného vyvádění postupně kumulovaly
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a způsobily rozsáhlé ovlivnění cenomanské zvodné, jehož rozsah je

patrný na obr.VII. K anomálnímu rozsahu ovlivnění přispěla výraz-

né nevhodná těžební strategie (viz.kap.4.).

Hranice hydrochemických změn v cenomanské zvodni je na

obr.VII dána izolinií obsahu S0 4 v úrovni 80 mg.I"1. Tento obsah

statisticky charakterizuje přirozené pozadí podzemních vod ceno-

manského kolektoru na ložisku Stráž ve složce, která je nejtypič-

tější pro technologii CHT (H 2SO 4).

Ovlivněná část cenomanské zvodné má plochu cca 28 km a ob-

jem ovlivněných podzemních vod se bilancuje v úrovni cca 188 mil.

m . Bilancovaná plocha a objem jsou vztaženy k uvedené úrovni

S0 4, která je interpolovaná podle výsledků monitorování. Z hle-

diska věrohodnosti se jedná o korektní bilanci, na horní hranici

prokazatelného ovlivnění.

Z celkového množství vtlačených chemikálií (ke konci r.1992

4,353 mil.t) je možno bilancovat cca 90% těchto chemikálií v ce-

nomanské zvodni. Rozdíl 10% představuje záchyt SO4 v podzemí (ka-

menec) a bilanční chybu (analytika,vzorkování). Ovlivněnou zvodeň

si lze představit jako těleso s okrajovou mocností v jednotkách

m a s mocností v centrální části až 50 m (nejstarší vyluhovací

pole CHT). Rozložení celkového množství kontaminujících látek

v ovlivněných podzemních vodách (dále solnost roztoků) není rov-

noměrné. Obecně platí, že solnost roztoků klesá směrem od aktivní

části CHT a ve vertikálním smyslu směrem k nadloží. Výraznou hra-

nici v rozložení solnosti představuje HB Stráž, která vytváří

společně s drenážním systémem 5. patra do značné míry autonomní

recirkulaci.

Část ovlivněné cenomanské zvodné mezi HB Stráž a západní

konturou hydrochemických změn podle obr.VII (vlastní areál CHT

a nejbližší okolí) obsahuje na ploše cca 10 km2 a v objemu cca 96

mil.m3 cca 93% z celkové sumy solnosti (ke konci r.1992 by tento

podíl solnosti činil cca 3,64 mil.t). Orientační složení

nejkoncentrovanějších roztoků z této části ovlivněné cenomanské

zvodné, t.j. objemu cca 30 mil.m3 roztoků, které cirkulují v

rozpadavých pískovcích aktivní části CHT, je uvedeno v tab.I pod

označením "roztoky CHT". Uvedená rozpětí charakterizují pozici v

aktivní části CHT ("stará"pole - vyšší obsah SO4, nižší obsah

H 2SO 4, "nová" pole - nižší obsah S0 4, vyšší obsah H 2SO 4).
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Část ovlivněné cenomanské zvodné vně HB Stráž směrem na SV

(DH-1), V a JV má ke kontuře hydrochemických změn podle obr.VII

plochu cca 18 km2. Kontaminovaný objem podzemních vod se bilancu-

je v úrovni cca 92 mil.m3, objem solnosti z celkové sumy solnosti

v úrovni cca 7% (ke konci r.1992 by tento podíl solnosti činil

cca 0,27 mil.t). Orientační složení z této části ovlivněné ceno-

manské zvodné je uvedeno v tab.I pod označením "KDV". Jedná se

o zaokrouhlený průměr složení kyselých důlních vod (období

1991-1992), které jsou zachycovány v jz. předpolí DH-1 drenážním

systémem 5.patra. Tyto vody představují spodní hranici ovlivnění

v rámci celé ovlivněné cenomanské zvodné (kromě aureoly kolem

kontury hydrochemických změn).

Ovlivněná cenomanská zvodeň vykazuje v rámci stávajícího

hydraulického systému těžební oblasti dobrou stabilitu s výjimkou

jz. okrajové části CHT, kde dochází k šíření kontaminace směrem

k čerpacím centrům. Tato situace je reliktem předchozí extenzivní

těžební strategie (podzemní předkyselování nových partií ložiska

Stráž vlivem čerpání v jz. předpolí CHT) a může být změněna

v rámci stávajícího hydraulického systému pouze náběhem technolo-

gie, která vytvoří deficit v cenomanské zvodni přímo v ploše CHT.

Požadavky některých organizací {3ČVK) a odborníků (Hanzlík

Maršálko,1992), ve kterých se dává důraz na urychlené ukončení

činnosti čerpacích center CHT z důvodů ochrany turonské zvodné

("prameniště" Mimoň), jsou hlubokým omylem. Realizace tohoto po-

žadavku by měla v současné době následující dopad :

- při vypnutí čerpacích center, a beze změny funkce dalších prvků

hydraulického systému (HB Stráž), by v krátké době došlo v plo-

še CHT ke zvýšení výtlačné úrovně cenomanské zvodné nad úroveň

turonské zvodné; na níže položených vyluhovacích polích by doš-

lo k přelivu loužicích roztoků z vrtů do terénu.

- při vypnutí čerpacích center a snížení vtláčení do HB Stráž by

došlo k průniku loužicích roztoků k drenážnímu systému

5.patra, ukončení jeho funkce (KDV by nebylo možno upravit na

neutralizačních stanicích), průniku KDV do důlního pole, ukon-

čení čerpání z úrovně 4.patra (čerpací stanice neutrálních

vod), nekontrovatelnému zatopení DH-1 a ke ztrátě kontroly nad

hydrogeologickou situací v celé oblasti.

Variantní modelová řešení pro minimalizaci vlivu CHT na ce-
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nomanskou zvodeň před náběhem technologie, která vytvoří deficit

v ploše CHT ("odparka" - r.1996), byla prováděna v rámci přípravy

podkladů k "Usnesení vlády ČR č.366/92" (kol.aut.,1991). Výsledky

byly potvrzeny nezávislou expertízou a přijaty oponentní komisi.

6. Ovlivnění režimu podzemních vod v turonském kolektoru

strážskeho bloku

Základní podmínkou k povolení těžby uranu ve strážském bloku

byla podmínka nenarušeni režimu podzemních vod v turonském kolek-

toru. S odstupem cca 25 ti let lze tedy stručně zhodnotit, do ja-

ké míry se podařilo tuto základní podmínku zajistit.

6.1. Změny hydraulických poměrů v turonském kolektoru

Za základní změnu v hydraulických poměrech turonského kolek-

toru strážskeho bloku lze považovat změnu v podmínkách "odvodně-

ní" tohoto kolektoru vlivem postupně se zvyšujícího plošného pře-

toku podzemních vod z turonského do cenomanského kolektoru (ver-

tikální komunikace). Zjednodušeně lze říci, že nárůst čerpání

důlních vod při osušování hlubinných dolů v západní části stráž-

skeho bloku byl z větší části dotován z turonského kolektoru.

Uvedený zásah do turonské zvodné se podle Svobody /1991/

projevil výrazným snížením odtoku podzemních vod z horního povodí

Ploučnice. Na druhé straně ale tento zásah nevyvolal odpovídající

pokles hladiny turonské zvodné. Důvodem je podle Herčíka /1982/

rozptýlenost a nepřímý charakter zásahu, pomalé ustalování nové

rovnováhy v celém zvodněném systému strážskeho bloku a skuteč-

nost, že velikost zásahu nepřekročila hodnotu přírodních zdrojů

horního povodí Ploučnice.

6.2. Změny v chemismu turonské zvodné

Podzemní vody turonského kolektoru strážskeho bloku lze kla-

sifikovat jako vody hydrogenuhličitanové formace vápníkové facie,

s rozpětím celkové mineralizace 100 - 400 mg.I"1. Hlavním rozli-

šovacím kriteriem vůči podzemním vodám cenomanského kolektoru,

které mají podobné složení, je obsah radionuklidů. Ten je u pod-
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zemních vod turonského kolektoru o rád nižší - hodnoty Ra nad

0,1 Bg.l se vyskytují jen výjimečně.

Těžba uranu podzemním loužením způsobila v turonské zvodni

hydrochemické ovlivnění, jehož rozsah je patrný na obr.V. Hranice

hydrochemických změn je zde, podobně jako u cenomanské zvodně,

vyznačena izolinií složky, která je typická pro provoz CHT

- t.j. S0 4. Statisticky určené přirozené pozadí obsahu této slož-

ky v turonské zvodni na ložisku Stráž je 50 mg.I"1 (hodnota izo-

linie).

Ovlivnění turonské zvodně je sledovatelné ve 2 oblastech;

v ploše CHT na ložisku Stráž a v dílčí ploše CHT (dnes již mimo

provoz) na ložieku Hamr. Geneze ovlivnění turonské zvodně je

v obou oblastech stejná - úniky kyselých roztoků přes netěsné

vtláčecí vrty a úniky při poruchách povrchových rozvodů.

Za hlavní zdroj ovlivnění lze považovat úniky kyselých roz-

toků přes netěsnosti na vtláčecích vrtech tzv. 1. generace (paže-

ní pouze jednoduchými trubkami z 1PE materiálu), u kterých byla

za období 20 ti let zjištěna kumulativní poruchovost cca 11%.

Uvedenou skutečnost potvrzují i karotážní měření (vysokofrekven-

ční indukční karotáž pro zjištění vertikálního rozložení solnos-

ti), která indikují maxima solností v různých výškových úrovních

turonské zvodně.

Bilance ovlivnění turonské zvodně mají nižší přesnost než

bilance ovlivnění cenomanské zvodně. Důvodem je nižší počet moni-

torovacích bodů (vrtů) a obtížná kvantifikace v místech mírného

ovlivnění. Následující orientační údaje z bilancí k r.1991 /kol.

autorů, 1991/ je nutno brát jako horní hranici objemu podzemních

vod, ve kterém se nachází sekundární mineralizace (solnost).

Hlavní oblast ovlivnění turonské zvodně (plocha CHT na lo-

žisku Stráž) má rozsah cca 6 km2. Objem podzemních vod je v této

ploše bilancován v úrovni cca 75 mil. m3, obsah SO4 v úrovni cca

18 000 t a obsah NH4 v úrovni cca 1 000 t. Uvedená solnost není

v dané ploše rozložena rovnoměrně; větší část je soustředěna

v centrální části plochy (stará vyluhovací pole s vrty

1.generace). Orientační složení podzemních vod v centrální, nej-

více ovlivněné části celé plochy, je uvedeno v tab.I pod označe-

ním "KTV" (kyselé turonské vody). Menší část solnosti je rozlože-

na v převažujícím zbytku plochy ovlivnění. Orientační charakte-
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ristika složení těchto vod je uvedena v tab.I pod označením "OTV"

(ovlivněné turonské vody). Zonálnost rozložení solnosti v celém

objemu ovlivněné turonské zvodně je možno vyjádřit následovně:

v cca 90% objemu podzemních vod bilancovaných v ovlivněné ploše

se nachází cca 50% solnosti, ve zbývajících 10% objemu rovněž cca

50% solnosti (ve 2% objemu je pak možno bilancovat cca 20% z cel-

kové solnosti). Uvedené rozdělení vyjadřuje "plošný" pohled. Při

uvážení vertikálního rozložení solnosti by objem prokazatelné ov-

livněných podzemních vod turonského kolektoru byl dále redukován.

V rámci převažujícího objemu ("OTV") však nejsou k dispozici

identifikační prostředky (práh citlivosti karotáže).

Oblast ovlivnění turonské zvodně na ložisku Hamr má rozsah

cca 1 km a bilančné se dá hodnotit v úrovni cca 10% ovlivnění

turonské zvodně na ložisku Stráž (objem, solnost).

7. Hlavní rizika vyplývající ze změn režimu podzemních vod ve

strážském bloku

Hlavním rizikem, které vyplývá ze změn režimu podzemních vod

ve strážském bloku vlivem těžby uranu, je existence anomálního

množství kontaminantů (loužicích roztoků CHT) v cenomanské zvodni

na ložisku Stráž a jeho okolí. Závažnost tohoto rizika je dána

přírodními zákonitostmi, platnými v komplexní hydrogeologické

struktuře české křídové pánve, a existencí přírodních mechanismů,

které byly ověřeny ve zvodněném systému strážskeho bloku v průbě-

hu těžby uranu. Uvedené riziko je dále umocněno změnou přírodních

podmínek v rámci svrchnokřidoveho sedimentárního komplexu (sekun-

dární diskontinuity v souvrství spodního turonu vlivem vrtných

prací).

Podmínky, limitující uvedené riziko, lze blíže specifikovat

následovně :

a) Průtočný charakter cenomanského kolektoru v j. a jz. směru až

k úrovni Labe (nepřerušený vrstevní sled).

b) Existence oblasti výtoku na labské linií (konečná úroveň

"odvodnění" cenomanského kolektoru).

c) Význačná funkce primárních diskontinuit svrchnokřidoveho po-

kryvu strážskeho bloku,. zjištěná geologickým orůzkumem (po-
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ruchy, projevy neovulkanismu, diatremy atp.), kterou lze ana-

logicky predikovat i v území v jz. směru od strážskeho bloku.

d) Vysoce pravděpodobná existence "primární komunikace" (plošný

přetok podzemních vod mezi cenomanským a turonským kolektorem

v obou směrech) v ploše strážskeho bloku a v navazující ploše

směrem k Labi.

e) Nedokonalá těsnost pásma strážskeho zlomu, které odděluje

strážsky blok od zakleslé kry tlusteckého bloku; cenomanský

kolektor strážskeho bloku je zde v opozici vůči turonskému

(resp. coniackému) kolektoru tlusteckého bloku.

f) Neobjasněné přírodní mechanismy, které zpožďují ustalování

nové rovnováhy ve zvodněném systému po předchozím zásahu do

režimu podzemních vod.

g) Vysoce pravděpodobná existence sekundárních komunikačních

diskontinuit v souvrství spodního turonu vlivem vrtných prací

(v oblasti strážskeho bloku se jedná o cca 13 000 vrtů); i při

malém procentu nedokonale tamponovaných vrtů se zvyšuje vliv

vertikální komunikace a nelze vyloučit zvýšení úrovně

cenomanské zvodné v "polikvidačním" stadiu nad úroveň

cenomanské zvodné v tzv. neovlivněném stavu (před r.1967).

Teoretickým výstupem realizace uvedeného rizika při simulo-

vaném katastrofickém scénáři (kontaminované podzemní vody se po-

nechají svému osudu) by byla podle výsledků regionálního hydrau-

lického modelu /Němeček, 1992/ dlouhodobě probíhající kontaminace

turonské zvodné v ploše cca 200 km2 (Stráž pod Ralskem - Mimoň

- Staré Splavy - Doksy - Strážov - Svébořice - Hamr). Následně

lze predikovat ovlivnění první zvodné ve směru Zahrádky - Č.Lípa

vlivem horizontálního šíření kontaminace.

Kromě výše popsaného stěžejního rizika, které je nutno kla-

sifikovat jako dlouhodobé riziko nadregionálniho charakteru,

existují i další závažná rizika v oboru podzemních vod, která je

nutno urychleně eliminovat nebo stabilizovat (dle zásady nezhor-

šování životního prostředí v těžební oblasti). Mezi tato další

rizika patří zejména stávající kontaminace turonské zvodné vlivem

CHT a kontaminace turonské zvodné vlivem odvalů hlubinných dolů

(včetně kontaminace coníacké zvodné pod odkalíštěm CHÚ v tlustec-

kém bloku).
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8. Hlavní zásady systémového řešení sanace změn režimu podzemních

vod ve strážském bloku

Systémové řešení sanace změn režimu podzemních vod ve stráž-

ském bloku se musí odvíjet od řádu rizik těchto změn. Z tohoto

pohledu se jeví jako prioritní stabilizace a eliminace dopadu CHT

na cenomanskou a turonskou zvodeň.

Uvedený postup je zohledněn v "Usnesení vlády ČR č.366/92"

a detailněji rozpracován v přílohách a důvodové zprávě k tomuto

usnesení.

První prioritou systémového řešení je urychlená výstavba

technologie, která umožní navození výrazné "podbilance" recirku-

lačního režimu CHT. Tato podbilance (vytvoření deficitu v ceno-

manské zvodni ve výši cca 85 l.s"1) způsobí pokles výtlačných

úrovní cenomanské zvodné v ploše CHT o cca 30-40 m. Samozřejmým

předpokladem k vytvoření uvedeného hydraulického efektu je ovšem

předchozí likvidace všech komunikačních diskontinuit v souvrství

spodního turonu, které byly způsobeny v rámci predikované deprese

vrtnými pracemi. Vliv uvedeného hydraulického zásahu je patrný na

obr.IV pod označením "sit. H-2" ("sit. H-3" naznačuje účinek tzv.

"reverzace" HB Stráž, při které je její funkce reverzována

z vtláčení na čerpání).

Efekt, vytvořený funkcí zmíněné technologie, se projeví sta-

bilizací plochy ovlivněné cenomanské zvodné a následným "stahová-

ním" kyselých roztoků do centra vytvořené deprese. Výrazný pokles

výtlačné úrovně cenomanské zvodné na ložisku Stráž bude zároveň

důležitým momentem pro ochranu turonské zvodné.

Vlastní výstavba stanice pro likvidaci kyselých roztoků je

rozvržena do 2 etap. První e\,apa (tzv. "odparka") má zajistit

v r.1996 navození pox-řebné podbilance ve výši cca 85 l.s , druhá

etapa má se zpožděním 2-3 let zajistit plné vyvádění a zhodnoco-

vání sekundární mineralizace v čerpaných roztocích.

Souběžně se zabezpečením urychlené výstavby uvedené sanační

technologie se provádí geologický průzkum potenciálně ohrožené

oblasti (viz. kap.7) a výzkum v oboru fyzikálně-chemických proce-

sů v podzemí. Výstupy z těchto prací budou mít zásadní význam při

určení tzv. limitních parametrů pro ukončení saiace podzemních

vod na ložisku Stráž; zjednodušeně řečeno budou zásadné ovlivňo-
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vat délku sanace.

Řešení kontaminace turonské zvodné (v pořadí závažnosti ri-

ziko č.2) má stejnou logiku, jako řešení kontaminace cenomanské

zvodné. Základním předpokladem je tedy vyvádění a likvidace kon-

taminovaných vod turonského kolektoru. V zásadě jsou možné dva

postupy:

První způsob spočívá v maximálním vyvádění kontaminovaných

vod i přes částečně negativní účinek "roztahování" kontaminace do

neovlivněných partií turonské zvodné (ve smyslu setření vertikál-

ní zonálnosti kontaminace). Tento způsob je jednak neefektivní

a v současné dobé i nereálný.

Druhý způsob je charakterizován selektivním odčerpáváním

nejvíce kontaminovaných vod turonského kolektoru ve smyslu hori-

zontálním i vertikálním. Předpokladem tohoto postupu je realizace

speciálních čerpacích vrtů a odpovídající technologie pro likvi-

daci těchto vod (za optimální lze považovat technologii reverzní

osmózy). Uvedený druhý způsob sanace turonské zvodné je nutno

preferovat i přes vyšší úroveň úvodních investic. Návratnost při

uplatnění selektivní sanace je totiž pouze otázkou času.

Literatura

Hanzlík J., Maršálko P. /1992/ : Chráněná oblast přirozené akumu-

lace vod a hydrochemická těžba ve strážském bloku. - Vodní

hospodářství, 10/1992, 300-302

Herčík F. et al. /1982/ : Výzkum využitelnosti a ochrany podzem-

ních vod významných sedimentárních struktur. - Zpráva SG

Praha o úkolu státního plánu RVT

Horák J. et al. /1991/ : Základní poznatky o území uvažovaném

v modelovém řešení. - Zpráva SG Praha

Kol. autorů /1991/ : Analýza chemické těžby uranu na Českolipsku

se zvláštním zřetelem na ekologické aspekty. - Zpráva DIAMO

s.p., Stráž pod Ralskem

Němeček J. et al. /1992/ : Stráž pod Ralskem - vliv těžby uranu

na povrchové a podzemní vody povodí pravostranných přítoků

Labe se zřetelem na proces sanace ložiska. - Zpráva SG Praha

Svoboda M. et al. /1975/ : Výzkum vlivů hydrochemického a hornic-

kého dobývání uranových surovin na životní a přírodní pro-

středí, etapa Hamr 7/2. - Zpráva SG Praha

Svoboda M. /1991/ : Zpráva o výsledcích hydrogeologických prací.

- Zpráva SG Praha
20



Obr. I : Pozice strážskeho bloku v 3eské křídové pánvi
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Obr. Ill : Schema UtostratIgraf1e v těžební oblasti
stražského bloku
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Obr. VI : Neovlivněný režim podzemních vod v cenomanském
kolektoru - do r. 1967
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RNDr. Jan NOVÁK
DIAMO, Stráž pod Ralskem

METODIKA MODELOVÝCH ŘEŠENÍ SANACE PODZEMNÍCH VOD NA LOŽISKU STRÁŽ

Sanace ložiska Stráž po chemické těžbě představuje slo-

žitou a ne zcela jasně definovanou úlohu. Nejde jenom o kom-

plikovanost fyzikálně chemických dějů, probíhajících v pod-

zemí. Jedná se spíše o nevyjasněnost ekonomických aktivit

při dotěžování ložisek Stráž a Hamr a konkrétních cílů sana-

ce. Nejprve je třeba definovat cílový stav vyčištěni prosto-

ru ložiska a jeho blízkého okolí a pak hledat odpověď na

otázku, jakým postupem lze tohoto stavu nejlépe dosáhnout.

Celá problematika se rozpadá na řadu dílčích úloh. Při

jejich řešení se ve velké míře uplatňuje matematické modelo-

váni. Modely mají různá měřítka - od mikrodějů až po globál-

ní modely proudění a transportu látek. S tím samozřejmě sou-

visí i způsob matematické formulace úloh, detailnosti řešeni

i volba numerických metod.

Z věcného hlediska lze používané modely rozdělit do 4

skupin:

- strukturní a situační modely

- termodynamické a kinetické modely

- modely prouděni a transportu látek (hydrochemické modely)

- ekonomické a optimalizační modely

\

Modely na sebe navazují a vytvářejí ucelený systém.

Hranice mezi uvedenými typy modelů nejsou ostré. Např. při

orientačních propočtech podzemních procesů lze často popis

struktury prostředí zjednodušit natolik, že není třeba vy-

členit strukturní model jako samostatnou etapu. Strukturní

1 kinetické modely se upřesňuji řešením tzv. obrácených

úloh, kdy se srovnávají výsledky hydraulických a transport-

ních modelů s průběhem reálných procesů a s provozními daty.



Modely lze ovšem dělit 1 podle jiných hledisek, např.

na stacionárni - popisné nebo zobrazuj icí rovnovážný stav

- a dynamické, zabývající se časovým průběhem dějů. V úvahu

připadá též děleni podle matematických postupů na analytické

a numerické modely a dále podle konkrétních numerických me-

tod.

1. Popis jednotlivých typů modelů

1.1 Strukturní a situační modely

Jedná se o statické modely, popisující strukturu mode-

lovaného objektu nebo jeho stav v určitém okamžiku. Tyto mo-

dely samy o sobě nic neřeší, ale poskytují vstupní údaje pro

modely vyšších typů. Shrnují Informace o objektu, převádějí

je na srovnatelnou úroveň a kvantifikují parametry pro dyna-

mické výpočty. V laických představách se pod označením model

nejčastěji rozumí počítačový program, provádějící simulaci

průběhu nějakého procesu. Úspěch aplikace takového modelu ve

složitém systému je však plně závislý na přesnosti popisu

prostředí a počátečních podmínek.

Základním typem strukturního modelu je matematické vy-

jádření polohy základních geologických rozhraní - vrstev,

zlomů apod. Příkladem na interpretaci údajů mohou být hodno-

ty koeficientů filtrace, které byly na ložisku Stráž zjiště-

ny čtyřmi způsoby: čerpacími zkouškami (velmi přesné zjiště-

ní průměrné hodnoty pro nejpropustnější vrstvu), karotážnim

měřením při nálevových zkouškách (kvalitativní rozlišení

jednotlivých vrstev), měřením na vrtných jádrech (detailní

rozlišení s malým dosahem) nebo výpočtem z chemického nebo

granulometrického složení horniny (méně přesná, ale levná

a proto nejrozšířenější metoda). 2 údajů, nerovnoměrně roz-

ložených v zájmovém prostoru, je nutno sestavit 3D model

propustnostní struktury prostředí tak, aby z něj bylo možno

získat podklady pro modely prouděni na globální 1 detailní

úrovni - trn. základní úJaje zobecni i. a extrapolovat do vel-



ké oblasti, ale uvnitř ložiska popsat podrobně složitou ver-
tikální strukturu. Podobně se tvoři modely chemického a mi-
nerálního složeni hornin a jejich dalších vlastnosti (dis-
perzivita, sorpční schopnost apod.).

Příkladem situačního modelu je popis rozloženi látek
v podzemí (v roztoku nebo v hornině) v určitém okamžiku
- např. na začátku procesu nebo v současné době. Také zde je
nutno Interpretovat výsledky různých pozorováni. Analýzou
odčerpávaných roztoků zjistíme jejich průměrné složeni
v širším okoli vrtu, pórové roztoky z vrtných jader nás po-
drobně informuji o rozloženi látek ve vertikálním profilu
v těsné blízkosti vrtu, karotážni měření o kyselosti roztoků
za pažnicemi bez specifikace, čím je tato kyselot způsobena.
Interpretace měření umožní kvantifikovat množství jednotli-
vých látek a interpolací stanovit jejich rozložení v prosto-
ru.

1.2 Termodynamické a kinetické modely

Tyto modely se zabývají fyzikálně chemickými procesy,
kde vzhledem k jejich měřítku buď vůbec nebo jen velmi málo
záleží na prostorových souřadnicích.

Termodynamické modely jsou nezávislé 1 časově. Řeší
termodynamickou rovnováhu v roztoku nebo v systému roztok
- hornina, tedy cílový stav, k němuž daný systém dospěje za
dostatečně dlouhou dobu. Existuje celá řada termodynamických
modelů, které se liší svými aplikačními oblastmi, základní
postup je však jednotný. Nejprve je nutno definovat systém,
jehož rovnováhu hledáme. Definice systému obsahuje údaje ně-
kolika typů. Především jsou to koncentrace jednotlivých slo-
žek roztoku a minerální složeni horniny. Dále je to soustava
chemických reakci, které mohou mezi jednotlivými složkami
a minerály"probíhat a konečně číselné charakteristiky akti-
vity, entropie a entalpie jednotlivých složek. V roztocích
s velkou Iontovou silou nejsou v důsledku Interakcí aktivit-
ní koeficienty složek konstantní a je nutno je upravovat
s ohledem na celkové složení.



Popis systému má rozhodující význam pro dosaženi uspo-

kojivých výsledků. Vynechání některé důležité složky nebo

naopak zařazení složky bez zadání všech možných Interakcí

vede k selhání modelu. Přitom je třeba mi t na zřeteli, že

průběh chemických reakcí je závislý na řadě podmínek (např.

pH, redox), které se právě v důsledku těchto reakcí mohou

měnit. To může mít za následek změnu významnosti jednotli-

vých složek 1 reakcí a opět vést k neúspěchu.

Jak bylo již řečeno, termodynamická rovnováha se ustaví

po dostatečně dlouhé době. V roztoku je tato doba natolik

krátká, že pro naše účely můžeme předpokládat, že nastane

okamžitě. Naopak při interakci mezi roztokem a horninou jde

často o dlouhodobé procesy, značně přesahující časový hori-

zont řešené úlohy. Zde musíme hledat časovou závislost téch-

to dějů pomoci kinetických modelů. Principiálně lze kinetic-

ké funkce odvodit z teorie termodynamické rovnováhy. Úloha

je však složitější o časový rozměr a proto se zde ve větším

měřítku vychází z laboratorních experimentů a terénních po-

zorování. Kinetiká je ještě víc než rovnováha závislá na

podmínkách, v nichž děj probitu.. V podzemí se tyto podmínky

spojitě mění a model je třeba formulovat tak, aby této pro-

měnlivosti vyhověl.

1.3 Modely proudění a transportu látek

Tyto modely lze označit za královskou disciplínu mode-

lování. V poslední době se používají numerické modely, zalo-

žené na metodě konečných rozdílů nebo konečných prvků. Meto-

da konečných prvků je sice výpočetně náročnější, ale větši-

nou dává lepší výsledky, protože umožňuje lepší vyjádření

struktury prostředí. Byla vyvinuta celá řada různých koneč-

ných prvků, které se liší v počtu dimenzí (2D, 3D), tvarem

(trojúhelník, čtyřúhelník), v definici řešené veličiny (ve-

ličin), ve vazbě vypočtených diskrétních hodnot k určitému

místu prvku a ve způsobu interpolace těchto hodnot na ele-

mentu. V praxi *e rozměry elementů pohybují od jednotek do

stovek m 1 více.



Prvnim krokem řešení je výpočet prouděni. To může být

buď ustálené nebo neustálené. Ustálené proudění reprezentuje

stav dynamické rovnováhy a je časově nezávislé. Výpočet ne-

ustáleného proudění je mnohem náročnější, je nutno jej pro-

vádět cyklicky v časových krocích. Jedná se buď o přechodový

děj delšího trvání (např. zatopení dolu Hamr) nebo o proudě-

ní závislé na gravitačním efektu. Kromě strukturního modelu,

obsahujícího propustnosti a porozity je nutno zadat okrajové

podmínky (výška hladiny, průtok) a u neustáleného proudění

též počáteční podmínku.

Transport látek je vždy neustálený, i při ustáleném

proudění se koncentrační pole v čase mění. Transportní model

zahrnuje nejenom konvektivní přenos látek, ale též takové

jevy jako disperze, difúze, sorpce a chemické reakce. Řešení

reakcí mezi roztokem a horninou značně zvyšuje nároky na pa-

měť i výpočetní čas, protože je nutno sledovat nejen změny

koncentrací v roztoku, ale též změny koncentrace odpovídají-

cích reagujících látek v hornině. Pro kyselinu sírovou, ale

i pro jiné látky v roztoku může být reagujících látek v hor-

nině celá řada. Podobně jako chemické reakce lze řešit

i další interakce mezi roztokem a horninou, jako je sorpce

či molekulární difúze na krátké vzdálenosti uvnitř elementu.

Z uvedeného je zřejmé, že transportní model klade pod-

statně vyšší nároky na strukturní 1 situační modely než mo-

del proudění. Struktura musí zahrnovat obsahy důležitých lá-

tek v hornině v každém elementu a tyto látky charakterizovat

termodynamickými parametry a koeficienty příslušných kine-

tických funkcí, dále sorpční kapacity, disperzní a difúzni

koeficienty pro různé látky apod. Situační modely pak musí

vyjadřovat nejen počáteční rozložení látek v roztoku, ale

též aktuální stav částečně zreagované horniny.

Na rozdíl od termodynamických a kinetických modelů jsou

transportní modely závislé na prostorových souřadnicích. Vý-

počet se provádí v mnoha bodech uvnitř řešené oblasti a opa-

kuje se v mnoha časových krocích. Protože kapacita každého

počítače je omezená (ani ne tak paměťovou jako časovou ná-



ročností výpočtů), je nutno správně volit měřítko výpočetní
sítě a míry detailnosti řešených jevů. Př1 globálních úlo-
hách na oblasti o ploše v desítkách km2 a mocnosti zvodné
60 m má proudění na většině území rovinný charakter, proto
zde zjednodušíme vertikální strukturu a zaměříme se hlavně
na konvektivní transport a diperzi. Naproti tomu při řešení
situace uvnitř skupiny vyluhov&cích poli (plocha do 100 ha),
kde můžeme uvažovat téměř každý jednotlivý vrt a známe dobře
strukturu prostředí a počáteční rozložení látek, musíme res-
pektovat plně prostorový charakter proudění. Znamená to, že
elementy budou menši jak v ploše, tak na výšku a rozsah úlo-
hy bude zhruba stejný jako v prvním případě.

Důležitou složkou transportních modelů jsou Interaktiv-
ní systémy přípravy dat a grafického zpracování výsledků.
Vstupní 1 výstupní soubory jsou tak veliké, že je bez auto-
matizace nelze zvládnout a nebylo by ani možno plně Inter-
pretovat výsledky.

1.4 Ekonomické a optimalizační i.iodely

Ekonomické modely slouží k hodnocení a porovnávání va-
riant. Ekonomický model musí reagovat na změny technologic-
kých parametrů, vyvolané přímo čí nepřímo řízením procesu.
To znamená, že musí s dostatečnou podrobností rozložit pro-
měnné náklady daného procesu a přiřadit je technologickým
parametrům. To není jednoduché ani u známých procesů, jako
je např. chemická těžba, protože účetní evidence nerozlišuje
důsledně proměnné a fixní náklady, často to není ani možné,
protože hranice mezi oběma druhy nákladů se posunuje se změ-
nou měřítka úlohy, čím složitější systém modelujeme, tím
širší je okruh nákladových položek, které patří k proměnným
nákladům, ale zmenšuje se detailnost jejich vyjádřeni. Např.
při výběru vrtů do těžby v rámci jednoho vyluhovacího pole
je okruh proměnných nákladů užší ale podrobněji členěný než
při sestavováni plánu dolu, kam vstupuji jednotlivá VP jako
již optimalizované jednotky a k nim přistupují 1 náklady
chemických stanic a j.



Náklady vztažené k technologickým údajům se počítají

buď pomocí konstantních parametrů (ceny, sazby) nebo pomocí

funkčních závislostí. Ty jscu odvozeny buď z průběhu reál-

ných procesů nebo teoreticky, nejčastěji pak kombinací obou

způsobů. Pří řešení problematiky sanace však v řadě případů

nejsou k dispozici reálná data a musíme vystačit s projekto-

vanými údaji a odhady vývoje některých nákladových položek.

Optimalizační modely představují špičku pyramidy mode-

lového systému. Jde o jakousi nadstavbu nad "technologický-

mi " a ekonomickými modely. V zásadě se užívají 2 přístupy.

Jestliže jsou vstupní parametry technologického propočtu

v čase konstantní nebo tvoří jednoduchou posloupnost, prove-

de se série výpočtů pro zadanou matici vstupních parametrů

a po vyhodnocení se provádí postupné zahušťování v okolí

hledaného extrému kriteriální funkce (např. minima nákladů).

Pokud jsou vstupní parametry časové závislé nebo tvoří

komplikovanou posloupnost více nezávisle proměnných, byla by

matice příliš složitá. Zde je nutno provádět změny vstupních

parametrů na základě průběžného hodnocení, tedy simulovat

řízení procesu tak, aby celkový výsledek směřoval k žádanému

extrému. Tento způsob je velmi efektivní, jeho úskalí však

spočívá v definování typu a intenzity zásahu a podmínek při *

nichž má být zásah proveden.

Běžná strategie optimalizačních výpočtů předpokládá de-

kompozici systému a optimalizaci dílčích subsystémů "zdola",

tedy od detailů k větším celkům. V nižších subsystémech, kde

zpravidla převládá technologická problematika nad ekonomic-

kou, je vhodnější používat optimalizaci simulací řízeni,

u vyšších pak spíše "maticovou" optimalizaci.



2. Vývoj a aplikace modelů

2.1 Strukturní a situační modely

V s.p. D1AM0 existuje celá rada databázi, které jsou

podkladem pro sestaveni strukturních a situačních modelů.

V minulosti se tyto modely dělaly "na míru" pro hydraulické

a transportní modely. Příkladem je výpočetní siť regionální-

ho hydrogeologického modelu, v niž jsou Integrovány veškeré

dostupné údaje a koeficienty filtrace jsou navíc upřesňovány

řešením obrácené úlohy. Toto pojetí modelu je již zastaralé,

protože jej nelze snadno přizpůsobit podmínkám dalších úloh.

V současné době je k dispozici systém GTIS (geotechno-

logický Informační systém) verze 2.0, shrnující Informace

o technologických a provozních vrtech ložiska Stráž. Infor-

mace lze prezentovat v mapách v podobě spojitých polí. Oo

konce roku bude připravena 1 prezentace ve vertikálních ře-

zech. Systém bude rozšířen o průzkumné jádrové vrty. J1ž ny-

ní tento systém umožňuje automatizovaně naplnit potřebnými

daty libovolnou prostorovou výpočetní síť. Týká se to jak

údajů o struktuře, tak 1 některých údajů situačních (zakyse-

lení fukoldových pískovců). Model zahrnuje Interaktivní zo-

brazovací systém, který prezentuje jak základní data, tak

Interpolované v prostoru spojité veličiny. Nevýhodou je malý

plošný rozsah modelu, který nepřesahuje plochu ložiska

Stráž.

Uvedenou nevýhodu odstraní aplikace 3D systému

ARC/INFO, který v rámci grantu holandské vlády dodá holand-

ská firma IWACO. Tento systém umožni zobrazit celý region

a propojit modelová data s topografickými a jinými mapami

povrchu. Zatím se nepředpokládá, že by do tohoto systému by-

la transformována všechna podrobná data o fyzikálně - che-

mické struktuře ložiska Stráž, která budou využívána při de-

tailním modelováni.

Obr. I, ukazuje příklad výstupu z GTIS. Jedná se o Izo-

liniovou mapu spotřeby kyseliny v podzemí za rok 1992, která
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je podkladem pro stanovení počátečních podmínek zreagováni
horniny v dílčích plochách.

2.2 Termodynamické a kinetické modely

Termodynamické modelováni se v poslední době bouřlivě

rozviji po celém světě. Získali jsme několik modelů, vytvo-

řených v USA, kterými lze tyto problémy řešit. Program

PHREQEE vychází z Debye-Híickelova vztahu. Aktivní koeficien-

ty složek roztoku jsou zde konstantní, proto se hodí pro

roztoky s malou Iontovou silou, jako jsou např. roztoky roz-

ptylu. Program PHRQPITZ vytváří Interaktivní aktivitni koe-

ficienty vzhledem k ostatním látkám v roztoku podle Pltzero-

vy teorie. Hodi se pro roztoky s velkou iontovou silou, což

jsou všechy roztoky v těžené části ložiska Stráž. Oba modely

počítají termodynamickou rovnováhu v roztoku a v systému

roztok - hornina. Další modely jsou z nich odvozeny a před-

stavují jejich rozšiřen1 - např. napojeni na jednorozměrný

transportní model.

J1ž první zkušenosti s termodynamickými modely ukázaly,

že řešeni problematiky sanace ložiska Stráž bude velmi kom-

plikované. Bylo nutno začít od zjednodušených systémů, redu-

kovaných pouze na několik hlavních složek roztoku a úzkou

oblast pH. Hornina je též redukována na 1-2 jílové minerály

(kaolinit, ill it). Teprve pak byly získány výsledky, odpoví-

dající laboratorním testům a systém připraven k postupnému

rozšiřování na oblasti vyššího pH. Pozornost je nyní zaměře-

na především na chování AI od jeho Toužení z horniny (zejmé-

na při nízkých kyselostech) po sledování podmínek jeho srá-

žení a forem vyloučené pevné fáze.

Na rozdíl od termodynamických jsou všechny dosud užíva-

né kinetické modely vlastní provenience. Sestavování kine-

tických funkci louženi uranu a spotřeby kyseliny sírové na

základě dlouhodobých laboratorních testů bylo úspěšně zvlád-

nuto již v období těžby. Dnes jsou dříve provedené testy re-

interpretovány z hlediska louženi AI a Fe. Provádějí se do-



plňujíci experimenty s nizkými kyselostmi roztoků (3-8
g HgSO^i/i). Vhodný tvar funkce pro Touženi AI roztoky o ky-
selosti nad 1 g H2SO4/I byl již nalezen.

Obr. II. je ukázkou dílčího výsledku termodynamických
výpočtů. Znázorňuje závislost pH na koncentraci kyseliny si-
rové a zastoupeni disociačnfch stupňů této kyseliny v rozto-
ku při různém pH.

2.3 Modely prouděni a transportu látek

Používají se výhradně modely na bázi metody konečných
prvků. Všechny jsou vyvinuty buď vlastními silami nebo ve
spolupráci s vysokými školami. K dispozici jsou různé typy

K výpočtu hydraulického tlaku a prouděni se hodí koneč-
né prvky, v nichž je výsledkem řešeni tlaku v uzlech. V ro-
vině lze užít trojúhelníkové nebo čtyřůhelníkové Izoparame-
trické prvky, v prostoru trojboké hranoly nebo Izoparame-
tHcké prvky s 8 či 20 uzly. Pro regionální výpočty byl vy-
vinut kvaziprostorový dvojvrstevný model. Řeší se úlohy
ustáleného 1 neustáleného prouděni s napjatou 1 volnou hla-
dinou. Regionální výpočtová sít sahá za hranice strážskeho
bloku.

Výpočet transportu látek a chemických změn lze provádět
dvěma odlišnými způsoby:
a) bilancovat přestup roztoku mezi elementy, následně vypo-

čítávat v časových krocích množství přenesených látek,
nové koncentrace a průběh reakcí v elementech

b) provést přímé řešení transpotru metodou konečných prvků

ZA l í m jsou k dispozici modely, ppáeujíeí pěti 1 e bedu i).
Pro nás se hodí smíšené konečné prvky, kde součástí diskrét-
ního řešeni je přímo přestup roztoku přes stěny prvku. Výho-
dou těchto modelů je přesné dodržení látkové bilance v roz-
to' .u 1 v liprnině. Proto jsou obzvlášť vhodné pro oblasti
silně koncentrovaných roztoků. Nevýhodou je nemožnost expli-
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dtního zavedeni disperze. Speciální verze modelu je určena

k výpočtu prouděni s uvážením gravitačního efektu hustoty

roztoku. Bude vhodný zejména při výpočtu šířeni roztoků na

větši vzdálenosti.

Do obou modelů budou postupně doplněny kinetické funkce

louženi AI a vhodnou formou též sledováni termodynamických

podmínek pro jeho sráženi. Bude též doplněna sorpce amonného

lontu v různých horninách, kterou při vysokých koncentracích

a malých sorpčních kapacitách hornin nelze řešit použitim

retardačního faktoru. Počítá se s tím, že detailní propočty

čištěni vlastního prostoru ložiska budou prováděny pomoci

modelů typu a).

Zatím nemáme vhodný model pro výpočet transportu látek

při neustáleném proudění ve zvodní s volnou hladinou, kde

bude nutno vyřešit některé principiálni problémy. Model bude

třeba při řízení zatápěni hlubinného dolu.

Pomocí uvedených modelů se v současné době řeší řada

praktických úloh. Osou to zejména úlohy hydrogeologické, ja-

ko např. různé varianty čerpáni pro odparku nebo zatápění

dolu, které slouží jako podklad pro sestavování sanačních

scénářů s vyloučením neschůdných variant. Transportními mo-

dely se zatím řeší dílčí úlohy, jako je vtláčení zahuštěných

roztoků z odparky nebo různé možnosti odčerpávání kontamino-

vaných vod z horizontu fukoldových pískovců.

Ukázky grafických výstupů hydrogeologických modelů jsou

na obr. III. - VI. Ukazuji poměry v turonské zvodní (vekto-

rová mapa a řez s patrným místem odčerpáváni na VP-8B),

proudění v cenomanské zvodní a počáteční fáze zaplňováni

depresní ho kužele při vypnutí hydraulické bariéry a drenáž-

ního systému dolu Hamr. Obr. VII. znázorňuje postup odčerpá-

vání roztoků vrtem otevřeným v horní části fukoldových pís-

kovců. Počáteční koncentrace činila 50 g/l do vzdálenosti

170 m od vrtu.
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2.4 Ekonomické a optimalizační modely

Byl sestaven první rámcový ekonomický model sanace,

který člení néklady na 5 skupin: čerpání (a vtláčeni) rozto-

ků, jejich úprava reverzní osmózou, transport na odparku

a zpět, odpaření a krystalizace + rekrystalizace. Model

umožňuje počítat náklady po letech, jakmile bude dostatek

podkladů o časovém vývoji složení čerpaných roztoků. Pak bu-

de též možno do ekonomických propočtů zavést faktor času.

Již nyní lze podle tohoto modelu hodnotit významnost

jednotlivých položek vzhledem k celkovým nákladům. Snad ješ-

tě důležitější je posouzení citlivosti jednotlivých složek

nákladů na kvalitu zpracovávaných roztoků, kterou lze řídit

postupem čerpání. Lze tak vytipovat hlavní položky pro opti-

malizační modely dílčích dějů a procesu jako celku.

Na obr. VIII. vidíme ukázku dílčího výstupu z ekonomic-

kého modelu - grafy nákladů na zpracováni 1 nr roztoku a na

vyvedení 1 kg soli reverzní osmózou a odparkou v závislosti

na solnosti.

3. Cíle modelování

Modelováni sleduje několik postupných cílů. Je to

zejména:

- zpracováni podkladů a návrhů pro

- sanační scénáře

- stanovení limitů ekologické zátěže

- rozhodnutí o chemické těžbě

- optimalizace postupu dosažení stanovených limitů

Všechny uvedené úkoly lze řešit prakticky se stejným

souborem základních modelů. L1ší se pouze měřítko úloh a tím

i detailnost řešení a posunuje se vzájemná významnost jed-

notlivých problémů. I když je výše uvedený výčet sestaven

s ohledem nu oasovou po*> loupnost, je nutno řešit všechny
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problémy téměř současně, protože se dílčí řešení prolínají

a vzájemně ovlivňují.

3.1 Podklady pro sanační scénáře

Sanaci ložiska Stráž lze provést několika způsoby

s nepřeberným množstvím variant časových posloupností díl-

čích kroků. Některými křižovatkami jsme již prošli a některé

cesty byly opuštěny (např. neutralizace koncentrovaných roz-

toků na povrchu vápnem). Vyloučení některých základních va-

riant vyvolává potřebu detailnějšího členění zbývajících.

Sanační scénáře popisují některé možné postupy na zá-

kladě odhadu vývoje vnějších podmínek (např. dotěžení loži-

sek Hamr a Stráž) a z nich plynoucích omezení pro sanaci,

odhadu technických a technologických možností čerpání

a zpracování roztoků, podle současné představy o optimálním

vedení procesu a také podle odhadu ekologických požadavků.

Modelování musí vyloučit nereálné varianty již v průběhu

sestavování scénářů a naopak musí poskytnout představu o op-

timálních postupech a také ukázat, kam je třeba zaměřit po-

zornost při výzkumu, aby bylo možno rozhodnout o reálnosti

některých skupin variant.

Nejbližším úkolem je příprava scénářů ke zprávě pro

vládu ČR k polovině příštího roku. Poměrně snadno lze defi-

novat varianty postupu v nejbližších 10 - 20 letech, na kte-

ré zřejmě bude kladen důraz. Zde jsou specifikovány jak

technologie dotěžování, tak odpařování. Méně jasné jsou způ-

soby čištěni ložiska od méně solných roztoků, které v celko-

vém objemu představují většinu. Nejslabší z nich budou zcela

jistě ponechány v podzemí v rámd ekologických limitů nebo

ve fixovaném stavu.

Pro roztoky o solnosti 5 - 4 0 g/l bude nutno nalézt

vhodnou technologii, zatím se počítá s reverzní osmózou. Zde

bude hlavnfm úkolem modelování stanovit optimální postup

čištění špatně propustných fukoidových pískovců, které

v ploše vyluhovacích polí obsahují až 30 % kontaminujících

13



látek. Jedná se o hustotu sítě čerpacích vrtů, o rozhodnuti

zda jenom čerpat nebo urychlit vymývání horizontu vtláčením

čisté vody a o z toho plynoucí odhady vývoje solností čerpa-

ných roztoků.

Teprve pak bude možno řešit optimalizační úlohu, jaká

by měla být kapacita zařízení a na jakou solnost by mělo být

orientováno. Lze buď uvažovat klesající solnost v čase s vy-

volanými technologickými úpravami, nebo již od počátku vést

čerpání tak. aby byla zajištěno stálá solnost na vstupu.

3.2 Podklady pro rozhodnuti o chemické těžbě

Tyto podklady je třeba rovněž připravit do poloviny

příštího roku. Také zde se jedná o komplex problémů. Důleži-

tá je otázka ekonomická - chemická těžba je potenciálním

zdrojem levného uranu. Současná produkce již nemůže uhradit

sanační náklady vyvolané minulou těžbou, ale musí zajistit

minimálně úhradu těch sanačních nákladů, které sama navíc

vyvolá. Úkolem modelování je zde posouzení vlivu případného

pokračování těžby na celkovou situaci v ložisku.

Další skupinu úloh představuje posouzení vlivu činnosti

odparky na chemickou těžbu. Př1 odpařování dojde k nerovno-

váze mezi čerpáním a vtláčením v dílčích plochách a tím

k promíchávání roztoků v podzemí, což ztíží řízení těžby.

Ještě větší vliv bude mít pokles cenomanské hladiny, který

prodraží čerpání z vrtů a může 1 vyřadit liftovou těžbu.

V období zpracování produktu odparky bude m.j. vznikat též

kyselina sírová, která by mohla být dále využita při těžbě

- jinak bude nutno zajistit její odbyt nebo likvidaci. Ukon-

čení těžby před náběhem sanačních technologií by se mohlo

projevit negativně, protože při zastavení cirkulace roztoku

hrozí lokální vylučování rozpustných solí, které představují

potenciální nebezpečí dlouhodobé pozvolné kontaminace při

poklesu solnosti roztoků v období čištění i po jeho ukonče-

ní.
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3.3 Stanovení limitů ekologické zátěže

Toto je jedna z kHčoyých úloh modelováni, která bude

řešena etapovité. Na termodynamických a kinetických modelech

bude vyšetřováno chováš.4 jednotlivých složek roztoků v širo-

kém spektru poklesu kyselosti v průběhu sanace. K1net1ka

chemických změn dílčích složek (dotace z horniny, vypadávání

v podobě rozpustných Č1 nerozpustných sloučenin) bude po-

stupně doplňována do transportních modelů. Na nich bude vy-

šetřováno, jaký objem roztoků bude třeba vyčerpat pro sníže-

ní obsahu daného kontaminantu v ložisku na určitou úroveň.

V prvé etapě bude vzhledem k nedostatku času jako sou-

hrnný ukazatel vyčištěni brána celková solnost zbytkových

roztoků v zasažené ploše. Modelováním budou nalezeny subop-

timální postupy snížení koncentrace na několik zvolených

úrovní solnosti v Intervalu 1 - 2 5 g/l. K nim budou vypočte-

ny celkové náklady sanace, které se snižováním limitu prudce

porostou. To bude jeden z důležitých podkladů pro stanovení

limitu solnosti (a přeneseně i jiných Intertních složek roz-

toků) nebo alespň pro stanovení hranice účelnosti likvidace

roztoků odčepávánim.

V dalších letech budou podobným způsobem hodnoceny

1 minoritní složky roztoků, jejichž obsah nemusí J1ž záviset

hlavně na ředěni ale na reakcích při změnách ve složeni roz-

toku. Budou nalezeny kritické složky limitující celý systém,

t.j. takové, jejichž sníženi na požadovanou úroveň je v ce-

lém území nebo v dílčích plochách nejobtížnější. Pro ně pak

budou hledány účinnější možnosti jejich zneškodněni (např.

vyvolanými chemickými reakcemi v podzemí nebo zvýšení čerpa-

ného objemu pro separaci určité složky s vracením části os-

tatních látek do podzemí).

3.4 Optimalizace postupu sanace

Po stanoveni limitů ekologické zátěže bude možno zahá-

jit celkovou optimalizaci sanace, tzn. nalezeni postupu

k dosaženi požadovaného cílového stavu s minimálními nákla-
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dy. Z předcházejících odstavců je však zřejmé, že optimali-
zace musí být prováděna průběžně, protože již při sestavová-
ni scénářů musí být k dispozici alespoň hrubě optimalizované
postupy. Ještě větší je jejich potřeba při navrhování ekolo-
gických limitů.

Pro tuto průběžnou optimalizaci jsou vyvíjeny ekonomic-
ké a optimalizační modely již nyní. Jedná se hlavně o nale-
zení vhodných postupů odčerpávání z různě zaplněného profilu
geologických vrstev s ohledem na potřeby povrchové technolo-
gie a na ekologické požadavky. Současně budou postupným vý-
vojem povrchových technologii upřesňovány ekonomické modely.

Dílčí modely budou postupně Integrovány do větších cel-
ků, umožňujících optimalizaci na vyšší úrovni, jakmile budou
známy cíle a tím se radikálně zredukuje počet variant. Zde
se uplatní zejména velké transportní modely. Pro celý kom-
plex pak bude třeba zpracovat globální ekonomický model
včetně peněžních toků. Výsledkem optimalizace bude jednak
časový a finanční plán postupu sanace, jednak směrnice pro
řízení dílčích technologických procesů sanace.

4. Závěr

Matematické modelování hraje v řešení problematiky sa-
nace ložiska Stráž významnou roli. Umožňuje totiž zapojit do
souvislosti, výsledky z různých směrů výzkumu 1 z reálně pro-
bíhajících procesů, posoudit váhu dílčích dějů v celém kom-
plexu sanačních prací a ekonomicky vyhodnotit možné varianty
postupu. Cílem této přednášky je ukázat mnohotvárnost mate-
matických modelů a směry jejich vývoje pro aplikace při ře-
šení dílčích a globálních sanačních úloh. Jsou naznačeny cí-
le modelování a zpětné vazby, které jsou nezbytnou součásti
složitého modelovaného systému. Vlastní optimalizace postupu
sanace je vázána na stanoveni limitů ekologické zátěže úze-
mí .
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RNDr. Petr KUHN, CSc. O 15
s.p.DIAMO, o.z. Ekologie, Stráž pod Ralskem

PŘEHLED VÝSLEDKŮ DETAILNÍHO PRŮZKUMU KONTAMINACE ÚDOLNÍ NIVY
PLOUČNICE

Úvod

V řadě prací, věnovaných radiační situaci v údolní nivě

Ploučnice /I, 2, 3, 4, 5/ byl potvrzen poměrně značný rozsah ra-

dioaktivního znečištění sedimentů Ploučnice v úseku od Stráže pod

Ralskem po Českou Lípu, v menší míře již v dalším toku po Malý

Šachov a v Děčíně. Tyto výsledky byly převážnou měrou získány

měřením dávkového příkonu gama záření nad postiženým povrchem,

a jen v zcela omezeném rozsahu analýzami vzorků, získaných

z hloubkových sond, ale i v tomto případě bez údajů o mineralo-

gické a geologické povaze analyzovaných vzorků. Jen některé

z citovaných prací /I, 2, 5/ uvádějí z těchto sedimentů také úda-

je o zvýšených obsazích dalších těžkých kovů, jako např Ni, Zn,

Cd aj .

Podle těchto prací má podstatná část kontaminujících prvků

svůj původ zřejmě v činnosti dřívějšího ČSUP. Podrobnější analýza

jejich dat však ukazuje, že se na jejich výskytu podílejí i jiné

zdroje, a to zejména:

1. přírodní zdroje, např. zvýšené obsahy některých prvků

v prameni Ploučnice, v některých přítocích apod.

2. zemědělské zdroje, jako některá hnojiva, zejména dovážené

fosfáty,

3. atmosférický spad, obsahující částice elektrárenských popíl-

ků.

4. Nedá se ani vyloučit možnost komunikace mezi údolní nivou

a zrudněnými horninami cenomanu mimo oblast uranové aktivi-

ty.

Nemohu si v této souvislosti odpustit citaci (ne doslovnou)

názoru, který na základě dřívijších prací vyslovil jeden z "od-

borných" činitelů jednoho orgánu ochrany životního prostředí,

podle kterého sedimenty údolní nivy představují odpad a musí jako

takový být odstraněny, zneškodněny a deponovány.



Proto byl jako součást komplexního průzkumu kontaminace zá-

topového území řeky Ploučnice zahájen poměrně rozsáhlý (vzhledem

k personálním možnostem podniku) detailní geologický a geochemic-

ký průzkum nivních a říčních sedimentů Ploučnice k určení skuteč-

ného stavu kontaminace. Jedná se tu o území délky přibližně 50 km

a šířky do asi 2 km, v němž mocnost sedimentů se pohybuje do asi

4 - 5 m.

Tento výzkumný program sice ještě zdaleka není ukončen,

přesto si zde dovolím podat některé ze zajímavých předběžných

výsledků.

1..__ H i nerá 1 n í__ _s_l_ož en í sed i me n t ů

Tento dílčí úkol přinesl /&/ hned spočátku překvapivé zjiš-

tění, že podíl jílových minerálů na složení říčních a nivních se-

dimentů je zcela zanedbatelný a ani v nejjemnějších frakci

<0,063 mm zpravidla nepřesahuje 5 %.

Hlavní minerální fáze jsou křemen, slída, draselný živec,

plagioklas, kaolinit, jako vedlejší fáze vystupují chlorit, smek-

tit, amfibol, baryt. Baryt byl zjištěn ve vzorcích 9 (Hamr), 14B

(Malé Ralsko), P2A (Mimoň, koupaliště), P6B (Mimoň, pod sádkami),

P7, P8, P9 (všechny Mimoň, náhon).(viz. tab. 1)

Obsah minerálních fází byl odhadován srovnáním intenzit nej-

silnějších difrakcí jednotlivých minerálů. Podle toho je možné

rozdělit vzorky do dvou skupin:

a) slídy převládají nad obsahem živců

b) obsah slíd je nižší než obsah živců

V každé této skupině dále můžeme vydělit další podskupiny:

1) draselný živec převládá nad plagloklasem

2) obsahy obou živců jsou přibližně stejné

3) plagioklas převládá nad draselným živcem

4) obsah živců je relativně nízký oproti ostatním

minerálním fázím.

Z celkem 27 vzorků dnových sedimentů analyzovaných rentgeno-

vou difrakcí patří 17 do skupiny s nižším obsahem slíd, ve

kterých je obsah živců přibližně stejný nebo jen mírně vyšší než

obsah plagioklasu. U vzorků s vyšším obsahem slíd zpravidla
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převažuje draselný živec nad plagioklasem, popř. je obsah živců

přibližně stejný.

U nivních sedimentu převažuji vzorky s nízkými obsahy slíd,

u kterých je obsah draselného živce a plagioklasú zpravidla p ř i -

bližně vyrovnaný. Mezi sedimenty s vyšším obsahem slíd převažují

vzorky s nízkými obsahy živců. Téměř všechny vzorky jsou obohace-

ny kaolinitem a v pěti z nich byly zjištěny obsahy barytu.

2._ O b sa h _o r g a n i c kého u hli k_u _J z t r á t a ž í h. á n í ml

Ztráta žíhání při 480 °C, v podstatě reprezentuje obsah o r-

ganického uhlíku. Průměrná hodnota v ŕečištních sedimentech byla

9,34*, maximum 4,66% a minimum 4,67%. V nivních sedimentech byly

zjištěny hodnoty: průměr 13,06%, maximum 40,91% (svrchní vrstva

vzorku P 6A s velkým množstvím rostlinného materiálu), minimum

7,06%. Výsledky stanovení jsou uvedeny v tab. 2.

Nápadné jsou zejména obsahy organické substance ve svrchních

horizontech vzorků půd údolní nivy, které dosahují i výše než

40%. Na základě těchto obsahů Co r g se dá snadno vysvětlit

nesouhlas mezi naměřenými hodnotami dávkového příkonu v místě

odběru a laboratorně stanovenou aktivitou vzorků, se kterou se

setkáváme ve zprávě Hanslík et al. (1990). Aktivita byla totiž

stanovena na vyžíhaných vzorcích a byla tedy 1 podstatně větší

než u vzorků v přírodním stavu.

3_.___0b s a hy__tox _ický_c h_ _t ě ž kýc h kovů v s edi m en te_ ch_Piou čn_Ĺc.e

Ve vzorcích říčních a nivních sedimentů, odebraných podél

celého toku, byly stanovey obsahy některých vybraných toxických

těžkých kovů /6/. V porovnání s přirozenou hodnotou pozadí dosa-

hují v říčních sedimentech Ploučnice nejvyšších relativních kon-

centrací

Cd: průměr 9 ppm, maximum 13 ppm, 44,4 násobek pozadí

Co: průměr 62 ppm, maximum 597 ppm, 31,4 násobek pozadí

Zn: průměr 1730 ppm, maximum 18,7 ppm, 18,7 násobek pozadí

Pb: průměr 212 ppm, maximum 10,6 ppm, 10,6 násobek pozadí

Ni: průměr 390 ppm, maximum 5,5 ppm, 5,5 násobek pozadí

Z nich se Cd objevuje ve zvýšených obsazích především pod většími



sídly (Mimoň, C. Lípa) s výjimkou úseku Veselé-Brenná, ve kterém

však zdroj kadmia nemohl být identifikován. Vysoké koncentrace

kadmia byly nalezeny také v některých svrchních horizontech niv-

nich půd u Mimoně, spolu s vysokým Co a Ni, méně i Pb a Zn. Pro

vysokou jedovatost kadmia bude nutné mu věnovat větší pozornost.

Přehled základních statistických parametrů stanovených kovů uvádí

tabulka 3.

Podle rozložení zvýšených koncentrací těchto kovů můžeme tok

Ploučnice rozdělit na několik úseků:

Stráž p. R. -_Malé_Ra_lsko_: (zvýšené obsahy Cu, Pb, Zn, Mn,

Ni, Co, maxima Cr a Cd). Zde se zřejmě projevují vlivy těžby U.

Mimoň __-^_Hra_dčany^ (zvýšené obsahy Cu, Pb, Zn, Mn, Ni, Co, Cd

jsou způsobené zinkovnou v Brništi a městem Mimoni

yeselí__-_Brennái (zvýšené obsahy Cd, Cr, maxima Zn, Ni, Co,

Mn; jejich původ nebyl zjištěn, podobně jako v úseku

Žízníkov: (zvýšené obsahy Cu, Pb, Cr, Zn, Mn, Ni, Co)

Čes_ká__Líp_a ĵ _ S t ruža ice.:_ (zvýšené obsahy Cu , Zn, Cd, maxima

Pb, Cr). Zde se projevuje vliv průmyslu v České Lípě.

Horní_ Police- Žanáov: (zvýšené obsahy Cu, Pb, Zn, Cd)

Františkov_jz Jfenešov _n ._P^1J_Í (zvýšené obsahy Cu, Pb, Cr, Zn,

Mn, Ni, Co)

Děčín; (zvýšené obsahy Pb, Cr, Mn, maximum Cu).

4. Výsledky gamaspektroskopické analýzy sedimentů Ploučnice

Výsledky stanovení přirozených radioizotopů gamaspektromet-

rickou metodou ukazuje tabulka 4. Z ní jsou patrné poměrně silně

kolísavé obsahy přírodních radionuklidů v analyzovaných vzorcích,

a zejména nápadný je poměr radia a uranu, který kolísá v širokých

mezích. K podrobnějšímu vysledování závislostí mezi obsahy radio-

izotopů a jejich umístěním podél říčního toku zatím tyto údaje

nejsou dostatečné. Je ovšem nutno si uvědomit, že gamaspektromet-

rickou metodou je uran stanoven nepřímo, výpočtem z aktivity

svých dceřiných produktů; protože pak radium je při čistění důl-

ních vod koprecipitováno se síranem barnatým, a při počáteční

nedokonalosti konečné sedimentace v čistícím procesu se zejména

tento síran barnatý mohl dostávat do vod odtékajících do Ploučni-

ce, neodpovídá takto stanovený obsah uranu jeho skutečné koneen-
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traci.

5, Distribuce kontaminace v úseku nivy severně Mimoně

Toto území, ležící severně od Mimoně u levého břehu Ploučni-

ce ve vzdálenosti asi 750 ro proti proudu od ústí Panenského poto-

ka, bylo k přednostnímu zpracování vybráno z těchto důvodů:

1) území je v /3/ (tzv. Žlutá kniha) zařazeno do nejvyššího stup-

ně kontaminace s naměřenými hodnotami povrchového dávkového

příkonu vyššími než 2500 nGy/hod;

2) podle letecké gamaspektrometrie jsou v této části údolní nivy

vyvinuta dvě významná střediska radioaktivní kontaminace lo-

kálně omezezného rozsahu

3) území leží v těsné blízkosti souvislé zástavby na severním

okraji Mimoně, je snadno přístupné pro dospělé a je využívá-

no i pro vycházky a hry dětí předškolních zařízení.

4) ve střední části území jsou rybníčky místního rybářského sdru-

žení, dobře přístupné také motorovými vozidly od Mimoně i od

Srního Potoka.

5) jižní část území protíná náhon, ve kterém byla zjištěna zvýše-

ná radioaktivita povrchových vrstev půdy. Náhon byl dříve

také využíván jako přívod vody do koupaliště; dnes je suchý.

6) území je relativně málo podmáčené a je proto snadno přístupné

náhodným návštěvníkům i obyvatelům okolních sídlišť.

Podrobné měření dávkového příkonu ukázalo, že radioaktivita

je rozmístěna velmi nepravidelně a nikde se nevyskytly větší sou-

vislé plochy s vysokými radiačními dávkami. Variabilitu rozmístě-

ní radioaktivity je nutné měřit v síti s měřícími body ve vzdále-

nostech mezi 2 až 10 m, plochy se souvislejší vyšší radioaktivi-

tou mají rozlohu od několika desítek do několika tisíc čtvereč-

ných metrů. Největší dosud zjištěné plochy souvislé kontaminace

mají rozlohu asi 42 x 75 m a 25 x 40 m. V místě s výše uvedeným

náhonem je veškerá zvýšená radioaktivita omezena výhradně na dno

náhonu, zatímco v širším okolí jsou měřeny dávkové príkony výraz-

ne nižší než pozadí v oblasti. Podle /3/ je v tomto místě konta-

minována údolní niva v rozsahu několika hektarů, ve skutečnosti

je kontaminováno pouze dno náhonu o rozloze 275 x 0,5 m.

Tyto výsledky, ačkoliv je možné je považovat jen za
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předběžné a jejich vyhodnocení bude možné až po dokončení této

etapy průzkumu, však přesto již daly několik výsledků, které

umožňují určité předběžné závěry:

1. Rozmístění kontaminovaných sedimentů v údolní nivě je

podstatne způsobeno lidskými aktivitami, kterými bylo závažným

způsobem ovlivněno rozmístění kontaminovaných sedimentů. Povodňo-

vý mechanismus přitom hraje zřejmě jen podřadnou roli.

2. Způsob výpočtu plochy kontaminovaných sedimentů v údolní

nivě, uvedený v tzv. Žluté knize (/3/), neodpovídá skutečným po-

měrům .

3. Variabilita v rozmístění radioaktivní kontaminace je tak

ailná, že stanovení rozlohy kontaminovaných ploch v údolní nivě

Ploučnice pomocí měření dávkového příkonu musí být prováděno

v plošné síti se vzdáleností měřících bodů řádově v metrech.
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Tab. 1 - Mineralogické složení vzorků sedimentů dna a údolní

nivy Ploučnice mezi Janovým Dolem a Děčínem

vzorky

Kž>Plg

Dnové !

1A
7

26B
35
36
55

3 vyšším

Kž=Plg

sedimenty

IB
14A
50 k
69

Sedimenty údolní

P IB
P 3C k

Dbaahem slíd

málo živců

í nivy

P 28
P 7
P 8

k
k
k

vzorky

Kž>Plg

18
24C
31
?.6A k
41 k

P 1A
P 3B k
P 10 k
P 11

s nižším

Kž<Plg

13
59
24B k

P IC

obsahem si

Pž=Plg

9
10
20
23
24A
62

P
P
P
P

64

5
24B

2A *
3A *
6B k
6C k

íd

k
k

Vysvětlivky: Kž - draselný živec; Plg - plagioklas; k - kaolinit

Tab. 2 - Ztráta žíháním (obsah organické substance) ve studova-
ných vzorcích nivních sedimentů Ploučnice

č

p
p
p
p
p
p

. vz.

1A
IB
IC
2A
2B
2C

ztr.
žíh.*

č

20,43
10,84
8,93
12,88
17,12
12,01

P
P
P
P
P
P
P
P

. vz.

3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B

ztr.
žíh.*

č

7,31
8,58
11,07
17,00
10,07
7,06
10,74
10,13

P
P
P
P
P
P
P
P

. vz.

6A
6B
6C
7
8
9
10
11

ztr.
žíh.«

40,91
13,72
10,46
12,16
12,63
9,90
9,04
14,35
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Tab. 3 - Základní statistické parametry souboru analýz těžkých
kovů v nivních sedimentech Ploučnice.

Prvek
Jednotka

n Prům. Min Max Stand.
odch.

Rozptyl

Cu(ppm)
Pb(ppm)
Zn(ppm)
Ni(ppm)
Mn (*)
Cd(ppm)
Fe (*)
Cr(ppm)
Co(ppm)
Zr(ppm)
U(ppm)

22
22
22
22
22
10
22
22
22
11
9

19,65
69,90

442,56
110,38
0,04
9,72
3,53

64,81
67,11
68,54

243,87

8,45
39,67
113,31
27,82
0,01
7,12
1,35

44,43
10,50
18,42
28,00

54,27
182,79
918,00
316,84

0,17
13,20
5,54
84,36
211,40
223,50
497,00

10,29
30,44
261,50
96,23
0,03
1,68
1,03

39,93
60,00
59,97
173,74

105,83
926,54

68383,00
9260,24

0,00
2,82
1,06

86,14
3600,38
3596,91
30186,61

Tab. 4 - Výsledky gamaspektrometrických stanovení Th, U, Ra a K
ve vybraných vzorcích sedimentů Ploučnice

čís.
vz.

Th
(PPm)

U
(ppm)

Ra
(ppm)

K
(*)

P 1A
P 1C
P 3A
P 3B
P 3C
P 4B
P 4C
P 5

6
21
24B
25
39

4,2
3,8
9,8
4,7
7,0
9,3
11,7
5,2
5,0
4,2
11,0
6,9
2,2

3,1
4,0
61,7
19,5
16,3
9,9
5,4

22,7
31,9
86,2
128,7
190,6
6,0

3,4
2,8

50,1
16,4
16,9
6,1
5,1
20,8
61,7
92,8
90,7
229,9

3,5

0,28
0,21
0,93
0,61
0,48
1,21
1,37
0,30
0,22
0,50
0,56
0,83
0,18
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Mgr.Ladislav CHUHLEN, RNDr.Miloslav KUČERA 0 16
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ÚČELOVÁ DATABANKA GEOLOGICKÝCH DAT

Úvod

V rámci bývalého podniku Uranový průzkum Liberec se počítačově

archivovaly a zpracovávaly některé údaje již od doby, kdy tato

technika byla dostupná, ale zpravidla úzce účelově. V oblasti se-

veročeské křídy bylo započato s počítačovým zpracováním dat v r.

1968, především pro potřeby výpočtů zásob uranové rudy, později

i k vyhodnocování ložiskové perspektivity jednotlivých průzkum-

ných regionů. V této době se již začaly vytvářet databázová sou-

bory pro jednotlivé úzce specifikované úlohy. Značná část infor-

mací - především z oblastí krystalinika Českého masívu však zůs-

tala nesystematicky uspořádaná a rozptýlená na jednotlivých průz-

kumných závodech. Teprve s realizací posledního prognózního oce-

nění území republiky na uran se ukázalo jako nezbytné vytvcřit

souhrnou, jednotnou databanku dat z průzkumné činnosti.

Původní záměr při sestavování struktury nové databanky

/NEWDB/ bylo rozčlenit ji dc samostatných databází k ukládání dat

z jednotlivých strukturních pater Českého masívu v smyslu prog-

nózního ocenění ČSSR na uran /I/.

V nich měly být dílčí výsledky geologických, hydrogeologic-

kých, geofyzikálních aěření a laboratorních analýz archivovány ve

dvou systémech - (A) databáze děl a vzorků členěných podle geolo-

gické pozice - strukturních pater a (B) databáze geologických

bloků a geologických těles.

Nevýhodou této filosofie bylo obtížné a nepružné propojení

jednotlivých databází a rozdělování dat dc příslušných struktur-

ních pater.

Proto byl vypracován nový strategický plán pro strukturu nové

databanky s těmito hlavními zásadami:

1) Vytvořit systém.uncžňuj ící alespoň částečný převod již počíta-

čově archivovaných dat do nového databázového prostředí.



2) Umožnit kompatibilnost systému se strukturou databází Geofon-

du nebo jednoduchou transformaci jednotlivých datových polí.

3) Zpracování dat musí být jednoduché a musí umožnit snadnou

tvorbu grafických výstupů a výběry dat podle různých kritérií.

4) Utvořit strukturu databanky "stavebnicové " povahy tak, aby

bylo možno její rozšiřování o další podřízené soubory dat. Pro

tyto účely vypracovat systém řídícího souboru, kterému budou pod-

řízené a na něm vždy závislé 3oubory druhé a třetí úrovně.

1.Stručná charakteristika dříve užívaných databázi

Jednou z prvních databank byla DATABANKA KŘÍDY pro region České

křídové pánve Tato databanka byla jednoúrovňová, údaje byly ulo-

ženy v několika souborech bez vzájemného propojení. Nejdůležitěj-

ším souborem byl soubor A. V něm byly obsaženy údaje o díle,

včetně údajů o rudním intervalu a druhu a počtu odebraných vzor-

ků. DalSí soubory zahrnovaly základní údaje o vybraných vzorcích

a výsledky laboratorních analýz. Další vstupní databankou byla

DATABANKA PERSPEKTIVNÍCH PLOCH. V databance byla shrnuta data

z regionů, perspektivních pro výskyt uranu. Její tvůrci vyšli

z databanky křídy. Vytvořili již dvouúrovňový systém, v němž byl

jeden soubor souborem řídícím. Ten obsahoval neúplné, ale zde

dostačující údaje o díle. V dalších souborech byly kódovány popi-

sy petrografie, stratigrafie, mineralogie jednotlivých vzorků

a výsledky laboratorních analýz hornin a vod. LOŽISKOVÁ DATABAMKA

byla účelovou databankou, zaměřenou k výpočtům zásob uranu. Obsa-

hovala především údaje o jednotlivých rudních poloh v příslušném

díle a fyzikální parametry uranonosných hornin.

2.Struktura dat systému NEWDB

Systém NEWDB byl od počátku budován jako otevřený a víceúrov-

ňový. Je vybudován pro pořizování, správu a archivaci velkého

poctu dat.

Systém je dělen na tři úrovně. V PÍ/ní úrovni je jediný soubor



- OBJEKT. Soubor OBJEKT je řídícím souborem celé databáze NEWDB.

Řízení se děje prostřednictvím jedinečného a neopakovatelného oz-

načení geologického objektu - názvu díla. Prostřednictvím názvu

díla jsou sjednoceny všechny ostatní soubory na vSech úrovních.

Soubor OBJEKT obsahuje definici geologického díla.

V druhé úrovni jsou další soubory, které blíže charakterizují

daný objekt, jak po stránce geologické, tak z hlediska geofyziky,

aj. V souborech SEVZOR resp. KRVZOR jsou definovány i jednotlivé

vzorky.

Ve třetí úrovni už jsou podrobné analýzy jednotlivých vzorků,

definované na základě jednotlivých laboratorních analýz.

První úroveň - soubor OBJEKT

Kromě jednoznačného názvu díla obsahuje soubor OBJEKT datová

pole v podstatě shodná se záznamem BA databanky Geofondu /2/, te-

dy základní údaje o geologických objektech, včetně souřadnic. Je

sem připojen i přehled všech podsouborů jako logické proměnné,

které zaznamenávají existenci daných souborů nižší úrovně. Tyto

proměnné se aktualizují automaticky při zápisu do příslušného

podsouborů.

Pro vyplňování jednotlivých položek souboru OBJEKT byl sestaven

kódovací předpis. Obdobné předpisy existují i pro vyplňování os-

tatních podsouborů.

Druhá úroveň

Na druhé úrovni jsou soubory FAMATE, STRATI, STRATK, INKLIN,

TEKTON, SEVZOR a KRVZOR. Jednoznačné přiřazení daného záznamu je

dáno názvem díla, u souborů SEVZOR a KRVZOR a souborů nižší úrov-

ně ještě číslem vzorku, které se nesmí na daném objektu opakovat.

Soubor FAMATE obsahuje informace o počtech a druzích odebraných

vzorků. Dále jsou zde informace o místech uložení hmotné dokumen-

tace. Soubory STRATI a STRATK zahrnují základní informace o zas-

tižených 1itologických a stratigrafických jednotkách a základní



údaje o typech hornin v díle ( STRATI je pro sedimenty, STRATK

pro horniny krystalinika). Soubor INKLIN obsahuje vypočtené koe-

ficienty úklonu díla z karotážního měření. Poslední soubory SEV-

ZOR a KRVZOR obsahují geologické, petrografické a mineralogické

popisy jednotlivých vzorků, dále jsou v těchto souborech zazname-

nány údaje o pozici vzorku v díle (vzdálenost od počátku díla,

mocnost vzorku). Vzorky z krystalinika jsou definovány v souboru

KRVZOR, v souboru SEVZOR jsou popisovány vzorky sedimentární.

Soubor TEKTON shrnuje poznatky o tektonických liniích, zastiže-

ných dílem (týká se hlavně objektů z krystalinika). Do této úrov-

ně se připojují i geofyzikální podsoubory - KÄROTZ (přehled zák-

ladních karotážních měřených vrtech), GKAROT (anomálie radioakti-

vity podle karotáže) a VESINT (interpretace dat vertikálního

elektrického sondování). Podsoubor PLOCHY poskytuje nejdůležitěj-

ší informace o plochách a metodách měření povrchové geofyziky.

Třetí úroveň - vzorek

Na této úrovni jsou archivovány výsledky jednotlivých labora-

torních analýz. Jednoznačné přiřazení vzorku je zajištěno názvem

díla a číslem vzorku. Vzorky jsou rozděleny do jednotlivých sou-

borů podle druhu analýzy. Analýzy na obsahy radioaktivních prvků

jsou soustředěny v souboru RADIAN, v souboru CHEHTA jsou chemické

a některé technologické analýzy. Instrumentální neutronová akti-

vační analýza je v souboru INSTAN, rentgenspektrální analýza

v souboru RTGSPE a spektrální analýza v souboru SPEKTR. Dalšími

analýzami jsou silikátová ( v souboru SILIKA), zrnitostní (v sou-

boru ZRNIAN) a fyzikálních vlastností (v souboru FYZIPA). V sou-

boru DOPLAN jsou soustředěny speciální analýzy.

3. Vstupní údaje

Údaje, které zadáváme do nově vytvářené databanky geologických

dat jsou jednak archivovaná data ze starších databank, jednak da-

ta, zjišťovaná z prvotní geologické dokumentace, analytických



listů odebraných vzorků a data z geofyzikálních měření.

3.1. Prvotní geologická data

Do původních databank geologických údajů nevstupovala data

systematicky, ale především podle důležitosti. Data z geologic-

kých objektů nezahrnutých do původních databank je nutno nejprve

vyhledat v archívech, podrobit kontrole, nově zakódovat a zapsat

do příslušných souborů nové databanky NEWDB. Tímto postupem

procházejí všechny geologické údaje o vzorcích, litologické,

stratigrafické a mineralogické popisy vzorků i vrtů či rýh pře-

devším na objektech, dosud v databankách nevystupujících. Analy-

tické údaje z laboratoří jsou přímo přepisovány do přísluSných

souborů nové databanky.

Pro záznam dat byly sestaveny kódovací předpisy tak, aby byly

kompatibilní s dříve používanými. Aby byly využitelné především

užívané kódy hornin i v NEWDB a přitom vhodné i pro ostatní hor-

niny mimo křídovou pánev, byl vytvořen universální kódovací sys-

tém horniny/4/.Pro krystalinické formace, kde se vždy užívalo kó-

dů Geofondu, byl tento způsob zachován i pro podsoubory STRATK

a KRVZOR.

3.2. Archivace geofyzikálních dat

Z prvotních údajů geofyziky jsou do databanky HEWDB vkládány

jenom měření VES v systému SUPERVES (ABEH Praha). Do databanky

NEWDB vstupují jednak naměřené hodnoty napětí a proudu, jednak

interpretované hodnoty měrných odporů, hloubek a přiřazených

stratigrafických horizontů. Měření povrchové geofyziky do data-

banky NEWDB nevstupují. Do souboru PLOCHY jsou zaznamenány sítě

povrchového geofyzikálního měření a základní informace. Karotážní

měření také není do databanky NEWDB začleněno,je převáděno do in-

tegrovaného systému GDbase pro vybranou síť vrtů. V databance

NEWDB je archivován pouze přehled zpracovaných dat (souboru KA-

ROTZ). GDbase je zmíněna v kapitole Zpracování dat.



3.3. Hydrogeologické údale

Pro archivaci těchto údajů se teprve zpracovává návrh struktu-

ry datových souborů. Po přípravě struktury těchto souborů buda

nutno připravit programové vybavení, které umožní načítání dat ze

stávajících "starých" databank. Naplňování databanky NEVDB daty

předpokládáme v průběhu roku 1994.

3.4. Data z ložisek a rudních výskytů a ekologické zátěže

Údaje pro tyto archivační soubory se připravuje výpisem z pr-

votních dokumentací. U ekologických zátěží budou budou data dopl-

ňována v průběhu inventarizace a proměřování jednotlivých loka-

lit.

4.Hardwarové a softwarové vybavení

Provoz databanky NEWDB je plně začleněn do databázového systé-

mu dBASE IV. Tomu odpovídají i všechny požadavky na programové

i hardwarové vybavení.

Hardwarové požadavky pro běh systému NEWDB nejsou příliš ná-

ročné. K provozu postačí pouhé PC-XT, kompatibilní s IBM s 640

kByte operační paměti a podle rozsáhlosti dané databanky pevný

disk o kapacitě kolem 40 MByte, ale doporučujeme použití PC vySší

kategorie.

Požadavky na software

K bezproblémovému provozu databanky NEWDB je nutný operační

systém MS-DOS od verse 3.20 a alespoň RUNTIME modul dBASE IV. od

verse 1.0.

Systém HEWDB nebyl předurčen pro síťovou verzi. Při aplikaci

v počítačové síti by byly nutné úpravy.



5. Vlastní systém databanky NEWDB

Jak již bylo uvedeno, databanka NEROB je zcela začleněna do

databázového systému dBASE IV. Vlastní archivační soubory jsou

databázové soubory typu dbf. Systém prohlížení a editace rekordů

využívá všechny možnosti příkazu BROWSE systému dBASE IV. Pro

vstup dat pomocí klávesnice byly sestaveny jednotlivé formátové

obrazovky, k nim byla sestavena bohatá nápověda. Také výstupní

sestavy jsou řešeny pomocí formátových souborů tisku.

Vlastní ovládání systému programů NEWDB je pomocí nabídkového

menu na obrazovce s využitím klávesnice nebo myši.Nabídkové nenu

je většinou v národním prostředí a jen ve výjimečných případech

vystupují dotazy v angličtině. Nabídkové menu sestává z hlavního

menu a dílčích nabídek. Hlavní menu umožňuje volby : - vstup dat

- opravy dat

- zálohování dat

- tisk katalogů

- výběry dat

- ukončení programu.

Všechna vybraná menu mají své další nabídky. K osvojení celého

systému NEWDB je nutné prostudovat manuál /3/.

6. Zpracování dat

Systém programů NEWDB je systémem archivačním. Neposkytuje

proto velké možnosti pro další zpracování dat, jejich přepočty,

vykreslování či jinou prezentaci. Omezené možnosti poskytuje nenu

VÝBĚRY. Pro následné zpracování dat byl proto vybrán systém prog-

ramů

GDbase/4/ připravené pracovníky fy. GDsoftware.Ten umožňuje

komplexní zpracování geologických, geofyzikálních i hydrogeolo-

gických dat ve formě vykreslování jednotlivých vrtů, řezů, izoli-

nií, map, základních matematicko-statistických přehledů a grafů

apod.

Přenos dat z archivačního systému NEWDB do systému zpracovatels-



kého GDbase byl úspěšně vyřešen a v praxi na jednoduchých úlohách

odzkoušen. V rámci závěrečného zpracování bude provedeno defeni-

tivní začlenění objektů do regionů, propojení na zdroje informací

a řeSení typových úloh. Transformace do systému GDbase umožní

praktické využití dat: tvorbu výstupů, výběry, tisk přehledů,

statistické zpracování a kreslení map a řezů na plotru i propoje-

ní na další Informační systémy (např. ekologické - ARCIHFO).

Závěr

Tvorba účelové databanky geologických dat se stala jedním z nej-

důležitějších cílů pro systematickou archivaci a zpřístupnění oh-

romného množství dat z průzkumu ČR na radioaktivní suroviny. Tato

data a zejména zpracované výstupy mohou být využity nejen pro

potřeby s. p. Diamo, ale i pro další zájemce při řešení geologic-

kých, metalogenetických, hydrogeologických, ekologických a jiných

podobných úkolů.

Vlastní systém databanky /NEWDB/, přestože je konstruován pro

data z průzkumu radioaktivních surovin, lze jej aplikovat i pro

jiné suroviny a příbuzné geologické obory.

Ll_teraturja_

/I/ Prognózní ocenění ČSSR na uran. Strukturní patro: Krystalini-

kum, Permokarbon, Křída, Terciér.- MS UP Liberec.Archiv Diamo

Stráž p. R., Geofond Praha 1989.

/2/ Pokyny k vyplňování záznamových listů o geologických objek-

tech. - Databanka - Geofond Praha 1986.

/3/ NEWDB. Uživatelská příručka.- Endy software,Liberec 1991.MS

s.p. Diamo, o.z.Ekologie

/4/ Databanka geologických a geofyzikálních dat. Struktura, manu-

ál.- MS Gesta Rynoltíce 1991, Ekologie Stráž p. R.

/5/ GDbase. Uživatelská příručka.- MS GDsoftware Praha.1992.
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OTÁZKY MEZNÍCH HODNOT PRO UVOLŇOVANÍ KONTAMINOVANÝCH PLOCH
K DALŠÍMU VYUŽÍVÁNÍ

Jedním z nejméně žádoucích důsledků liberálního tržního hos-

podářství je bezohledný přístup výrobců i spotřebitelů k životní-

mu prostředí, které je zatěžováno velkým množstvím nejrůznějších

odpadů. Příkladem tu je pověstný Georgswerder, ale i Chabařovlce,

anebo desítky tisíc starých skládek a nejrůznějším způsobem kon-

taminovaných lokalit, které byly při systematických průzkumech

zjištěny v jednotlivých "starých" zemích Spolkové republiky

Německo.

Hodnoty maximálně přípustných koncentrací škodlivin

Chceme-li i u nás mluvit o průzkumu a sanaci kontaminací je

jednou ze základních podmínek ustanovení maximálně přípustných

koncentrací znečišťujících škodlivin ve složkách životního pros-

tředí (půda, voda, vzduch, organismy), podle kterých se bude moci

řídit rozhodování o charakteru a nebezpečnosti kontaminace a roz-

sahu a způsobu provedení potřebných sanačních opatření.

Kritéria na ochranu životního prostředí byla již definována

v celé řadě zemí světa. Při jejich stanovení se vychází zpravidla

z antropocentrického principu, t.j- kriteria určující možné nega-

tivní vlivy na životní prostředí teprve v jejich důsledku pro

člověka ("zdraví obyvatelstva"). Musíme je tedy označovat za úzce

účelově zaměřená.

Podle způsobu vypracovávání a právní závaznosti mohou krité-

ria nabývat různých úrovní /I/ :

1. Orientační hodnoty, navrhované jednotlivými odborníky nebo

skupinami odborníků, které nemají normotvorné oprávnění. Orien-

tační hodnoty proto slouží jako nezávazná doporučení, přestože

zpravidla bezprostředně odrážejí aktuální stav poznání.



2. Směrné hodnoty, stanovované zpravidla k tomu účelu ustavenými

odbornými skupinami nebo komisemi. Takto vypracované hodnoty jsou

po jejich úředním zveřejnění základem pro posuzování jednotlivých

případů, nemají však striktně právně závazný charakter.

3. Nezní hodnoty, stanovené právně závaznými normami příslušného

politického orgánu. Při jejich překročení musí být přijata vhodná

nápravná opatření. Jsou také určeny sankce, kterými je postihová-

no jejich překročení nebo nedodržení.

Podle tradičního pojetí předmětu ochrany životního prostředí

"zdraví obyvatelstva" či "zdraví člověka" jsou takto definované

maximálně přípustné koncentrace odvozovány z pravděpodobného (po-

tenciálního) poškození zdraví v důsledku přítomnosti vyšších kon-

centrací příslušné škodliviny. Mají tedy zajistit, aby zdraví

obyvatelstva nebylo poškozováno neúmyslný* příjmem příliš vyso-

kých dávek škodlivin. Takto stanovené hodnoty však již nemusí

odpovídat skutečně tolerovatelným, maximálně přípustným koncen-

tracím škodlivin.

Rozpor mezi potřebami ekologie a existujícím stavem je mimo

jiné dán i mezerami v okamžité úrovni vědeckého poznání. U řady

škodlivin byla koncentrační závislost účinků určována na pokusech

se zvířaty, jejichž výsledky se dají na člověka přenášet jen

s určitou dávkou nejistoty. Proto se při stanovení hodnot maxi-

málně přípustných koncentrací zpravidla volí dostatečně velký

bezpečnostní faktor. U řady škodlivin (karcinogény, mutageny,

teratogeny) se naopak vychází z toho, že i sebemenší dávka může

působit škodlivě. Zde tedy neexistují prahové hodnoty v tom smys-

lu, že menší koncentrace se již škodlivými účinky neprojevují ;

stanovení maximální přípustné dávky nebo koncentrace proto může

sloužit jen ke zmírnění nebo omezení jejich účinků.

Všechny tyto hodnoty stále podléhají ekonomickým a politic-

kým tlakům, vyžadujících jejich změny, a rovněž i pokrokům ve

vědeckém poznání.

Ochrana jiných objektů, vyžadujících pozornosti, např. rost-

lin, živočichů nebo jiných složek životního prostředí je takto

uvažována jen nepřímo; to platí i o preventivní ochraně využíva-



ných nebo využitelných složek, t.j. půdy, spodní vody nebo

vzduchu. Tak se např. v některých zemích (SRN, Holandsko apod.)

stanovené maximálně přípustné hodnoty pro půdy vztahují výslovně

jen na půdy zemědělsky využívané.

Zcela zvláštní postavení v diskusi o problému maximálně pří-

pustných hodnot má posuzování emisí z kontaminovaných nebo pode-

zřelých ploch. To by bylo přípustné pouze za podmínky, že je

k dispozici dostatečně rozsáhlý objem informací o příslušném

objektu a o jeho potenciálních emisích škodlivin. Jen tak by bylo

možné spolehlivé určení vr,::ahu mezi emisemi jako příčinou a účin-

kem nebo předpovídat v/ oj koncentrací uvolněných škodlivin ve

využívané ploše. To se například týká posuzování ovlivnění kvali-

ty pitné vody emisemi z některého kontaminovaného objektu.

Hlavní problém při posuzování emisí je většinou v tom, že

jednoznačné určení vztahu mezi příčinou a následkem u emisí z

určitého kontaminovaného objektu (plochy) a výsledným ohrožením

zdraví obyvatel zpravidla není možné, a to i v tom případě, že v

některém místě prokazatelně došlo k překročení přípustných

hodnot. Potíže se podstatně zvětšují v případech, kdy k takovému

překročení nedošlo. Jako příklad může posloužit přenos škodlivin

z kontaminované půdy do pěstovaných rostlin. Přestupové faktory

mezi půdou a rostlinami nejen že jsou závislé na druhu rostliny,

ale také na fyzikálně chemických parametrech půdy (na půdním

typu), na meteorologických podmínkách aj. Sotva se proto můžeme v

dohledné době dočkat odborně fundovaných a prakticky použitelných

přestupních faktorů pro všechny rostliny, půdní typy a jiné

podmínky, když například byly v teprve zcela nedávno publikovány

průměrné obsahy prvků v jednotlivých typech půd České republice.

Používání účelově zaměřených maximálně přípustných hodnot ke

stanovení konkrétního ohrožení lidského zdraví v daném místě má

výhodu v jejich právní závaznosti, je však spojeno s některými

podstatnými nevýhodami, které v praxi jejich využívání jako regu-

lativů při posouzení kontaminujících složek životního prostředí

ztěžují, popřípadě i znemožňují, jako v následujících případech:

a) Regionální nebo lokální přirozené základní koncentrace někte-



rých škodlivin v složkách životního prostředí (půda, voda,

vzduch) mohou být vyšší než ze zdravotnického hlediska přípustné

maximální koncentrace (např. v pitné vodě).

b) Účelově zaměřené maximální přípustné hodnoty se vztahují pouze

na jediný, zákonem stanovený objekt ochrany, t.j. na zdraví oby-

vatel. Chrání tedy sice spotřebitele nebo uživatele, nechrání

však životní prostředí ani jako celek, ani jeho jednotlivé slož-

ky, a to bez ohledu na důsledky, které toto zanedbání může mít na

ochranu zdraví obyvatel.

c) Z politických nebo zejména ekonomických příčin mohou určité

náročnější způsoby využívání kontaminovaných složek životního

prostředí, které vyžadují sanačního zásahu, být opouštěny ve

prospěch méně náročných způsobů využívání nebo naopak může být

vyvíjen tlak na to, aby velkými náklady byly sanovány objekty pro

náročné způsoby využívání, které nebudou jinak opodstatněné.

d) Aplikace účelově zaměřených maximálně přípustných koncentrací

škodlivin na půdní složku životního prostředí vyžaduje podrobnou

znalost zákonů migrace škodlivin a jejích přestupních faktorů. Ty

však jsou závislé na takovém počtu různých parametrů, že je jen

výjimečně bude možné zjistit v takové úplnosti, aby se dalo po-

soudit jejich společné působení.

e) S ohledem na ekonomické, vědecké, právní a politické problémy

při jejich stanovení je prakticky vyloučeno, aby v dohledné době

byly hodnoty maximálně přípustných koncentrací k dispozici pro

všechny škodliviny a jejich metabolity a všechny způsoby využívá-

ní jednotlivých složek životního prostředí.

f) Účelově zaměřené maximálně přípustné hodnoty neberou ohled na

možné synergické působení kombinací různých škodlivin.

Geochemická kritéria maximálně přípustných koncentraci

a) Geogenní základní koncentrace škodlivin

V předcházející části jsme ukázali, že ochrana složek život-

ního prostředí pomocí dosud běžně aplikovaných účelově zaměřených



maximálně přípustných koncentrací se nedá plně zajistit. Proto

již dlouhou dobu probíhají pokusy o stanovení takových hodnot

maximálně přípustných koncentrací, které by nebyly přímo závislé

na určitém způsobu využívání. Diskuse tohoto problému někdy vedly

k názoru, že jediným "objektivním" měřítkem znečiatění složek

životního prostředí může být jejich neovlivněný přirozený stav

("geogenní základní koncentrace"). Je však nutno zvážit že:

a) geogenní základní koncentrace ve složkách životního prostředí

se v regionálním nebo lokálním měřítku nebo i v závislosti na

čase mění. Geogenní základní koncentrace je zpravidla ztotožňová-

na s globálními průměrnými koncentracemi ("klarky"). Tyto hodnoty

však mohou lokální situaci reprezentovat jen ve velmi omezené

míře a jejich všeobecné použití je proto problematické.

b) Ve složkách životního prostředí jsou tyto koncentrace zpravid-

la překryty antropogenními vlivy v takovém rozsahu, že se často

již nedají určit.

c) V některých oblastech jsou geogenní základní koncentrace

ovlivněny také dálkovými přenosy znečištění, jejichž látkové pří-

nosy se dají odhadnou jen s velkými potížemi. Jejich případné od-

stranění (sanace) je prakticky nemožné.

Přístup, založený na geogenních základních koncentracích,

byl poprvé důsledně uplatněn v Nizozemsku /2/. Referenční hodnoty

tzv. nizozemské tabulky odpovídal původně " průměrné pozaďové

koncentraci" škodliviny v půdách, resp.podzemních vodách z celého

Nizozemí. Tato tabulka došla rychle velkého rozšíření v četných

evropských státech a sloužila zřejmě také jako předloha pro ta-

bulku v metodickém pokynu k zákonu č.92/1991 Sb.

b) Základní zátěž

Všeobecnému využívání geogenní základní koncentrace jako

měřítka k posuzování kontaminace brání také problémy, spojené s

technikou měření a s finančními náklady, souvisejícími se skoro

všeobecným rozšířením difúzního zatížení všech složek životního

prostředí, zejména v městském a průmyslovém prostředí, v



oblastech s intenzivní zemědělskou velkovýrobou a v oblastech s

vysokými hodnotami dálkového přenosu imisí.

V takových případech je jedinou, z ekologického hlediska

přiměřenou maximálně přípustnou koncentrací tzv. základní zátěž,

definovaná jako : " na určitém místě aktuálně stanovená pozaďová

koncentrace škodliviny ve složkách životního prostředí, která se

skládá z jejich geogenní základní koncentrace a z již existující-

ho antropogennního zatížení".

Podobně jako geogenní koncentrace je také základní zátěž

specifická pro určitou látku (škodlivinu) i lokalitu. Umožňuje

tak identifikaci a charakterizaci kontaminace složek životního

prostředí v některé plose nebo vycházející z ní do nejbližšího

okolí. V rámci posuzování kontaminovaných ploch musí proto být

základní zátěž stanovena v každém případě.

Takto definovaná základní zátěž vak v žádném případě nemůže

být měřítkem ovlivnění zdraví obyvatelstva jako základního objek-

tu ochrany, ani měřítkem ovlivnění ostatních složek životního

prostředí.

Využití maximálně přípustných koncentrací k určení cílů sanace

Při posuzování kontaminovaných objektů jsou maximálně pří-

pustné koncentrace škodlivin široce využívány také ke konkrétnímu

stanovení cílů sanačních zásahů. Ideálním cílem by bylo obnovení

původního přirozeného stavu (obnovení původní geogenní základní

koncentrace). Tohoto cíle se však již dá * osáhnout jen ve výji-

mečných případech. Proto byly navrhovány některé rozdílné přístu-

py k tomuto problému :

1. Z geologického hlediska se jako cíl sanace zpravidla navrhuje

základní zátěž, zejména půdy a spodní vody.

2. V USA se na komunální úrovni zpravidla dává přednost "pozaďové

zátěži". S tímto požadavkem se však z ekonomických důvodů vždy

neztotožňují především podnikatelé, ale často ani EPA.

3. V Nizozemí jsou na základě aktuálního stavu vědomostí s

ohledem na humánně toxikologixké a ekotoxikologické aspekty



stanovovány cílové hodnoty ve formě vědecky podložené hypotézy ;

ta však při zdokonalení znalostí podléhá korekcím.

4. Jiní (např. KLOKE /3/) dávají ve smyslu "pragmatického postu-

pu" přednost objektu ochrany "člověk". To však znamená, že půda

již není považována za objekt ochrany a přijatelné koncentrace

kontaminantů v ní jsou určovány výhradně na základě přestupových

cest kontaminantů mezi půdou a člověkem. Takové přístupy, které

neberou ohled na ekologickou multifunkcionalitu ekosystémů, mohou

k ochraně životního prostředí přispět jen náhodně, a vedou v ko-

nečném dôsledku v dlouhodobém měřítku neodvratně kme stoupajícímu

zatěžování životního prostředí škodlivinami.

Další problematické hledisko účelově zaměřených maximálně

přípustných koncentrací spočívá v jejich zásadním omezení na jed-

nu kombinaci plánovaného způsobu využívání a cíle sanace. Takto

pojatá kritéria pak nevypovídají nic o jiných možnostech využívá-

ní. Mimoto zůstává stále otevřená otázka, na jakou dobu je možné

takto předem stanovený způsob využívání objektu zaručit a kontro-

lovat .

Ochrana půdy

Háme-li chránit půdu v její funkci složky životního

prostředí a jako ekosystém se souborem jeho četných funkcí, je k

její sanaci nutno přistupovat na základě principu prevence. Naše

znalosti reakcí a vzájemných souvislostí mezi složkami půdního

ekosystému zatím neumožňují dostatečně podrobné výpovědi o tom,

jak se jednotlivé antropogenní přínosy budou v něm uplatňovat,

popřípadě které přínosy půdu neovlivňují.

Proto musíme vycházt z toho, že dostatečnou ochranu půdy za-

ručí jedině dodržení, případně obnovení geogenní základní koncen-

trace látek. Přitom si však musíme být vědomi i toho, že v půdě

jako dynamickém systému biologické a geologické složky, určeným

probíhajícími fyzikálními, chemickými i biologickými procesy, se

tyto geogenní základní koncentrace mění jak v prostoru, tak

i v čase.



Z ekologického hlediska tedy představuje geogenní základní

koncentrace cíl ochrany půdy a rovněž cíl, který má být dosažen

při sanaci kontaminované půdy. Tento cíl také představuje nejlep-

ší způsob ochrany spodní vody před nežádoucími přínosy látek

z půdy. Nakonec je však nutné upozornit na to, že ani geogenní

základní koncentrace se však nedá uplatňovat všeobecně, protože:

- Geogenní základní koncentrace je často různým způsobem překryta

antropogenními přínosy látek a nedá se z toho důvodu často již

identifikovat. Odhady na základě chemického složení výchozích

hornin jsou přípustné jen ve výjimečných případech.

- Zejména u bodových kontaminací půdy v oblastech s plošně zvýše-

nou základní zátěží je sanace až do geogenní základní koncentrace

nesmyslná, dokud existuje možnost migrace odstraněných látek ze

znečištěného okolí. Možnost této zpětné migrace závisí na druhu

a koncentraci látek a na stavbě půdy i horniny.

V obou případech tedy musí být jako minimální cíl sanace

použita 2.ákl_adní._z.á.tě.ž;. Je-li však základní zátěž již tak vysoká,

že již není zaručena multifunkcionalita půdy, je základní zátěž

jako cíl sanace nedostatečná. V takovém případě se však

dají použít nizozemské hodnoty /Z/.

Geogenní základní koncentrace a základní zátěž musí být

zjišťovány studiem stavby a složení půdy na stanovišti a v jeho

okolí. Jejich časové změny se v rámci sanačního průzkumu

prakticky nedají sledovat a není tedy možné brát na ně ohled.

Geogenní základní koncentrace, základní zátěž ani v Nizozemí

stanovené hodnoty se však v praxi vždy nedají realizovat, nepř.

proto, že

- nejsou k dispozici technické možnosti sanace

- finanční náklady jsou příliš vysoké.

V takových případech je jedině možné stanovit specifické

cílové hodnoty vždy tehdy, když je látkový transfer z půdy do

objektu ochrany závislý na vlastnostech půdy "Zkušební hodnoty",

navržené úřadem pro životní prostředí v Hamburgu /4/ jsou myšleny

pro expoziční cestu "přímý příjem z půdy" pro ochranný objekt

"člověk" a dají se použít nezávisle na vlastnostech půdy.
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Metodicky je však také tato konstrukce "zkušebních hodnot" více

nebo méně libovolná.
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PROBLEMATIKA ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ PO PRŮZKUMU, TĚŽBĚ
A ÚPRAVĚ l/RANU

Průzkum a především těžba a úprava uranu se za uplynulých 45

let v různém rozsahu dotkly téměř celého území České republiky.

V souvislosti s uplatňováním zákona o životním prostředí a další-

mi souvisejícími právními předpisy je nutné řešit i otázky stupně

ekologické zátěže a rozsahu případných sanačních opatřeních na

plochách a objektech, kde jsou nebo budou tyto skutečnosti zjiš-

těny .

S řešením uvedené problematiky je spojena řada otázek, je-

jichž zodpovězení je nezbytným předpokladem pro provedení efek-

tivních sanačních zásahů. Stěžejními otázkami jsou stav ekologic-

ké zátěže jednotlivých objektů a ploch, míra a rozsah nutných sa-

načních zásahů a konečně i zdroj jejich financování.

Základní charakteristika ekologických zátěží bývalého ČSUP

Ekologické zátěže jsou pozůstatky po průzkumné, těžební a úp-

ravárenské činnosti bývalého ČSUP (nyní DIAMO s.p.), které radio-

aktivní nebo jinou toxickou kontaminací ohrožují životní prostře-

dí nebo jinak omezují další využití území (poddolování, haldy,

zbytky technologických zařízení a pod.)

Z časového pohledu rozlišujeme:

a) Zátěže z dosud provozovaných těžebních a úpravárenských

zařízeních.

b) "Staré" zátěže týkající se v minulosti ukončené průzkum-

ných, těžebních nebo úpravárenských aktivit.

Lokality potenciálních ekologických zátěží můžeme dále rozdě-

lit do následujících skupin:

a) Důlní díla



b) Plochy podzemního vyluhování

c) Haldy

d) Odkaliště

e) Překladiště, mezisklady, dopravní cesty, stavební objek-

ty, areály závodů

f) Vrty

Z uvedených jsou nejproblematičtější zátěže vzniklé kontami-

nací radioaktivními látkami. Zátěže báňsko-technické povahy (pro-

pady, špatně likvidovaná důlní díla, hlušinové haldy a pod.) lze

vyřešit nepoměrně snadněji.

Na území ČR je celkem přes 200 lokalit (včetně provozova-

ných) s potenciální ekologickou zátěží způsobenou průzkumem, těž-

bou a zpracováním uranových rud. Dnešní stav ekologické zátěže

jednotlivých lokalit mimo těžbu je velmi různorodý a je závislý

na druhu a rozsahu činnosti, ale zejména na období prováděných

průzkumných a těžebních prací. Teprve v posledních 20 letech byla

činnost na uran podřízena přísnějším hygienickým pravidlům z hle-

diska kvality vypouštěných důlních vod, ukládání rudniny, rekul-

tivace apod.

Po likvidaci hornických úseků a upravárenských objektů a pro-

vedených terénních úpravách příp. rekultivaci vesměs nebyla pro-

váděna následná kontrolní měření na lokalitách a nebyl zjišťován

stav kontaminace půdy či vod.

Dnešní znalosti o ekologické zátěži jednotlivých lokalit

jsou nedostatečné a omezují se v podstatě na orientační údaje

o stavu haldy a případném výtoku důlních vod a případných propa-

dech. Určité informace o intenzitě dávkových příkonů na některých

místech byly získány z nesystematických měření. Z toho vyplývá

nutnost prověrky všech lokalit, zjištění technického stavu, za-

bezpečení opuštěných důlních děl, provedení radiometrických měře-

ní na plochách předpokládané ekologické zátěže, odběr a chemické

analýzy vzorků půdy a vod, celkové zhodnocení rozsahu zátěže

a projekt následných prací k likvidaci ekologické zátěže na jed-



notiivých lokalitách. Na základě těchto informací bude možno vyb-

rat lokality k prioritní sanaci, navrhout příslušná sanační opat-

ření, způsoby jejich realizace a kontroly.

Nepřímou ekologickou zátěží je i v minulosti využívaný hal-

dový materiál pro pozemní stavby a komunikace bez zjištění stupně

jeho škodlivosti pro životní prostředí. (Takové zátěže jsou často

identifikovány jako falešné přírodní radiometrické anomálie le-

teckého průzkumu).

U ložisek a rudních výskytů v sedimentárních formacích je

zpravidla nejvážnějším problémem pravděpodobná kontaminace zeminy

na povrchu a spodních vod v blízkosti provozních objektů, využí-

vaných dříve ČSUP. Tato kontaminace může být způsobena jak z po-

vrchu (transport, odkaliště, úlety z těžebních skládek), tak prů-

nikem vod z rudonosných vrstev do nadložní zvodně (nedokonale

likvidované vrty).

Současný stav řešení

Rozsah, jakého dosáhl tento problém v České republice, není

znám z žádné západní průmyslové země. Podobnou problematikou

v bývalém východním bloku se zatím zabývá pouze Německo, na lo-

žiscích v bývalé NDR.

Jako první krok pro řešení ekologických zátěží v České re-

publice byl ( ve spolupráci s Consulting-BUro prof. Dan1kamp

- BRD) vypracován orientační přehled území a lokalit, kde byly

prováděny práce v souvislosti s průzkumem, přípravou, dobýváním

a úpravou uranových rud.

Přestože je uvedený přehled jen informační, vycházel z řady

archivních zdrojů zdrojů a je tedy poměrně věrohodný. Z původního

přehledu byly vyřazeny lokality v likvidaci nebo dosud v těžbě,

kde jsou sanace a financování řešeny v rámci likvidačních projek-

tů. Celková plocha jen starých ekologických zátěží dosahuje v od-

hadu 517 000 ha, z toho součet ploch s předpokládanou střední

a vysokou radioaktivní zátěží činí 318 000 ha.

Závodem SUL Příbram (s. p. DIAMO) byl zpracován projekt inven-

tarizace starých břemen po činnosti ČSUP v oblastech krystalinika



Českého masivu s návrhem způsobu rekognoskace a evidence jednot-

livých podezřelých objektů.

V roce 1993 byla provedena modelová studie inventarizace a evi-

dence starých zátěží v oblasti západních Čech, z které bude

vycházet další postup zpracování katalogu starých zátěží pro ob-

lasti krystalinika.

Zásadní otázky zneškodňování zátěží uranového průmyslji

Pro optimální a nejméně nákladnou realizaci prací, vedoucích

k sanaci ekologických zátěží z činnosti bývalého ČSUP je nutné

splnit několik dílčích cílů. Jsou to zejména:

1) Úplná inventarizace objektů ČSUP s vyhodnocením stupně jejich

zátěže na životní prostředí.

2) Stanovení rizikovosti jednotlivých území z hlediska zatížení

životního prostředí a především ohrožení zdraví obyvatelstva.

3) Určení priorit sanačních zásahů ve vztahu k časovému a funkč-

nímu využití dané plochy.

4) Sestavení modelových sanačních projektů včetně systému kont-

rolních stanovišť a způsobu vyhodnocování výsledků kontrolních

měření.

Za nejvážnější a dosud neuspokojivě řešený problém je u radi-

oaktivních zátěží stanovení rozsahu území ve kterém je nezbytný

sanační zásah. Hygienické normy sice určují nejvyšší přípustné

dávky expozičních příkonů pro pracovníky a obyvatelstvo v budo-

vách i ve vnějším prostředí, ale ty jsou stanoveny pro trvalý ne-

bo dlouhodobý pobyt osob v uvedených místech. Při stanovení radi-

ačního rizika a rozhodnutí o nutnosti sanačního zásahu je nutné

zhodnotit (s orgány územního plánování a hygienické služby) plá-

nované využití území, předpokládanou průměrnou dobu pobytu osob

a možnosti jejich ohrožení. Dále je nezbytné zjistit, zda zjiště-

ná radioaktivní anomalita určité plochy je způsobena skutečně

vnesenou kontaminací, způsobenou lidskou činností nebo je přírod-

ní (i když životnímu prostředí nebezpečná). Často se stává, že

zvýšená úroveň přirozené radioaktivity v některých územích, pře-

devším v oblastech krystalinika je připisována radioaktivní kon-



taminaci způsobené činností při dobývání, transportu a zpracování

uranové rudy. S tím souvisí i nutné vyhodnocení každé inventari-

zované oblasti z hlediska přirozeného pozadí radioaktivity, pří-

rodních anomálií a jednoznačného označení míst/ kde radioak-

tivní (příp. i jiná kontaminace) byla způsobena uvedenou činnos-

tí. Současně musí být zřejmé, jaké hodnoty přesahují úroveň při-

rozené radioaktivity ve zkoumané ploše.

Neméně důležitým problémem je také otázka financování sanač-

ních prací. Sanace a především zdroje financování zátěží ne dnes

provozovaných nebo právě likvidovaných objektech jsou řešeny

z části zákonnými normami, především §31, odst. 5 a 6 zák.

541/91Sb., které stanovují sanační povinnosti a povinnou tvorbu

finančních rezerv pro tyto účely. U starých zátěží není problema-

tika sanací a především jejich financování dosud uspokojivě vyře-

šena, protože finanční rezerva na sanace, tvořená ze zisků sou-

časné klesající těžbě uranových rud, nemůže pokrýt sanační nákla-

dy starých ekologických zátěží (vzniklých před 20. 12. 1991, tj.

před nabytím účinnosti zákona 541/91Sb.)

Při rekognoskačních a sanačních pracích se nesmí zapomínat ani

na informace obyvatelstvu a místní správě o postupu prací a dosa-

žených výsledcích . Dobře vedené public relations mohou zabránit

mnohým nedorozumnenim a usnadní společný záměr všech - odstranění

zatížení životního prostředí a bezpečné a efektivní využití uvol-

něných ploch a objektů pro nové lidské aktivity.

Cilem příspěvku bylo áoťknout se některých zásadních problémů

sanací ekologických zátěží po činnosti bývalého uranového průmys-

lu. Chtěli jsme především poukázat na ty otázky, které vyžadují

společnou odpověď od řady odborných pracovišť i orgánů státní

správy, kterých se určitým způsobem týkají. Jedině tak bude ko-

nečné řešení uvedených zátěží účinné a co nejméně nákladné.


