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Přeji i ."i . nexinárodjií konferenci " HODNOCKK'J VLIVŮ

HOSI'OUAHSKĽ; ČINNOSTI NA ŽIVOTNÍ PKOS'ľP.ĽDÍ " , která se koná

v ::,';ří 1993 v Praze, upřímně hodně úspechu a t: é i"; í n so

n;i setkání :; účastníky a oryanizátory koníerunce při pří.lo-

?. i t o:.; t i j e j í h (j s 1 a v n o s ť n í h o '.'. a háj c n í .

1 wholehear ledly wi.'.-h o v u ry :;UCCCĽS to 'ehe Seeond

Lnternati.onal Conference o:i Knviiv:i:;ie;ital Iir.pact Asoessun.Mit

of A U Kconomica] Activities t!;at i:; to take placi? on 20. - 23.

September 1993 in Praha.

I very much look forward to meeting the delegates as well

as the organise;! K of the Conference at Opening Ceremony

of the Conference.

Ing. František B E Kí D Ä , CSc.

ministr životního prostředí
České republiky
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UVOĎ

Cyklus pražských mezinárodních konferencí o životním prostředí, které se konají pravidelně po
dvou letech, byl zahájen v r. 1991 z iniciativy tehdejšího ministra životního prostředí ČR,
generálního ředitele britské firmy Rendel Science and Environment a předsedy těchto
konferencí.
Náplně jednotlivých konferencí se stanovují vždy ve spolupráci s ministrem ŽP. Zaměření je
obvykle orientováno na tu oblast životního prostředí, ve které lze od příspěvků přednesených
význačnými odborníky z celého světa očekávat optimální přínos pro tu problematiku, která je
v našich podmínkách nejaktuálnější.
Cílem druhé mezinárodní konference Praha 93, zvané "Hodnocení vlivu hospodářské činnosti
na životní prostředí", je prezentace současného stavu v oblasti ELA se zaměřením na praktická
opatření v procesu obnovy životního prostředí v oblasti půdy, vody, ovzduší a na omezer í
negativních vlivů hospodářské činností např. odpadů, hluku, vibrací a v neposlední řadě na
mezinárodní spolupráci v těchto oblastech.
Je potěšitelné, že projevený zájem v domácích i mezinárodních kruzích o tento cyklus
konferencí roste. Několik mezinárodních odborných časopisů i institucí jako je mezinárodní
časopis "Air Pollution Prevention", jejichž čtenářský okruh zahrnuje počet 17 000, bulletin "NSF
International" nebo mezinárodní organizace IUAPPA, která sdružuje asi 50 států z celého
světa, projevily ochotu věnovat publicitu naší konferenci, resp. otisknout zprávu o j-yím konání.
Rovněž počet sponzorů vzrostl z povodních 6 na 8 a již další projevili zájem o sponzorskou účast
na 3. konferenci v r. 1995.
Jednání konference je rozdělené vzhledem k poměrně značnému počtu přihlášených referátů
do čtyř tématických okruhů.
Sborník konference vychází ve 3 dílech. Výtisk třetího dílu umožňuje publikovat referáty i těch
autorů, jejichž příspěvek byl z technických důvodů zaslán s nepatrným zpožděním.
Fotoreprodukce neumožňuje jakoukoliv korekturu, proto za formu i obsah referátů zodpovídají
autoři.
Na slavnostní zahájení konference ohlásili svou účast významní domácí i zahraniční činitelé,
k nimž patří ministr ŽP ČR, britský velvyslanec v ČR, prezident mezinárodní asociace
IUAPPA, několik generálních ředitelů, zástupců vysokých škol, zastupitelských úřadů a řada
dalších vysoce postavených představitelů našeho i zahraničního veřejného života.
Vysoký počet zaslaných referátů z domova i ze zahraničí svědčí nejen o oboustranném zájmu
odborníků o problematiku ŽP u nás a ve Střední Evropě, ale jak pevně věříme, odráží i snahu
o oboustrannou spolupráci v této sféře.
Věříme, že druhá konference splní očekávání účastníků konference.

Prof. Ing. L. Végh, DrSc.
předseda vědecké rady



I N T R O D U C T I O N

In 1991 a series of international conferences, with two years intervals, with key environmental
topics, to be held in Prague, was initiated by the Minister of Environment of the Czech
Republic, the representative of a well-known U. K. company Renilel Science and Environment
and by the Chairman of the proposed conferences.
The focusing and the thematic groups of these conferences, as a rule, is being decided by the
representatives of the conference Advisory and Scientific Committees as well as by government
representatives and by the Minister of Environment of the Czech Republic.
It is expected that the conference papers presented by specialists from all over the wo fid will
contribute to the fundamental environmental problems of the Czech Republic as well as of the
Central European Regions.
We are pleased to find that the interest of specialists from foreign countries to participate in
the Prague Conferences has a growing tendency.
International journals and bulletins such as c. g. "Air Pollution Prevention", "NSF International"
or international organizations such as IUAPPA, etc. have published informations on the Prague
Conference 1993.
Since the First Conference also the number of sponsors have increased and some have already
announced their interest to join the sponsors of the Third International Prague Conference to
be held in 1995.
Due to the relatively large number of submitted papers, the Technical Programme of the
Second Conference has been devided into four Sessions.
The Conference Proceedings will be printed in three volumes. The closing date of the Third
Volume is slightly but deliberately postponed to enable publishing of a few papers submitted
with some delay.
The Opening Ceremony is likely to be participated by the Minister of Environment, the British
Ambassador to the Czech Republic, the President of IUAPPA, the Managing Director of RSE
as well as by many other directors, government officials and university representatives.
The growing interest of specialist from the Czech and Slovak Republics as well as from foreign
countries reflect a joint effort to build up close cooperation in all fields of key environmental
problems.
On behalf of the Conference organizers we wish to express our hope that the Conference
agenda will satisfy the expectation of all participants.

Prof. Ing. L. Včgh, DrSc
Chairman of the Scientific Committee



CONTROLLING ENVIRONMENTAL IMPACT FROM THE LANDFILLING OF
MUNICIPAL SOLID WASTE: A CASE STUDY
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B.O.H.S., Member A.I.H.A., Member A.C.G.I.H., Environmental
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United Kingdom. Fax: (44)-209-821151 Tel: (44)-209-820611

ABSTRACT

This paper will describe the approach taken in the United
Kingdom to controlling environmental impact from the landfilling
of municipal solid waste. This will be placed in the context of
European regulatory standards and legislation. A major landfill
development by Cornwall County Council in South-West England will
be used as a case study. It will cover the use of environmental
impact assessment as an aid in engineering design and control of
landfill development, the environmental impact assessment at this
site having received national recognition.

Design features to prevent pollution of surface and
groundwaters, and the control of landfill gas include a synthetic
basal liner, a landfill gas management scheme, and on-site
leachate treatment. Construction and commissioning of the
landfill site are described.

Continuing control of the site by the Waste Regulation
Authority will be by site licensing. Appropriate monitoring
protocols will ensure compliance with the detailed licence
conditions and proper performance of the control technologies
used.

1. INTRODUCTION

1.1. POTENTIAL ENVIRONMENTAL IMPACTS.
The majority of disposal of municipal solid waste in the

United Kingdom ultimately involves landfill, with materials being
returned to the Earth from whence most of them originated. Here
they undergo a variety of physical, chemical and biological
processes as part of the waste degradation. This degradation
continues until the wastes are stabilised, generally with
substantial timescales involved. An essential part of this waste
stabilisation is that potential pollutants are released from the -t
deposited wastes, which if not controlled may adversely impact on :•'..•£
water, air and land. Pollutants may also transfer between jl
different environmental compartments, adding further potential 2|
for ecological and human health effects. Landfill operations '
should not adversely affect the environment. Potential pollutants
can be transported from the deposited wastes in leachate and in
landfill gas emissions, with potential for pollution of surface
and ground waters and damage from gas migration to people,
property and ecological systems.



1.2. CONTROLLING ENVIRONMENTAL IMPACT.
The control of environmental impact from the landfilling of

municipal solid waste involves the use of: (a) available control
technologies as engineering controls, generally aimed at
interrupting the pollutant pathway which link pollutants arising
from the landfill to potential exposure points, and (b) control
measures of an administrative or operational nature, such a:-: site
investigations' for landfill sites, production of working piu:ir,
site licensing, and control of waste input.

Many of the sites landfilling munic Lpí! i ::oi..Ld was!: ľ.- L v v hr.
United Kingdom are "attenuate and dispersi;" -íitoii, which >••.!:•->•.•,•
the migration of leachate from the: site, with potential ~.-i.
landfill gas migration. These sites rely up< n ;.̂ :. jraj. di..;.i_-:;-i
processes within and outside the landfi'Li. ť.? . ''•;•.- '.'::<• . ..'..'...' . :_,
i m pí) c.-;..=i of the loachate to acceptable: 1 nv • • -'.'li' ': ;•- . '"
these H í tes have been well engineered arv'. . • :-;i'•.-•>-i
o n v i r . M - . r . ^ n t a i s t a n d a r d , o t h e r s m a y h a v o n;:';; '• • .. :• ••:•••.•'.,••
p o . H u ; . j . . T , o f .":urfäC:.í w a t e r s a n d groundwa*..<.:.: •, .;•.: ;.-::•..•;..•.. i.-' .•;

•T r i'•••.!.'••• '":•. >'J:II ;J.:':: I icjv, :'•:. j o n . R e c e n t l y t h o r o :•.;; "..••, p.. • •
f.r-,'- •- ;it "; .i n r i i n n t " s i ; . o s , w h o r o l o . j c h a t e ir. .• r.í:.:\< o •-;'. •:'••
s i. t: t; • : ri'i n o t a l l o w e d t o e s c a p e i ° t o i;he •• • :-- r:m»_-:!'., -. •:
rorti^'/oiairig "}IC Diro; -t:.v--; i L a n d i '. ! . [ I j ;.:• ; y.-.-y L O r. j.ri_ .
• ' l . r > . L r 5 V L O W , G ' ^ V Ú ^ I i . L . r ' . L Cf*.. . '.ÍCiľiCQ O'.'L . , - " t í _ í - L . Í . j . -,•--- - '•-'•• -L<.-^ L M • -. .

;-'ariagen:cnt P^p»:r No. 27 [2J ar.! i:h-- nood ' • •" _ -::i jz •.. .. • •
required by the European Community Dirocť.iv: ' " '. havo .-O.---\ ; . • :.
impetus for containment.

1-3. ENVIRONMKIJTAL IMPACT ASSESSMENT.
Further controls on landfill development, wore naď.1 ;."•/ ':<

European Economic Community through the EC Di^oc :.vo (85/.'-*3'7 •'
[4]. This required an environmental impact nsi;essmont to L
carried out and an environmental st.atemor.t prepared, b.-:.-, ~e
development consent is granted, Lor certai-i LVJJOÍÍ Ľ ; ...._,-•_
development judged likely to have sign!.'" Leant or.vi r _ r.:;: •.:. ,'
effects. In 1988 regulations [5] implomenteii the Direct; VP j n L'.-
United Kingdom.

Environmental impact assessment (EIA) is the expert
structured assessment of a project's environmental effects, and
the scope for mitigating such effects. An environmental statement:
(ES) is a document setting out the developer's own assessment of
his project's likely environmental effects, which he prepares and
submits in conjunction with his application for consent.

2. CASE STUDY

2.1. BACKGROUND.
Cornwall County Council are the local government authority

for Cornwall, a regional area of South-West England, with a
population of 463,000 generating 461,000 tonnes of municipal
solid wastes for landfill per year. They are currently developing
a "containment" landfill at Connon Bridge, Liskeard, for which an
EIA was required, because the landfill has a capacity >75,000
tonnes a year [6].
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2.2. PROPOSED DEVELOPMENT.
2.2.1. Connon Bridge landfill site.

A new 27 hectare landfill site is to be developed in a rural
steep valley, adjacent to an existing 4 hectare landfill located
at the lower end of the valley. The proposed landfill would
accept up to 100,000 - 150,000 tonnes per year of municipal solid
wastes, and provide disposal facilities for the next 15 years.

The existing landfill, is 25 years old, and accepts 27,000
tonnes per year of municipal solid wastes. The site is not lined,
and a stream is culverted underneath the site. Collected leachate
is pumped to a nearby coniferous woodland for treatment by
trickle irrigation to land through a network of perforated pipes.

2.2.2. Design features of the landfill proposal.
To prevent the escape of leachate, and the migration of

landfill gas into surrounding strata, the site would be lined
with a 2 mm. thick HDPE (high density polyethylene) liner, with
sensitive areas of the site being compositely-lined and the
lowest part of the site underlain with 1 metre of clay. Leachate
collecting in sump cells would be gravity drained to an on-site
treatment works consisting of an aeration lagoon, followed by
final treatment by irrigation to nearby woodland. Cornwall County
Council have recently completed a 5 year research project funded
by the Department of the Environment into the effectiveness of
leachate treatment by irrigation to woodland and grassland, and
into the impacts on water, soil and plants, and have shown that
subject to properly designed and operated irrigation systems
applying leachate to suitable land at appropriate application
rates, the technique is effective, economic and environmentally
acceptable [7].

Landfill gas venting/extraction wells would be installed as
filling proceeds to prevent uncontrolled gas migration, and would
allow for initial passive venting of landfill gas, with provision
for pumped extraction to a flare stack or gas utilisation scheme.
An environmental protection programme would monitor surface
waters, groundwaters, leachate management, landfill gas, and
soils and trees undergoing irrigation. The proposed landfill
would be filled in phases, with progressive restoration of each
phase by capping with low permeability material, followed by
subsoil, soil and seeding. Landscaping would minimise visual
intrusion and road improvements would improve site access.

2.3. CARRYING OUT THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENTS.
The first task in consultation with the Planning Authority

and the consultant, the Water Research Centre, retained to
prepare the ES, was to determine the scope of the EIA, to assess
possible effects of this landfill on human beings and the
environment. Predetermined checklists [8], guidance documents
[9], and examination of other environmental statements, revealed
the key issues to bes
(a) Topography, Geology and Climate; (b) Hydrology, Hydrogeology,
Water Quality and Landfill Gas comprising groundwater conditions,
surface water flows, water quality and leachate management, and
landfill gas; (c) Aquatic Ecology; (d) Terrestrial Ecology; (e)
Land Use, Agriculture and Landscape; (f) Archaeology; (g) Noise;
(h) Traffic.
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A modular approach to the in-depth studies of each of these
issues, enabled the use of outside consultants and in-house
skills, and ensured a cost effective, high quality assessment.

2.4. PRESENTATION OF THE ENVIRONMENTAL STATEMENTS.
The environmental statement must contain:

(a) Non-technica]. Summary; (b) Description of project; (c)
Baseline description of the site and its environment; (d)
Assessment of potential effects; (e) Mitigation measures or
measures required to avoid or minimise adverse effects.

2.5. FINDINGS OF THE ENVIRONMENTAL STATEMENTS.
The main findings of the ES were that the proposed site

could be developed, operated, restored, and maintained in the
aftercare period in an environmentally acceptable manner. The
site could be engineered to contain leachate and control landfill
gas, and the ieachate properly treated. These findings were
incorporated into the engineering design and operational plans
for the site as part of the planning application. With planning
consent granted the site could be developed.

2.6. FURTHER CONTROLS.
The site licence drawn up by the Waste Regulation Authority

incorporates the EIA and ES findings, and enables continuing
control of the site through regular compliance monitoring to
ensure there is no unacceptable environmental risk. Under the
Environmental Protection Act 1990, the landfill site operator
will be responsible for the site until the Waste Regulation
Authority certifies that the site no longer poses a risk to the
environment, by issuing a Certificate of Completion.

From the recent (November 1992) Draft Waste Management Paper
No. 26A - Landfill Completion [10] it is clear that the
Department of the Environment are looking to place this
assessment of no significant risk to the environment on a
scientific basis. There is likely to be a statutory requirement
for comprehensive and reliable monitoring of landfill sites
covering all phases of the landfill from site preparation to
completion. It is proposed that completion monitoring be
undertaken for two years after the suspension of all pollution
control systems, with certain default criteria for leachate,
landfill gas, and settlement and stability being established
which, if met, together with no observed impacts on groundwaters
or surface waters will indicate completion with a high degree of
confidence. Clearly landfill sites subject to such rigorous
closure assessments and protocols should not pose a significant
threat to the environment.

2.7 CONSTRUCTION OF THE LANDFILL.
2.7.1 Background.

A 20 week design and construct contract, the first in the UK
for a major landfill development was let for Phase 1 of the site,
based upon the requirements of the preliminary design, the
planning consent, the environmental statement, and the site
licence which had established design, construction, operational
and performance criteria for the landfill site. During the
contract a number of design amendments were made to meet with the
requirements of the client, the Waste Regulation Authority, and
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the National Rivers Authority, the agency responsible for
environmental protection of the aquatic environment.

2.7.2 General excavation
Phase 1 of this landfill has now been constructed on the

sloping side of the valley, with a void space of 400,000 m^. and
a lined area of 68,000 m?. The original valley slopes rose at a
gradient of 1:4 initially, reducing to 1:10 as they approached an
elongated ridge at the top of the site. Top-soil stripping was
followed by ground excavations to form several horizontal
benches, approximately 3 - 4 m. high, and 15 m. wide with the
lowest bench 25 - 50 m. wide. Drainage falls in both directions
on the benches were 1:100, with 1:4 slopes between the benches.
These earthworks excavations totalled 200,000 m^, with excavated
material being used for screening bunds, construction purposes
and stock-piled for future use.

2.7.3 Control of surface water and groundwater
Surface water running towards the landfill is intercepted by

a perimeter ditch. An undercell drainage system was installed to
collect any groundwater flow beneath the lining system,
consisting of three separate networks of gravel filled trenches,
0.5 - 1.0 m. deep, containing 100 mm. diameter perforated MDPE
(medium density polyethylene) pipe, and 100 van. diameter plain
pipe to connect to future phases. Above this drainage layer there
is a high permeability material of local material ripped to 0.3
m. to meet requirements for the layer immediately below the liner
system to exhibit higher permeability than the underlying soil or
rock. This system would also act as a leak detection system, by
water quality monitoring at the outlet of the groundwater carrier
pipes, with provision for diversion of any contaminated
groundwater. These surface water and groundwater collection
systems gravity discharge jointly, via a sediment trap, to the
local stream.

2.7.4 Liner specification and installation
Above the 0.3 m. ripped layer there is a 0.25 m. layer of

local site-won recompacted subgrade (no permeability requirement
but approximately 1 x 10~8 m./sec) and then 2 mm. HDPE liner.
Recompaction of the subgrade, used a vibrating smooth drum
roller, to attain a minimum 90% of the material's maximum dry
density. The subgrade specification stipulated no stones with
sharp edges or a diameter above 20 mm. to a depth of 100 mm.

The leachate collection sump along the lowest boundary of
Phase 1 is lined with a 2 mm. HDPE liner and underlain with 1 m.
of site-won clay of permeability of 1 x 10~9 m./sec. The lowest á
bench utilises a similar composite lining system, but only the §
upper 250 mm. of the 1 m. subgrade layer is subject to the 1 x §.
10~9 m./sec. specification. All clay of this permeability and the |
HDPE liner are subject to independent construction quality \
assurance. f

There are no liner penetrations, apart from where the
leachate collection sump carrier pipes emerge from either end of
the sump.

The 2 mm. HDPE liner is laid in rolls 6.86 m. wide and 98 m.
long. Main panel seams are welded by fusion wedge welding to
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product; double z c am s, with oxl.ru;:i.on wold.: n-; b<;.i.iuj :r,>.-'.l !.ui:
iľi.ii u'ľi.i ng and repair work, and awkward jointn.

i'rioi: to any welding, trial seams arc carried oat aa i. 1 y r and
subject to fJoJ'i destructive testing. All sea™r -\r<- :~i:hjoetud to
non~destru'-Live touting throughout their l:;./jth, ^-\ o n h:e' ir,r-
air pressure tests for fusion wedge welds and high voil:;go s ťai

v

testing for extrusion welds, a thin copper wiri.- hav'iiin prc.'Iously
been sealed into the seam along its len&i.ri by the oxtrui-.d
material. At the start and end of each we J ded '-e i n t fjold 'abn ? r

nun. wide are cut and subjected to peel and shear destructive
testing. Weld samples arc also sent for laboratory obstructive
testing. Documentation of this testing •.-: part; of the
construction quality assurance programme.

2 . 7 . r, ; -.ndfill gas extraction stacks
/ .ndations for landfill gas extract:.; ' a<-.k:~ . ••••. i' .; .

rj~j iw. ,:• i.d consist of a i m . thick coir,] acted \.<i-.. \J L:,J - r. .± ; ..
of at -ri-.Ja, and overlain by a layer ol weak .joacreif; ;>l j nci.i..•. -

2 . 7 .. f T, c a c í íať.: c o lie c t i o n and treatment
rhííSO I i. Ô divider; into four eel's tor filli.r:. by

jacrii:icial LCiiiporary intercel 1 bunds i-.imed fr>\n ľlDrr.
yeomembrane overlying s^and. This will minimise ieach.-.ť'
production by segregating surface waters a.vi retiuc ing landfi ll^-i
areas. Clean surface water will be pumped to "~ho nearby sfrrv;"'
Water balance calculations for Phase 1 prec1: c! •:•-! lc.r:r.l:••• to *]•—.•:-
of up to 100 iiv/day during operational per:_> )? falli.r.j ',..: ?^
m-^/day after restoration.

The liner i-.- protected by a leachate drainaqe I-Iank^Ľ oí 0.3
m. of 1 - 3 mm. cngrse sand, containing less tiian 5* fines, 1;ihfrr:
are addit: i.onal 1 ;n. wide coarse aggregate; c! i v; .1 n n on '"Vif"' •.:r:j>r
benche--,. located -it 15 m. centres, and in;;!;;:1 K-d or .- "r;0 g/r.i9

gcotexf;iic to protect the SIDPE liner, ar.A additional ICC n\::\.
diameter perforated MDPE pipework on the lowest bench to
facilitate drainage to a single 3 m. wide x 1 m. deep leachate
collection sump. This leachate sump contains one perforated and
two plain MDPE leachate carrier pipes, each :>f 300 mm. dia", >t-r.
The ieachate sump is back-filled with 20 - 40 mm. coarse
aggregate using a 350 g/xn^ geotextile to protect the HDPE liner,
and runs the 300 m. width of Phase 1 at the lowest level on the
southern perimeter boundary. Leachate collects under gravity
drainage in this leachate sump and outflows to an aeration lagoon
and balancing lagoon located adjacent to the site. The aeration
lagoon is approximately 30 m. long, 20 m. wide and 4 m. deep, and
lined with a 2 mm. HDPE liner overlaying an HDPE/Bentonite
composite liner. The balancing lagoon is approximately 20 m. i .i
diameter and 5 m. deep, and lined with a 2 mm. HDPE liner. The
liners for both lagoons are laid upon 100 mm. soil subgrade.

Leachate is aerated by floating surface aerators, typically
for 10 day hydraulic retention times, and then pumped to a
nearby, steeply sloped coniferous woodland of 21 acres for
trickle irrigation.

2.7.7 Commissioning
Vehicles must always drive across deposited waste. The first

2 metre lift of waste deposited will be selected domestic waste
containing no objects or materials that could damage the liner,
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particular care with waste placement being taken. Close scrutiny
and effective management of the site will be vital during the
commissioning period, particularly regarding the leachate
treatment system.
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APPLIED ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

Jens W. DEICHMANN, PRC Albuquerque, New Mexico USA
Terry RUITER, PRC Denver, Colorado USA

ABSTRACT
This paper will apply environmental assessment methodology to evaluate the

probable impacts that would result from construction and operation of a
hypothetical hazardous waste treatment facility at a former soviet military
facility in Northern Bohemia, the Czech Republic. The emphasis of the paper will
be the process used for environmental impact assessments. The purpose and need
for the project will be identified. Siting issues related to the proposed
operations will be addressed, hypothetical existing conditions and negative and
beneficial impacts that would be expected from the facility operations will be
discussed. Possible alternatives will be identified. Public involvement will
be incorporated throughout the process, both to disseminate information and learn
of concerns.

Introduction
The purpose of this paper is to demonstrate the use of the environmental

impact assessment (EIA) as it has evolved in the United States. As a means of
illustration, we have chosen to apply the process to a hypothetical hazardous
waste management facility in the Czech Republic. The use of a hypothetical
proposed facility allowed the incorporation into the assessment of all the
significant aspects of an EIA, rather than being limited by the absence of a
suitable actual proposed facility. Since the intent is to discuss the process,
the actual site is not important. The result of this assessment will be to
detail the steps involved in evaluating the probable impacts that would result
from the construction and operation of the facility.

Because past industrial operations did not adequately consider the effects
of uncontrolled pollutant discharges, the Czech Republic currently has serious
contamination problems and its citizens are concerned about the possible effects
of new industries. The concern will be even greater for a facility that proposes
to treat and dispose of hazardous wastes.

Project Area
The project area is located in central Northern Bohemia. Many of the

industrial centers of the Czech Republic lie within a 100 kilometer radius of the
site and are connected to the facility by a series of primary and secondary
roads. Engineering, geotechnical, tectonic, hydrogeological and other standard
evaluation criteria were applied to the proposed site prior to its final
selection. This process allowed objective evaluation of the site in terms of its
suitability for the intended operations. Information on the results of these
evaluations are provided in the EIA to allow the public and government
representatives to review the means by which the siting decision was made.

The Facility
The name of the proposed facility is the Northern Bohemia Waste Management

Facility (NBWMF). It will be located at the site of a former soviet military
base in central Northern Bohemia in a location favorable from a variety of
technical and social considerations. The project proponent is ABC Wasto
Management, Ltd., a joint venture comprised of Czech and western companies
experienced in the operation of waste management facilities.

The facility will treat, recycle, and dispose of hazardous, nonradioactive
wastes from a variety of sources including current Czech industrial processes,
wastes generated by environmental cleanup activities, pollution control residues,
and wastes generated by private citizens such as waste paints and solvents,
batteries, and waste engine oil. Treatment methods will include neutralization,
material recovery, incineration, and landfilling.
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ABC decided to locate the waste management facility on a former soviet
military base to take advantage of existing structures which may be useful for
facility operation. The location was also selected to reduce the impact of the
facility on other, less contaminated sites. Nevertheless, ABC expects that the
proposed facility will be the subject of much concern since many military bases
have contributed to the overall contamination of the environment and local
residents are sensitive to the possibility of any further releases of
contaminants. ABC has therefore tried to anticipate public and governmental
concerns and has developed an approach intended to allay those concerns.

ABC will extensively document the existing physical environment as well
as the nature and extent of contaminants at the site. The purpose of this is
two-fold. First, it is important to identify the existing conditions in order
to understand the contamination present prior to the proposed operations.
Second, the company has committed to removing the existing contaminants to below
risk-based levels. Therefore, it will be necessary to develop detailed
information on site conditions.

Facility Description
The NBWMF will be comprised of a series of handling, treatment, and

disposal facilities. The basic components will include the waste acceptance
points, unloading docks and staging areas, several treatment and recovery units,
an incinerator, and a series of engineered landfills. Resource recovery units
are envisioned to improve the efficiency of the facility and to reduce disposal
requirements. It will also include various support facilities such as
administration buildings, vehicle and facility maintenance shops, and an
analytical laboratory.

Treatment technologies will be directed at reducing the toxicity,
mobility, and volume of the hazardous materials accepted by ABC. A priority will
be placed on recovering materials such as metals for reuse. Incineration and
other methods to reduce volume and toxicity will follow in preference. Disposal
in the facility landfills will be the last alternative to be chosen. All of the
landfills will be constructed in cells with double liners and leak detection
systems.

Detailed descriptions of the facilities will not be developed for this
paper. Suffice it to say that all proposed handling, treatment, and disposal
facilities will be designed, built, and operated to meet current European
Community standards for environmental protection and worker safety.

The need for this project stems from the fact that uncontrolled disposal
of industrial waste and byproducts can no longer be accepted. Consequently, a
need exists for a facility to which industries throughout the Czech Republic, and
especially those located in Bohemia, can send wastes for processing and
controlled disposal. The purpose of the NBWMF is to provide that disposal
option. Development of this facility will require significant government action
in the way of granting permits and other approvals. With a defined purpose and
need for the project, and required government action, the environmental impact
assessment process will begin.

Preliminary Scoping
The first step of the environmental impact assessment is to provide

preliminary information to the municipalities, citizens, government offices, and
nongovernmental organizations (NGOs) most likely to be affected by the proposed
facility and to ask for input from them to identify their concerns. This process
often identifies additional, special areas to be covered by the assessment beyond
the impacts of facility construction and operation that were anticipated by the
planners. Early involvement of the public is necessary to ensure that the
assessment is complete and thus avoid delays which can result when public
concerns are considered only after the plans have been completed.

Scoping meetings are held at various locations within the general vicinity
of the proposed facility. They are also typically held in the seat of the county
in which the project will be built. Information on the project is made available



;.-Ĺ. o-r to L hi.- ::•-•':: íi,-j at public lccati-.ns such .'in municipal buildings ami r.o'.icor-
of tile nicotine;:-, are carried in the local nc-wepnporn.

The scoping meeting is often lead by a municipal or environmental ministry
official. Representatives of the proposed project are allowed to make n
presentation 0:1 the project, giving details en typos of wanton to be handled, he.:-;
they will be handled, and the typeo of protective measures that will be built
into the systems.

Other information that will be provided includes estimates of crrploy-cnt
opportunities for local residenta, the types of jobs and qualification
requirement", and the training that the company will provide for workers.
Estimates of the numbers of employees that may r.oed to be moved to the location
will also be provided. This inf o rim t ion is important for developing an
understanding of the immediate impacts on such issues as available housing ar.'i
sufficient schools.

Following the presentation, the public anci government representative;:: arc
ijivi.-n the opportunity to ask questions; and make statements regarding the prcrcceO
project. In the case of the proporční řJíjWMF, residents are concerned abcut the
health and safety of workers at tho facility and nearby resident:;. They wa;;t tc
'•::'. :•: :T.JI:C nhcuv. the specific meannrcn that would be taken to prevent c};r-•.-.'_c
expooiirc.'i tn tho w.inten that will be handled as well as measure!] that will ):c
t .SKI---: to provunt and to respond to emergencies such as releases of wastes to tho
u:r.-lr-,!:r.:jnt an:" i.x-r_;..Ľ conditions of tl'.ij incinerator. "hey also wont to know •..'!.at
the company will da to íilleviato problems caused by an influx of workers, cv.c"
;i - incroar i :",'_• the capacity of tho dr J ..king water supply, waste waLor treatr.er.t.
a.- 1 other SOC.1-T2 services. Ail cevrartr, by tho public are made part of a publi~
record, and tho company will be required to adcirocs the concerns in the EIA.

Identification of Alternatives
Although ABC has proposed a specific set cf components for the NBHWMF, the

environmental impact assessment will evaluate reasonable alternatives to the
project to determine whether another type of project would better meet t:ho needs
oi industry and the public. In the case of tha IIBWMF, alternatives will probably
involve different combinations of the proposed components. Sections ci the
proposed facility, such as specific incinerators, might bo entirely deleted from
the analysis or the processes involved may be significantly altered. Specific
alternatives that could be proposed by the operator might include accepting only
certain typos of wastes. Or, disposal of untreated wastes in the facility
landfills might be limited, all other wastes being required to be treated.

Alternatives are frequently suggested by members of the public or are
designed to address issues raised during the scoping process. In addition to
industrial alternatives, a "no action alternative" is evaluated. This evaluation
considers the effects on the region that would be anticipated if the project were
not completed. In the case of the NBWMF, this could include the continued
absence of any viable alternative to uncontrolled dumping of hazardous industrial
wastes.

Baseline Information
Specific information needed to qualify the proposed site was developed and

evaluated prior to the decision to construct the facility. However, once the
core issues surrounding the proposed project have been identified through the
scoping meeting, additional detailed data on the existing environment, the
baseline data, are collected. These include information on the surface and
ground water quality, air quality, soils and geology, hydrology, ecology and
human health. They also include demographic, cultural and other socioeconomic
parameters. The baseline description will be adequate to allow estimation of the
likely impacts of the project, both as an individual facility and cumulatively
with other industries in the area. It considers both local and geographically
distant impacts, and both positive and negative impacts. And it reviews the
likely impacts on the environment and industry of having no additional hazardous
waste management facility available in the region.



ijciíjelir.e data o;': surface and ground water quality, air quality, and the
state of soils, vegetation and the overall ecological condition of the affected
area also serve to identify the existing conditions to the operator, the
government, and the public. This may provide some measure of protection to the
operator with respect to the levels of contaminants existing in those media, and
to the public and government officials who may choose to negotiate a requirement
for not only no net additional levels of pollutants, but eventual cleanup of the
site. Ecological surveys are important for a number of reasons, including the
identification of existing plant and animal communities which may be negatively
affected by the facility, and the possible presence of a plant or animal species
whose survival may be dependent on the preservation of the site in its current
state.

Socioeconcmic analysis of the proposed site is critically important in the
way it assesses the potential impact of the facility on the general human
environment and on public infrastructure components such as roads, drinking water
and wastewater treatment, solid waste collection, educational facilities, and the
like. For example, if facility operations are such that experienced workers will
have to be brought to the nite, those additional, and possibly highly-paid,
individuals, with thoir families, could have a significant impact on possibly
already inadequate wastewater treatment facilities, municipal waste disposal,
schools, roads, parking, and public transportation. These impacts could also be
felt by other nearby communities, thereby possibly transferring some of the
problems out of the principal cities. This would result in an expanded area of
concern, and could include requiring tha nearby communities to meet new demands
for basic services while possibly receiving few cr none of the economic benefits
of the new facility.

Analysis of Impacts
Once the existing conditions of the proposed site of the NBWMF are

described, the proposed construction and operations of the facility and the
alternative projects will be defined and superimposed on these conditions.
Potential impacts will then be identified and evaluated for significance. For
example, if the project will require the relocation of 25 specialized engineers
and managers to the area, the infrastructure could be stressed by the additional
burden of the now inhabitants. This may be a relatively insignificant impact,
however, if the total workforce of the facility will be 300, with the other 275
employees to be hired locally. In this event, the increase in municipal revenues
through new taxes could allow upgrades to the infrastructure with little
financial impact on the local citizens.

The natural resources which will receive the most detailed evaluations for
impact will be air resources, ground water and surface water. Because those
resourced have already been affected by past operations, the amount of impact
considered significant may be, in absolute terms, much less than would be the
case in a Ie3s impacted region. Because of the concern surrounding development
of new industries in northern Bohemia, especially those that deal with the
treatment and disposal of hazardous wastes, it is likely that the EIA process
will identify significant impacts that would be expected from the construction
and operation of the NBWMF. Because the general region of the proposed facility
has had such a legacy of polluting industries, the operation of the facility may
simply be considered too much of an additional environmental burden. •;

Mitigation
Once impacts have been identified, it is likely that mitigation of them •;

will be required by changes to either the project deoign, the facility ^
operations, or the types and volume3 of wastes to be accepted. ABC could also &
propose to mitigate the impacts of the NBWMF by treating wastes from past |
industrial operations, thereby reducing the overall load to the environment. The $
company could also choose, for example, to mitigate the effects of transferred i
employees on the infrastructure of the area by establishing a fund to provide for S
public road construction and maintenance- Or, depending on the need, it could I
guarantee purchase of a minimum number of new housing units in order to promote t
private construction of homes. As the EIA process has evolved, mitigation of
impacts has frequently been viewed as a required response to findings of
-:~^ificant impact.
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The EIA Review Process
Once the analyses are complete, the draft report is released to the public

and government officials for their review. A minimum of 30 days will be provided
for the public to review the document and to submit written comments to the
responsible government entity. In addition, because the NBWMF is expected to be
controversial, a public meeting will be held to allow the public to comment in
person. ABC will be required to respond to all comments and to revise the EIA
as necessary. The revised document will be published as the final environmental
impact assessment for the NBWMF.

Czech regulators will use the final documents as a resource in their
analysis of whether to permit the facility. Because ABC involved the agencies
and public early in the process, the likelihood of the project being completely
unsatisfactory is remote. The government agencies which are responsible for
making the decision to approve or disapprove the project have with the completed
EIA a document on which an informed decision can be based.
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UA OF TRANSPORT INFRASTRUCTURES: THE WEIGHED LINK METHOD

iJr. Andres MONZON. Titular Professor. Polytechnic University of Madrid

ABSTRACT:

After the European Directive on Environmental Impact Assessment, every EC
country has developed its own Act which regulate a number of activities. The EIA
process of transport plans has special characteristics because the structural effects
on land-use pattern. There are several procedures to evaluate the aggregate impact
on the environment of roads, railroads, pipelines, etc. However none of them is
good enough. Some of them are geographic oriented and others are based on a
hard mathematical approach. Each of them has different advantages and
iisadvantages. The paper proposes a new method which share both characteris-

tics: full geographic reference and adequate mathematical procedure to discuss
alternative projects. It has been called "the weighed link" method. It combines the
transparencies method approach along with the contibution of each environmental
factor to the global impact. The paper also includes a EIA case study carried out
using the proposed method.

1. ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT IN ROAD PROJECTS

- EEC Regulatory Procedure

The EEC has set up a procedure to evaluate a number of projects and activitieb
prior to their implementation through 85/337 Directive, which is mandatory in every
community country. In Spain has been set up by two Acts, passed in 1986 and
1988 respectively. Within that regulatory framework others laws have been
promulgated both at the regional level and also in different sectors such as
transport.

- Specific characteristics of EIA in road projects

There are a number de specific characteristics related to "linear" infrastructures as
roads, railways, water canals, electricity lines, pipelines, etc. They are projects
usually considered of public interest. The land taken is not very large, because they
have a narrow infrastructure, but their influence on the territory is important because
they cross large areas, with a variety of activities -agricultural, forestry, urban, etc.
All of them have also the necessity of linking two fixed points: the origin and the
destination, but the itinerary could be different.

The EIA procedure is oriented to evaluate all the impacts of each alternative in order
to minimize the global impact and select the best one from the environment point of
view. Following the EEC Directive, the Spanish Act have determined the
environmental factors to be considered in the EIA process. That means that the EIS
(Environmental Impact Statement) must focus on land, geology, vegetation, wild life,
human settlements, water, air pollution, climate, landscape, ecosystem structure
and functional factors, quality of life (noise, vibrations, smells...) and the
preservation of historic and artistic heritage.



2. MAIN EIA METHODS FOR ROAD PROJECTS

Neither the EEC Directive nor the Spanish Act indicates any particular method to
evaluate the impact of any type of project on the environment. So there is not any
specific recommendation to implement the EIA process in the case of road
infrastructures which have particular characteristics.

Each evaluation process could be split out into two phases: first the APPRAISAL of
every action on the environmental factors including the prediction of the effects on
different years horizons. Secondly it is necessary to COMPARE ALTERNATIVES to
choose the best one within those which are possible to implement in the study area.

The best method does not exist, at least in road projects. As N.Lee quotes (1) the
EIA evaluation process is a new discipline of the decision theory. There are two
different approaches: the qualitative and the quantitative one. The first one focusses
on the description of the effects in detail. The quantitative appraisal tries to convert
the consequences into numbers which are easy to combine. The fist group is called
by Arce (2) Low Level Methods and the second one Advanced Level Methods.

Low Level methods are properly a guide to consider all the possible impacts on the
environment but without any proper valuation. Environmental matrices, lists of
impacts, Diagrams of mutual influence are included in this group. They have the
advantage of being easy to implement and to understand.

Advanced Level methods are designed to give quantitative valuations of each
alternative. Some examples of this group of methods are Transparencies, Leopold,
Battelle and Galleta.

Transparencies method consists in drawing on different PVC boards the predicted
impacts of the project on every environmental factor. It could be composed by a set
of transparencies related to soil, vegetation, wild life, water, noise and air pollution,
urban settlements and historic heritage. All of them will be printed on the study area
map at the same scale. The final output is to provide an agreggate map by
superposing all the layers. Presently this method can be implemented in computers
with graphic facilities which makes the work more reliable and easy.

The Leopold method is well known as Batelle and Galleta as well. All of them try to
convert -through different procedures- the valuation of individual environmental
factors in quantitative figures, which can be added in order to get the global impact
value. This global result of each alternative project can be compared and the best
solution is selected. The easy way of the evaluation process is the great advantage
of this group of methods. On the other hand they have the big problem of loosing
the reference to localization of impacts on the area map. Consequently it is
impossible to determine where will the impacts on the territory be.

This is the cause why we decided to implement a new method -dedicated to road
and rail projects- which would combine the advantages of geographically oriented
methods as transparencies and the quantitative approach as Leopold does.



3. THE NEW "WEIGHED LINK METHOD"

In order to get a better understanding of the procedure we are going to describe
the method parallel to the case of study analysis. It requires a brief description of
the study area.

- Study Area and project under evaluation

The area of study is located in Galicia, a region in northwestern Spain. It has been
decided to build a new arterial road to link medium size cities: Freixido and
Cambela. At the same time the new road will improve the communication between
two major roads: N-120 and N-525 (see figure 1). That area has been declared
under ecological preservation because its landscape values. There is a number of
forestry species in an abrupt country crossed by nice rivers.



There are three alternatives to solve the communication. Alternative A is to built a
new road with new bridges and by-passing all ttae cities, but following the track of
the existing one. Alternative B is just to improve a little the existing road through
better pavement and curve design. Alternative C is to build a totally new road to
connect "O Bolo" which is an important city in the east. Figure 2 includes a map
with the three alternatives under study. A is the quickest alternative, B is the
cheapest and C produces the greatest regional integration.

- Implementation of the method

This method has being designed to combine full geographic reference and reliable
mathematical procedure to discuss alternative projects. The method is implemented
in five stages:

1. Study Area is divided into cells by putting on top of area map a grid as small
as the precision we want in the final result. Of course it is necessary to adequate
the size of the grid to the scale of the map. In this case an square grid of 250
meters side has been implemented.

2. Inventory maps: as in the Transparencies method each environmental factor is
plotted on the geographic map and divided into cells. The system in to assign to
each cell one value, which represents the higher fragility referred to each
environmental factor (3). Figure 3 shows one thematic map and the conversion to
environmental values. There are seven inventory maps in the case of study: social
factors, land uses, hydrology, vegetation and wild life, geology, noise and pollution,
landscape.
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3. Evaluation and aggregation of impacts. Each inventory map is affected by a
weight which indicates the comparative importance of that factor. The sign of the
weight can be positive or negative if the impact is beneficial or damaging to the
environment. There is an example of this process in the figure 4.

The aggregation process consists in adding all the valued maps affected by their
weights, as follow:

i f = pt * t *

\.;. impact on environmental factor f
p,: weight of the environmental factor f
t : balance factor depending on type of infrastructure
I,,: length of road on the i-j cell

(if there is not any its value will be zero)
i: valuated impact associated to i-j cell
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4. Comparative results. Following this procedure we can evaluate the global
impact of each project alternative. The less negative project -or more positive if
there any- will be the best one from the EIA point of view. The table shows the
evaluation results in the case of study. Some factors are positive but many others

•: are negative. It means that all the projects produce negative impact on the
j environment. After the evaluation process we can say the less negative is the
i project A.

Factors

Social aspects

Land uses

Hydrology

Vegetation and wild life

Geology

Noise and pollution

Landscape

P.

weight

3

2

2

3

1

2

2

Impact Assessment...

Alternatives

A.
Quickness

-75

138

130

168

65

120

226

772

B.
Economy

-78

146

136

168

66

172

230

840

C.
Regional
integration

-159

164

110

276

74

74

264

803



3. CONCLUSIONS

The result indicates that the weighed link method is a reliable EIA tool. In one hand
it enlights the localization of the impacts through the geographical reference. On the
other hand it is possible to discuss different projects and evaluate the best one in a
easy way.
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EIA AND THE PLANNlHb ur MMJUK utVELOPHEMT PROJECTS

Keith W Hargest HA HPhil - Rendel Planning, U.K

ABSTRACT: This paper focuses on the way that Env i roňme; u u i Impact
can be used in undertaking key decisions in the planning of major d
projects. Reference is made to the difficulties of evaluating divcrv
environmental efiects and the role of strategic environmental appraisals. Th-
paper provides a brief introduction to multicriteria decision-maki;
techniques and the monetary valuation of environmental impacts. Examples <•:
principally drawn from major transport projects within the UK but refen.r;
is also made to the EC and practice in other countries.

1. INTRODUCTION

Within the UK, and all other countries in the European Community. •
principles underlying Environmental Impact Assessment (EIA) relate to fa;\
130R of the EEC Treaty. This states that the principal objectives at- •
protection and improvement of environmental quality, the protection of !••:
and the rational use of resources.

EC requirements for EIA, as set out in Council Directive 85/337/EEC fit in'
these objectives by requiring that certain specified major developments shoui
be assessed in such a way that expert quantitative and qualitative analyst
of the environmental effects of the proposal should be undertaken nn:
presented so that the importance of these effects can be assessed. This El/'
process could also be used to modify the scheme in order to mitigate
unacceptable impacts. Having undertaken this analysis the results an-
presented in a document which will enable a proper evaluation of the full
environmental consequences of the proposed project to be undertaken by t.iv-
appropriate decision-making body before a decision is given.

EIA therefore has two primary functions: firstly to improve decision-maki: ,
by taking into account the full range of environmental (ie. physical, soci a'
and economic) consequences of the proposed project; and secondly to reduce th<
adverse effects of the scheme (or maximis^ its benefits) by incorporating El A
fully into the project design and development process.

In this paper, attention will focus on the second of these two key functions,
that is the role in which data on environmental impacts (as provided by El/-
or similar procedures) can be used to facilitate decision-making. It
considers difficulties that arise both from the type of data produced in tenr.
of the wide range of diverse impacts assessed and also the timing of [?!•'
procedures.

2. EIA, SCHEME APPRAISAL AND TRANSPORT PROJECTS

As with many other types of major development projects, proposals for ne.-;
transport facilities (such as new motorways, inter-regional or national rail
routes or intra-urban light rail schemes) cause a wide range of substantial
economic, social and environmental impacts. These impacts can be both
beneficial to the environment (for example by removing traffic from existing
roads) as well as having adverse impacts. However, unlike certain other typCL-
OT development proposals, which may be constrained by particular site
requirements, there may be a large range of alternativo options for transiv"
schemes. These alternatives mav in^lnr'n•



alternative r&ute alignments;
alternative standards of provision; or even
alternative transport modes.

The development process for major new transport proposals from scheme
identification to detailed design of the preferred alternative normally takes
place over a number of years. If one of the aims is to ensure the protection
of the environment, as it certainly is within the EC and in many other
countries, it is important that environmental impacts are considered
throughout the whole of the development process. However, project based EIA
as required under the EC Directive only ensures that environmental assessment
occurs towards the end of the process, that is when detailed design takes
place. The requirement in the Directive for reasons to be given for rejected
alternative schemes does not necessarily ensure that the environmental impacts
of any alternative need to be identified in detail.

Project-based EIA does have other problems. These include the failure to
adequately assess the cumulative and incremental environmental effects arising
from, for example, a range of different types of developments occurring in a
local area or, alternatively, a programme of similar developments. In
addition the identification of environmental impacts at a late stage in the
development process can create difficulties in trying to ameliorate adverse
impacts. As a result either less than ideal solutions may only be possible
or the solutions are particularly costly.

The above points have been recognised for some time. As a result various
governmental organisations have advocated or required a range of actions to
ensure that environmental impacts (as well as others) are considered at
earlier stages of scheme development. These are wide ranging and include: the
UK Dept. of Transport's Manual of Environmental Appraisal which uses a two
stage assessment procedure; Regulatory Impact Assessment in the US (an
extended cost-benefit analysis for proposed new laws and regulations); and the
EC's draft Directive for the environmental assessment of plans, policies and
programmes.

In the context of transport schemes a range of techniques can be used for
comparing the environmental, social, economic and transport impacts of
alternative proposals. These include the use of environmental constraints
plans, overlays, extended cost-benefit analysis and presentational frameworks.
One of the major problems, however, is the way that the information generated
on impacts can actually be used to enable judgements to be made between
alternatives on a rational basis. In particular, how can alternative options,
which have impacts on a large range of diverse evaluation criteria which are
measured in different units, be compared?

3. MULTICRITERIA EVALUATION FOR TRANSPORT SCHEMES

3.1 Evaluation Criteria

At whatever stage of the development process that is being considered it is
evident that alternative transport schemes will need to be evaluated against
a wide range of criteria. These will include:

transport impacts (for example: levels of traffic relief on the existing
network, reduction of congestion, improvement of access);
environmental impacts (including: noise, air pollution, ecological
impacts, effects on-heritage, severance, etc);
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I.

economic impacts (direct employment; encouragement of new investment);
social impacts (for example: accessibility for social groups; impact on
community facilities); and
financial impacts (construction costs, maintenance, etc).

The precise list of evaluation criteria and the method of measurement will
vary according to the level of detail required and data availability.
However, in all cases, it is evident that the criteria will be measured in
different, and essentially incomparable, units. The following examples
illustrate the difficulties encountered in a range of evaluation situations.

3.2 M6 Scheme Identification Study

Figure 1 provides an extract from an assessment framework for a series of
route corridor options for motorway improvements to the north of Birmingham
in the UK. The analysis of environmental impacts was based on the preparation
of environmental constraints plans. As a result, at this stage of scheme
development, it was only possible to indicate impacts in the broadest terms.
Other environmental criteria considered in the assessment process included

FIGURE 1: M6 IDENTIFICATION STUDY - ENVTAL FRAMEWORK
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physical constraints, landscape quality and impact on mineral resources as
well as traffic and economic benefits.

3.3 Downpatrick Relief Road

Figure 2 presents an extract from a framework summarising the key differences
between three options for a relief road for the town of Downpatrick in
Northern Ireland. Unlike the previous example the centre lines of the
alternative schemes were known which allowed a more detailed assessment of
environmental effects. In addition a "Do Minimum" option was identified which
assumed that only minor improvements to the existing highway network would be
carried out.

In this case the principal trade-offs between the options were: good traffic
relief with either adverse effects on local schools (option 2) or an area of
ecological importance (option 1); or increasing congestion but no other
adverse environmental impact.

3.4 black Country Integrated Transport Study

The third example is taken from an integrated transport study for a major
urban area in the West Midlands of England. This differs from the other two
examples in that it is an evaluation of alternative policy strategies for a
combination of public and private transport modes and land use patterns.
Figure 3 shows that, in this evaluation, impacts were assessed in relation to
specific policy objectives with measures being quantified wherever possible.

In each of the above examples it is evident that trade-offs between different
impacts were not straightforward. Yet, in order for the schemes to be
developed, it was necessary for a careful appraisal to be carried out to
ensure that environmental factors were given due weight throughout the
development process. In each of the examples the promoting authorities had
explicitly stated that environmental issues were a key concern.

In practice the selection of preferred alternatives in the above examples was
based on professional judgement. To simplify the problem the key differences
between options were highlighted and trade-offs between criteria identified.
An example of trade-offs could include the expenditure of an additional £X
million which would improve the amenity in three town centres from poor to
good. A more difficult example can be taken from the Downpatrick scheme where
there was a direct trade-off between specific social impacts and a major
ecological impact (traffic and financial impacts between the options were
similar) .

To a large extent the significance of a certain impact (and therefore the
importance attached to it) depends not only on the magnitude of the physical i
impact but also the weight attached to the criterion itself. In many §
situations whereas magnitude of impact lies in the realm of technical |
appraisal the importance attached to criteria is a political decision. This !
is appropriate given that concern ir> with the utilisation of scarce |

•;• environmental, social and financial resources with funding coming from public §
H> sources. I
I ^
f- Judgement based evaluation techniques are widely used, not only in the UK but j_
>" in many other countries. For example, Government advice in France requires

key differences between alternative road schemes to be identified and
summarised on a simple five point scale (ranging from very favourable to very
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unfavourable impacts). However, it is important to note that a wide range of
formal multicn'teria decision-making techniques have been developed to aid
judgement in situations similar to those described above.

4. MULTICRITERIA DECISION-MAKING TECHNIQUES

Figure 4 presents a typology of the wide range of formal Multicriteria
Decision-Making Techniques that have been developed over the last 30 years or
so. Four main types can be identified - aggregating techniques;
"lexicographical" techniques; concordance analysis; and map overlay
approaches..

4.1 Non-Monetary Aggregating Techniques

During the 1960s and 1970s non-monetary aggregating techniques were
particularly common. The techniques aim to produce an absolute overall
'score' for each alternative option. This score is the sum of the
standardised impact magnitudes multiplied by each criterion weight. A wide
range of alternative techniques were developed, a number of which are shown
in Figure 4. The essential problems with the technique are: data
requirements; the assumptions implicit in the weightings; and the apparent
meaninglessness of the scores derived.

4.2 Other Non-Monetary Techniques

These include:

Concoráance Analysis. A complex mathematical technique which aims to
compare all schemes on a pairwise basis for each individual impact. The
resulting analysis seems more appropriate to the selection of a sub-set
of better schemes rather than the specific ranking of schemes.

"Lexicographic" ordering techniques assume that criteria can be ranked
from most to least important with the selection of the preferred scheme
based upon its performance against the most important criterion.

Map overlays essentially include the geographical representation of
impacts to show environmental acceptability.

4.3 Monetary Techniques

Recent developments in environmental economics together with greater
commitment to concepts of sustainable development have resulted in increased
attention being given to extending cost-benefit analysis to include
environmental impacts. Such an approach allows for simplified decision-making
by reducing impacts to a common measurement unit and also enables the "real
cost" of a particular development to be identified - not only the financial
cost of construction but also the environmental resource cost.

The essential difficulty with this approach is that environmental goods are
not traded. This problem is compounded by the fact that environmental impacts
are uncertain and often do not have natural measurement units. Techniques
have focused on overcoming these problems - particularly the first by trying
to derive market values. The main techniques developed include:

identifying surrogate markets (hedonic pricing and travel cost methods);
creating hypothetical markets (contingent valuation); and
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FIGURE 2: DOWNPATRICK SUMMARY ENVTAL FRAMEWORK
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indirect (ie. non-market) valuations (dose-response methods and shadow
projects).

To a greater or lesser extent these methods are used in cost-benefit analyses
for road schemes in a number of countries - including the UK (eg. travel time,
noise compensation, accidents), Sweden, Norway and Denmark (including noise
and air pollution impacts).

5. SUMMARY AND CONCLUSIONS

This paper has sought to show that EIA, in fulfilling its primary aims of
aiding decision-making and improving scheme design by minimising adverse
impacts on the environment, needs to be carried out in some form throughout
the scheme development process. Examples have been presented of transport
schemes, but it is evident that similar issues arise with other developments
where there arc a range of scheme options (for example, new settlement
proposals). However, the fact the ľ.IA produces extensive data on impacts on
a range of environmental criteria creates an evaluation problem.

Whereas judgement-based techniques are commonly used for scheme selection a,
number of formal decision-making techniques have been developed. Each of
these does have significant difficulties in application, however, elements of
the approaches may have a role in part of the scheme selection process, for
example, concordance methods for selecting a subset of preferred alternatives.
In recent years the opportunities afforded by developments in environmental
economics are increasing the potential for extending cost-benefit analysis to
include a wider range of environmental resource costs. These techniques are
still being developed and require extensive additional research. However,
whichever techniques are used, they cannot replace the need for detailed
environmental impact assessment of proposed developments to ensure that the
full range of impacts are identified and their implications understood.

FIGURE 4: MULTICRITERIA DECISION-MAKING TECHNIQUES
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R E G I O N Á L N Í ' C K N T R U M E I A , O S T R A V A

I n g . VLADIMÍR R I M M E L , R e g i o n á l n í c e n t r u m E I A , s . r . o .
C h e l č i e k é h o '», O s t r a v a 1

ABSTRACT
The Regional EIA Centre in Ostrava was formally established

in June 1092 after two years of having undertaken of EIA
research. The Centre has been preparing - Environmental Impact
Statements and Environmental Audits and reviewing some others
EISs. Besides it has been organizing the EIA training courses and
seminars. This year the Centre has produced a Czech edition of
EIA Newsletter 7 (the Czech edition EIA Newsletter 6 was produced
last year). The" Regional EIA Centre has also been cooperating
with some EIA Centres and special firms in abroad especially in
Great Britain, Germany and Netherlands.

VZNIK, ZÁKLADNÍ CÍLE

Regionální centrum EIA s.r.o. Ostrava jako pracoviště
specializované na proces EIA - posuzování vlivů na životní
prostředí, vzniklo v červnu 1992. Vzniku firmy předcházelo zhruba
dvouleté přípravné období. Založení "centra" bylo účinně
podporováno centrálními, regionálními i. místními orgány ochrany
životního prostředí.

Hlavním záměrem a cílem bylo vybudování specializovaného
konzultačního, informačního , expertního, školícího a metodického
pracoviště pro zavádění a rozvoj procesu EIA.

NABÍZENÉ SLUŽBY

S ohledem na interdisciplinární charakter problematiky EIA
je velmi obtížné a současně neefektivní zajišťovat veškeré
nabízené služby vlastními silami. Důležitou součástí strategie
"centra" je proto efektivní externí kooperace s řadou
odborníků-jednot 1ivců a specializovaných firem. Mezi provozované
činnosti a poskytované služby patří zejména:

Expertní a konzultační činnosti
Od zahájení činnosti do konce března byly pracovníky centra

zpracovány nebo rozpracovány následující materiály:

Dokumentace dle zák. 244/92
- Dekontaminační středisko Rychvald
- MCHZ Ostrava - část
- Silnice I. tř. u Přerova - dokončení v 05/93
- Silnice I. tř. v Jeseníku - dokončení v 05/93
- Minimalizace exhalací z kupolových pecí slévárny radiátorů

v ŽDB Bohumín
- Podklady pro expertízni posouzení trasy dálnice D47 v průtahu

Ostravou

Posudky dle zák. 244/92
- Výroba acetylénu AGA-Vítkovice
- Spalovna odpadů fy Jan Němeček v Prostějově
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- Skládka tuhých komunálních odpadů Petrftvky, okr-. Třebíč
£i> sjiäkiL.. )MLQ dotace ze Státního fondu Ž P ČR
- Likvidace průmyslových odpadů fy Thormiea Ostrava

Kiiy_i r o n ni c n t a 1 Audit
- Podnik zámečnické výroby Michálka, Ostrava

Skolení a vzdělávání v problematice EIA
První významnou akcí byl celostátní .seminář "Environmental

Impact Assessment", který byl připraven společní podnikem INORGA
Ostrava (tehdejší působiště pracovníků centra EIA) a územním
odborem MZP ČR v Ostravě v dubnu 1992. Seminář, jehož se
zúčastnilo více než sto účastníků byl hodnocen velmi pozitivně.

V listopadu 1992 se Reg. centrum EIA podílelo na přípravě
kurzu "Zabezpečení československých '.ávazkú pro naplnění Espoo
- konvence", který pořádal Institut Aplikované ekologie
v Kostelci nad Černými lesy.

V lednu 3 993 se uskutečnil první z cyklvi kursů "Hodnocení
vlivů na životní prostředí" (Environmental Impact Assessment
- E I A ) . Druhý je připravován na začátek dubna. Tento cyklus je
připravován společně Rog. centrem EIA, firmou AQ-test Ostrava,
územním odborem MŽP ČR v Ostravě a holandskou firmou DIIV
Environmental and Infrastructure.

Projekt řízení péče o životní prostředí EKOMANAGEMENT 2.0
Je programový produkt, který spolu s příručkou tvoří nástroj

optimalizace systému řízení péče o životní prostředí v podniku.
Cílem projektu je zavést takový systém řízení péče o ŽP, který
bude podporovat komplexní a preventivní péči o ZP u producentů
znečištění a tím m j . přispívat k postupnému přechodu ku strategii
"trvale udržitelného rozvoje".

Budování systému řízení péče o ZP so doporučil je provádět
formou pěti postupných kroků :̂
1. Základní přehled ekologických problémů
2. Detailní analýzo ekologických problémů
3. Zpracování programu péče o životní prostředí
h . Realizace programu péče o životní pros trud í
5. Kontrola uskutečňování, programu (Environmental Auditing).

Pro bližší seznámení s projektem je k dispozici "demo" disketa.

Projekt "Objoktivizace rozhodovacího procesu při posuzování vlivů
na životní prostředí"

Jako .součást tohoto projektu byla zpracována m j . metodická
doporučení zaměřená na:
- účast veřejnosti v procesu III A
- využívání metod vícekriteriá 1 nílio hodnocení variant v EIA
- budování, a provoz účelových databází EIA
- návrh .systému řízení Centra EIA a
- kritická analýza legislativních předpisů KIA.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Široké využívání zahraničních, zkušeností a jejich aplikace
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při. řešení různorodých problémů posuzování vlivů na životní
prostředí u nás je nezbytnou podmínkou rychlého a účinného
zavádění procesu EIA do běžné praxe. Proto jsou systematicky
.studovány zahraniční legislativní předpisy, metodické postupy,
případové studie* odborné publikace, výzkumné zprávy a další
odborné materiály.

Vydávání české verze EIA Newsletter
Důležitým informačním zdrojem se od samého počátku činnosti

Regionálního centra EIA stal bulletin EIA Newsletter, který
vydává EIA Centre University of Manchester. První kontakty
s centrem EIA v Manchesteru se uskutečnily v závěru roku 1991.
Byly získány informační materiály o činnosti "centra" a dalších
odborných pracovišť zaměřených na proces EIA v zemích Evropských
společenství.

Po dohodě s vydavateli byla už v průběhu 1. čtvrtletí 1992
připravena česká verze EIA Newsletter 6, která byla poskytnuta
účastníkům výše zmíněného semináře "Environmental Impact
Assessment" (duben 1992, Ostrava) a následně nabídnuta dalším
účastníkům procesu EIA. Celkem byla česká verze EIA Newsletter
é.6 distribuována cca 250 zájemcům.

Česká .verze čísla 7, která vyjde v dubnu 1993 bude doplněna
0 první zkušenosti s procesem EIA v České i Slovenské republice.

Hlavním záměrem autorů české verze je poskytnou! všem
zájemcům a účastníkům procesu EIA užitečné a inspirativní
informace, které by ve svých důsledcích měly pozitivně ovlivnit
kvalitu procesu posuzování vlivu na životní prostředí v České
1 Slovenské republice.

Spolupráce s institucemi EIA v zahraničí
Vedli! už více než roční spolupráce s EIA Centre

v Manchesteru byl v průběhu 1. pololetí 1992 navázán kontakt
s ředitelem ElA-Research-Centre v Dortmundu, panem Volkerem
K 1 e inschmi d Lem. Díky jeho laskavosti byly získány cenné
materiály, týkající se procesu EIA v Německu i v některých
dalších zemích Evropských společenství. Tyto materiály jsou
uloženy v Regionálním Centru EIA a jsou zájemcům k nahlédnutí.

Pan Kleinschmidt přišel s náměty na společný výzkum
a Skolení v oblasti EIA. Uchem návštěvy Dortmundu, která se
uskutečnila v srpnu 1992 a které se zúčastnili autor tohoto
příspěvku <i RNDr. Miroslav Martiš, CSc . ředitel Institutu
aplikované ekologie v Kostelci nad Černými Lesy, byla dohodnuta
další spolupráce zejména při zabezpečování "Espoo konvence
- o hodnocení vlivu na životní prostředí přesahující hranice
stálú". Pan K1 e irischmi d t prezentoval zájem ES na společném řešení
problematiky Espoo konvence mezi Německem, ČSFR a Polskem.

Regionální centrum EIA se m j . specializuje na prolj 1 e m a 1. j ku
hospodaření s odpady. Proto se dva jeho pracovníci účastnili
školícího programu "hodnocení výhod čistší výroby a minimalizace
odpadu - CLEANER PRODUCTION PROJECT", který ve spolupráci
s Norwegian Society o i Chartered Engineers pořádala Technologická
fakulta VUT ve Zlíně. Účastníci tohoto programu se seznámili
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s metodou "WASTE MINIMIZATION ASSESSMENT" (hodnocení minimalizace
odpadů) a jejím praktickým použitím při řešení konkrétních
vybraných projektů v českých podnicích.

V závěru roku 1992 byla zahájena výše zmíněná spolupráce
s holandskou firmou DHV Environment and Infrastructure. Příprava
a realizace cyklu kursů byla první společnou akcí, na kterou
budou navazovat další.

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S PROCESEM EIA

Přehled dosud zpracovaných odborných materiálů jo uveden
v části 2 tohoto příspěvku. Dosavadní zkušenosti jo možno
charakterizovat následujícím způsobem:

a/ Většina investorů (oznamovatelů) si za termínem "posuzování
vlivů na životní prostředí" (EIA) představuje většinou pouze
zpracování "dokumentace" a případně posudku. Až na výjimky
jsme se nesetkali s aktivním přístupem investora směrem
k veřejnosti, t/.n. projednání rozvojových záměrů firmy
s veřejností ještě před zahájením prací na "dokumentaci".

b/ Úroveň okresních úřadů jako "příslušných orgánů" v procesu EIA
je dosud dost rozdílná. Stejně tak i většina zodpovědných
pracovníků obcí a měst nemá o procesu EIA dostatečné znalosti.
Proto považujeme školení zaměřená na proceduru EIA v této fázi
za velmi důležité.

c/ Zájem veřejnosti o proces EIA závisí na "atraktivitě"
zamýálené stavby. Zatímco veřejná projednávání spaloven,
skládek, jaderných elektráren ap. dokážou naplnit i velké
sportovní haly, na projednání závodu na výstavbu acetylénu ani
supermarketu v Ostravě nepřisni nikdo, resp. jeden občan.

d/ Kvalita zpracovávaných dokumentací a posudků zatím není vždy
vyhovující. Dá se říci, že odpovídá kvalitě zpracovatele.
Domníváme se, že ke zvýšení kvality přispěje spíše občasné
vrácení, resp. požadavek na doplnění nekvalitního materiálu
oznamovateli, než administrativně náročné zkoušky odborné
způsobilosti.

e/ Potvrzují se některé výhrady k platné legislativě. Po
vyhodnocení zkušební doby (1 - 2 roky) bude zřejmě užitečné
zákon novelizovat s cílem omezit kvantitu posuzovaných akcí
a naopak u všech akcí významně ovlivňujících životní prostředí
stanovit zásady, resp. postup jak zabozpečit vyšší kvalitu a
optimální rozsah zpracovávané dokumentace.

Celkově lze první měsíce působení zákona č. 244/92 Sb. hodnotit
pozitivně. Nejvýznamnější změna nastala v chování investorů,

r, kteří prakticky bez výjimky berou požadavky zákona zcela vážně.
''• Respektování ekologických zákonů, limitů a norem už ve stadiu
?j- projektové přípravy akcí má jednoznačně charakter tolik
/ potřebného preventivního řešení ekologických problémů. A k

zabezpečení tak obtížného a konfliktního úkolu musí přispět bez
rozdílu všichni účastníci procesu EIA.
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ABSTRACT

In Republic of Slovenia the proposal of Environmental Protection Law is prepared.
This law demands for any proposed project or activity, for witch administration
permission is required, obligatory elaboration of Environmental Impact
Assessment. Till now the E.I.A. in Republic of Slovenia has not been specified or
required by any law.

But on the other hand, the main Slovenian bank, which has credited all important
investments in our Republic, had demanded the E.I.A. as a part of obligatory
documentation.

Therefor, a group of scientists and experts (SEPO) within the Jožef Stefan Institute
was established.

The SEPO group is an multidisciplinary group for the evaluation of environmental
impacts and was founded in 1974. In addition to the scientists and laboratories at
the Jožef Stefan" Institute, several professional institutes and faculties are
engaged in the SEPO programme. SEPO is an independent, nonprofit making
environmental specialist organization and not an official, decision - making board.
SEPO only assists the authorities which are responsible for economic and social
development of our country with impartial environmental impact statements
(analysis).

Up to the present, about 600 environmental impact reports on a wide range of
new investments (chemical and pharmaceutical plants, metallurgy, paper and pulp
mills, food and agricultural investments, a uranium mill, a nuclear power plant
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etc.j have been made. Through requirements and recommendations in such
environmental impact assessments (considering the legislation and official
regulations), SEFO tries to prevent and/or minimise harmful effects on the
environment of each particular investment.

In the paper, methodology of SEPO work is presented through few case studies.

INTRODUCTION

In recent years, or rather in the last two decades, the environmental impact
assessment, as an optimisation procedure within regional planning, in Slovenia has
gained a considerable recognition but, nevertheless, its legal basis which would
impose an explicit obligation to incorporate the EIA into planning, has not been
developed yet.

Within the scope of regional planning legislation, the planning of settled areas and
environmental interventions and during the construction of buildings, the need for
environmental vulnerability analyses has been emphasised but El As have not
appeared as an independent document within the planning procedure. A concrete-
demand for EIA estimates, out of legal framework though, has been expressed in
relation to the financing of more extensive environmental intervention?
Ljubljanska banka, the most important state bank within the former Slovene
political system which took part in the financing of ail the most important
investments, demanded the environmental impact statement for individual
interventions to be included with the application, following the example of the
World Bank. In order to prepare as faultless and professional EIAs as possible, a
special group of experts and researchers, called SEPO (a group for assessment of
environment interventions) has been organised at the research institute 'Jožef
Stefan".

Aiming to overcome the present state of affairs in the planning of environ menta,
interventions, the Law on environment protection which is being prepared at the
moment, explicitly states the demand for EIA studies for all interventions foreseen
by the Republic or by local communities. The same law foresees also a regulation
on the environment vulnerability study which would become a basis for a
comprehensive assessment of environmental impact of development concepts in
individual branches and concrete investments into Slovenia.
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UNDERSTANDING OF EIA, Ref. U

During the decades of the 1950s and 1960s, it became increasingly clear that
many industrial and development projects were producing unforeseen and
undesirable environamental consequences. By the late 1960s citizen groups had
been formed in several countries to address this problem.

On the January l s l 1970, the United States of America had the distinction of
becoming the first country in the world to adopt legislation requiring
environmental impact assessment on major projects. The National Environmental
Policy Act (NEPA) of 1969 was adopted to ensure balanced decision - making.

In parallel with the growth of legislation has been the growth of concepts, precepts
and techniques of EIA. In addition to the Environmental Impact Statements (EIS),
there were textbooks, papers and journal articles which proposed a hos of methods
and methodologies. In the USA alone, there were, by 1976. 26 books and 89
methodologies available to the environmental technologist. So great has been the
flow of paper that one eminent US authority on EIA has jestingly proposed an
environmental study on the effects of environmental studies.

[t is desirable to draw a clear distinction between the Environmental Impact
Assessment (EIA) and the Environmental Impact Statement (EIS). It is unfortunate
that these terms have been used interchangeably by several authors, since they do
not represent the same thing.

The terms EIA and EIS both have their genesis in NEPA and the CEO (Council of
Environmental Quality) Regulations which followed it. In the specific context of
NEPA and CEO Regulations, the EIA is a brief examination conducted to determine
whether or not a project requires an EIS. CEQ has established a set of guidelines
which identify those projects for wich a full environment study would be required.
Thus, when a new project is proposed, the EIA is the study of these guidelines. If
the project is found to be exempled by the guidelines, a statement of negative
findings is filled. If not, work on the full environmental study proceeds and the
findings are reported in an EIS. The content and format of the EIS is spelled out in k
detail in the CEQ Regulations and other documents. Clearlly, EIS represents the I
fundamental activity, and EIA is simply an introduction to it. |

The above remarks are specific to the USA. They have been stated here to |
demonstrate how the confusion of terms come about. In most of the rest of the •'
world, and in Slovenia too, the interpretation of EIA and EIS is far different
Generály, EIA is used to include the technical aspects of the environmental study,
including data gathering, prediction of impacts, comparision of alternatives and the
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framing of recommendations. EIS (if the term is used at all) refers to the document
which summarises the results of the study and forwards recommendations to the
decision - maker. In marked contrast to the US definitions, the EIA in this context
is the substantial technical activity, for which the EIS is a reporting device (due to
decision - makers requests).

It should be evident that much confusion can arise from the out -of- context use of
the USA definitions of the terms EIA and EIS. We were faced such "unappropriate"
interpretations of EIA and misunderstandings concerning its content during
building Nuclear Power Plant Krško. Before issuing preoperational permit, all these
confusion was settled, and group SEPO prepared EIA and EIS in one document for
the NPP Krško.

In this paper, the terms are used in their more widely accepted international
context. So, in summary, a "pseudo-definition" of EIA might be as follows:

- it is a study of the effects of a proposed action on the environment
- it compares various alternatives (locations, producing technologies,

environmental protection measures etc.) by which a desired objective
may be realised and seeks to identify the one which represents the best
combination of economic and environmental costs and benefits

- it is based on prediction of changes in environmental quality which
would result from the proposed action

- it attemps to weight environmental effects on a common basis with
economic costs and benefits

- it is a decision - making tool.

PRAXIS FOR PREPARING EIA IN SLOVENIA

Realising that preparing of EIA by very few specialist organisations in Slovenia,
like Jožef Stefan Institute from Ljubljana and SEPO (in seventies), does not
contribute enough to a wide and appropriate understanding of environmental
problems importance, we decided to relocate most of the EIA activities (content) to
the EIR (Environmental Impact Report). Preparation of this document is now due
to projecting and architect organisations and specialists in industry. EIR practically
covers all the above mentioned topics of EIA: study of the effects of a proposed
action on the environment, comparison of various alternatives, prediction of
changes in environmental quality etc., Ref. (2).
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The SEPO work in the frame of these method for establishing EIA is to assess, if all
criteria and topics were considered in appropriate range and quality for a
particular project through preparing EIR and previous environmental studies. So,
as we stated in the introduction of these paper, SEPO through requirements and
recomendations in such environmental impact assessments, which are in fact
evaluations of the Environmental Impact Reports, tries to prevent and/or
minimise harmful effects on the environment of each particular investment. For
better understanding see Fig. 1.
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Figure I: Activity diagram for El A in Slovenia
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In the table 1. and Fig. 2 there is an brief overview of completed evaluations by
SEPO since 1974.

Industry

Chemical & Petrochemical
Metallurgy
Electric
Pulp and paper
Building
Agricultural
Mines
Tourist facilities
Cleaning facilities
Highvays
Disposal facilities
Pover Plants
Other

7 9

6
2

15
8
4
6
1
3
2
-
3
-
-

80

3
1

12
2
9
1
2
1
2
1
1
-
-

Year
81

3
3
6
3
2
3
4
2
1
-
3
1
-

90

'-
-

3
1
-
3
2
1
2
1
6
-
-

91

4
-
1
3
2
1
1
0
0
1
1
2
-

'92

-
-
2
2
-
-
1
-
2
-
4
1
3

Total 50 35 31 19 16 15

Table 1.: An overview of completed evaluations by SEPO in 1979, 1980,
1981, 1990, 1991 and 1992
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TOTAL 0 ENVIRONMENTAL Y QUESTIONABLE

74 75. 76 77 78 79 80 SI 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Figure 2.: A review of all completed evaluations performed by SEPO and
presentation of environmentally questionable or unacceptable
impacts to the evnironment of planned investments in
Slovenia between 1974 and 1992.

Case studies

' El A for Iskra Semic - PCB Hazardous Waste (Slides 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10)
* Low - and Intermediate- Level Radioactive Waste Disposal; Site selection
methodology in Slovenia (Slides 11, 12. 13. 14, 15)
* El A for the Ljubljana - Kranj Highway
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P O S T A V E N I E A Ú L O H Y P R I E M Y S E L N Ľ J
E K O L Ó G I E P R I H O D N O T E N Í V P L Y V U H O S -
P O D Á R S K E J Č I N N O S T I N A Ž I V O T N É P R O S -
T R E D I E

Ing. Peter PRIZEMIN
Prípravný výbor Asociácie priemyselnej ekológie

It is very important for countries which are transforma-
ting to the market system to secure naravoidable level of envi-
ronmental auditing ethics. There is a great common interest
between environmental auditors and bussiness and industrial ma-
nagement peoples. So they are creating their own "Association
for industrial ecology" in Slovak repuhllc.

Rozsah záujmov a predmet aktivit priemyselnej, resp.
podnikateľskej ekoli vLe bol doposiaľ najlepšie a v najkoncen-
trovanejäej podobe vyjadrený v Podnikateľskej charte pre trvale
udržateľný rozvoj (Princípoch ekologického manažmentu) resp.
podrobnejšie v publikácii Podnikateľskej rady pre trvale udrža-
teľný rozvoj "Zmena smeru (Changing course) - globálna podnika-
teľská prerspektíva rozvoja a životného prostredia". Z troch
známych mechanizmov ako primäť podnikateľov aby si uvedomí].!
hodnotu životného prostredia alebo aby obmedzili jeho poškodzo-
vanie, t.zn.

1) Príkazov a kontroly zo strany státu

2) Ekonomických nástrojov Státu

je predmetom priemyselnej ekológie najmä mechanizmus tretí,
ktorý môžeme nazvať ako

3) Samočinná regulácia podnikov a spoločností.

Z tejto pozície potom vyplýva aj postavenie a úlohy
priemyselnej ekológie pri hodnotení vplyvu hospodárskej Činnos-
ti na životné prostredie.

Pri každom druhu hodnotenia, či už pôjde o

- preverovanie vplyvu existujúcich prevádzok (zotrvačného blo-
ku) a aktivít,

- hodnotenie vplyvu stavby, resp. zamýšľanej činnosti,

- zisťovanie miery ekologických rizík a možnej zabezpečenosti
proti týmto rizikám, atrf.

bude kvalita výstupu nesporne závisieť nielen na spôsobilosti
firmy, ktorá bude spracúvať daný dokument, ale aj na úrovni
a ekologickej odbornosti vlastného manažmentu. Teda na odbornej
úrovni a spôsobilosti vlastnej priemyselnej ekológie. A to isté
pravdaže platí i o závislosti úrovne realizovaných opatrení,
ktoré pre podnik z hodnotiacich dokumentov vyplynú.
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Pre krajiny s transformujúcou sa ekonomikou na trhový
systém je velmi dôležité v tejto súvislosti neopomenúť ináC
možná veľmi banálny princip zabezpečenia etickej úrovne audí-
torských firiem. Pomerne vela našich podnikov sa sťažuje na
Škody, ktoré im boli spôsobené únikom informácii zapríčinených
zahraničrvvmi poradenskými firmami, s ktorými spolupracovali.
Rovnaké nebezpečie ale môže hroziť aj od nedostatočne zodpoved-
ných auditorských firiem z vlastného státu.

Je potrebné preto naučiť sa informácie spracúvať ekologic-
cky pravdivo, aváak pri zachovaní obchodného a priemyselného
tajomstva podniku. Rozpor medzi pravdivosťou a ekologickou hod-
novernosťou údajov na jednej strane a obchodným, priemyselným
a iným tajomstvom podniku je zväčša len zdanlivý a jeho veľkosť
je nepriamo úmerná odbornosti ekologického manažmentu podniku i
audítorskej firmy.

Úroveň podnikateľskej etiky pri hodnotení vplyvu hospodár-
skej činnosti na životné prostredie bude teda možné zvySovať
najmä

a) zvyšovaním odbornáj úrovne ekologického manažmentu podnikov,

b) prehlbovaním vedomostí o právnych cestách zabezpečenia
ochrany podnikových záujmov, napr. už pri uzatváraní zmlúv
o posúdení,

c) výmenou poznatkov a skúseností zo súdnych sporov o vymáhaní
odškodného v prípadoch zneužitia informácií

d) vybudovaním informačného systému o skúsenostiach s jednotli-
vými audítormi, opierajúceho sa o maximálne objektívne údaje
a spôsoby hodnotenia.

Analyzujúc záujmy priemyselnej ekológie a záujmy firiem,
ktoré budú hodnotiť vplyv hospodárskej činnosti na životné
prostredie možno povedať, že ich požiadavky voči orgánom
Štátnej moci sú velmi príbuzné, napr.:

1) Ide o stabilitu právneho systému minimálne tak, aby
bolo možné už pri rozhodováni o príslušnej investícii posúdiť
jej efektívnosť po dobu jej životnosti. T.zn. po dobu životnos-
ti investície Cu priemyselných technológií cca 12 - 15 rokov)
by sa nemali vopred nedefinovaným, resp. nepredvídaným spôsobom
meniť ekologické normatívy tak, že sa zmení efektívnosť. Poza
dovaná stabilita právneho systému je o i. tiež jednou z podmie-
nok vstupu zahraničného kapitálu do náSho priestoru.

2) Vývoj ekologickej legislatívy a sprísňovania ekologic-
kých noriem môže objektívne postupovať iba takým tempom, ako sú
schopné podniky reálne na ne reagovať a prispôsobovať sa im. Za
každým novým normatívom treba vidieť čas, ktorý podnik potre-
buje na to. aby analyzoval rozsah zmeny a rozhodol sa pre ade-
kvátnu reakciu, pripravil a realizoval prísluSnú investíciu.
Rešpektovanie tejto zásady je mimoriadne aktuálne u nás i v
ďalších štátoch Východnej Európy.
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3) Zaviesť pojem "ekologická efektivnost", ktorá sa meria
množstvom peňazí vynaložených na dosiahnutie jednotky ekologic-
kého efektu (napr. odbúranie 1 t charakteristického znečiste-
nia, resp. odpadu). To umožní získat

- objektívne merateľné kritérium pre rozhodovanie medzi jednot-
livými možnými rieSeniamí toho istého problému,

- kritérium pre rozhodovanie, Co upřednostnit v dnešnej situá-
cii veľmi limitovaných zdrojov,

- jasné, transparentné a verejnosťou i parlamentom kontrolova-
teľné kritérium pre rozhodovanie o prideľovaní Štátnych dotá-
cii, resp.prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia
na jednotlivé ekologické optrenia,

- spôsob hodnotenia vývoja úCinnosti a efektívnosti ekologic-
kých opatrení v Case, t.zn. Ci zlepšovaním úrovne rieSenia a
nástrojmi Štátnej politiky sa dosahuje lepšie zhodnotenie
vkladaných prostriedkov.

4) Upustiť od striktného predpisovania spôsobu, akým sa má
podnik vysporiadať s ekologickým problémom, (napr. neuvádzať v
rozhodnutiach orgánu životného prostredia výslovne úlohu "vybu-
dovať Čistiareň odpadových vôd"). Podnik musí mať možnosť voľby
spôsobu riešenia ekologickej úlohy Czníženie znečisťovania po-
vrchových vôd na zákonom povolenú úroveň možno predsa dosiahnuť
napr. i opatreniami v technológii výroby, zastavením nadmerne
znečisťujúcej výroby, znížením množstva použitej vody, atrf.).

5) Dbať o to, aby rozdielne uplatňovanie ekologických zá-
konov u jednotlivých podnikov nemenilo ich vzájomnú proporcio-
nalitu konkurencieschopnostl. Treba dať rovnaké podmienky pre
všetkých, čo znamená postihovať porovnateľné podniky rovnako. V
medzinárodnom meradle to znamená, že rôzna úroveň vývoja jed-
jednotlivých národov musí viesť k rôznym normám a riešeniam,
aby bola záťaž rozložená rovnomerne. V našich podmienkach to
konkrétne znamená, že: naše normy musia prihliadať k objektívne-
mu zaostávaniu v rozvoji.

Za predpokladu rešpektovania týchto hľadísk zákonodarnou j.
výkonnou štátnou mocou sa významne zlepšia podmienky pre výkon
väetkých foriem hodnotenia vplyvu hospodárskej Činnosti na
životné prostredie. Zreálnia a vyjasnia sa "okrajové podmienky"
u celý systém sa priblíži reálnemu životu. Co je mimoriadne
dôležité najmä pri nároCnom procese transformácie ekonomiky.

Podnikatelia, resp. firmy, ktoré budú odborne a na základe
objednávky vykonávať hodnotenie vplyvu moju okrem toho tiež
svoje špecifické probémy ako zamestnávateľské subjekty i ako
subjekty, ktorých komerCný efekt vo veľkej miere závisí od
úrovne ekologickej legislatívy. V oboch týchto polohách by mali

- mať zastúpenie a možnosť tlmoCit svoje stanoviská o viesť
dialóg so štátnymi orgánmi.
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- podieľať sa na tvorbe novej ekologickej legislatívy.

- analyzovať a hodnotit nedostatky platných zákonov a predpisov

- iniciovať alebo predkladať návrhy na príslušné zmeny, vylep-
šenia a pod.

Teda potrebujú väzby na systémy, ktoré boli vytvorené pre
dialóg Státu s podnikateľmi. Na Slovensku reprezuntuje záujmy
zamestnávateľov v Rade hospodárskej a sociálnej dohody C Tripar-
tite) Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení. Záujmy
priemyslu reprezentuje v Hospodárskej rade vlády Zväz priemyslu

Nie zanedbateľnou je i potreba viesť dialóg s Minister-
stvom životného prostredia SR, najmä v snahe eliminovať možnosť
odlišnej interpretácie zákonov a predpisov územnými orgánmi,
poukázať na možný chybný výklad a uplatňovanie zákonov a pred-
pisov v praxi, na prípady neodôvodnenej tvrdosti, atd".

Medzi princpiálne úlohy priemyselnej ekológie patri
zosúlarfovanie ekonomických a ekologických záujmov v duchu zásad
trvale udržateľného rozvoja. Cieľom je maximálne sa priblížiť
tomu. aby ekologcké úlohy a povinnosti mořili byť stále viac
chápané ako príležitosť pre nové podnikateľské aktivity a pres-
távali byť vnímané iba ako obmedzujúci faktor. Skúsenosti, uka-
zujú, že toto by mohla byť najefektívnejšia cesta odstraňovania
ekologických problémov. Ukazujú však tiež, že je len jediný
spôsob ako takúto cestu nastúpiť, a to je vytvorenie systému
cieľavedomej spolupráce Státu, podnikateľov a verejnosti. Stát
a verejnosť majú už pre takúto spoluprácu zabezpeCené vecné
predpoklady, t.zn. Špecializovanú sústavu úradov na strane 5tá-
tu, ekologické iniciatívy, hnutia, strany, orgány miestnej sa-
mosprávy a pod. na strane verejnosti. Logicky aktuálnou je teda
potreba vecne zabezpeCiť túto "ekologickú tripartitu" i zo
strany podnikateľov a priemyslu. Ide o združenie podnikateľov,
priemyselného "top manažmentu", odborníkov i týmto smerom anga-
žovanej verejnosti vychádzajúce z uznania a praktického uplat-
ňovania

- zásad trvale udržateľného rozvoja,

- Podnikateľskej charty pre trvale udržateľný rozvoj, resp.

- u nás prijatého Ekologického desatora podnikateľa.

Zmyslom je vytvorenie podnikateľskej organizácie, ktorá si
kladie za cieľ hľadať spoloCné riešenia optimálne vhodné tak zo
strany ekologickej, ako i ekonomickej. ij

Na Slovensku by sa takouto organizáciou mala stať f
Asociácia priemyselnej ekológie opierajúca sa o Zväz priemyslu "*
a Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení. !
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Abstract: According to the law No. 244 (April 15th, 1992) the
prescribed data on physicochemical, chemical, and biological
porpcrties of new chemical substances and products must be col-
lected before their production. Evaluation of biodegradability
is of extraordinary significance. Methods for the determination
of biodegradability have been discussed.

Zákon č. 244 Česká národní rady ze dne 15. dubna 1992 o
posuzování vlivů na životní prostředí se ve své čtvrté části
zabývá posuzováním výrobků, které zahrnuje porovnání vlastností
výrobků z hlediska jejich vlivů na životní prostředí. Stanovené
výrobky se vyhlašují ve Věstníku MŽP. Posuzování se provádí u
výrobků tuzemských i dovážených formou certifikace podle zvlášt-
ních předpisů. Stanovené výrobky nemohou být bez certifikátu
uvedeny do oběhu. MŽP určuje předpisy a technické normy pro po-
suzování výrobků. ČIŽP kontroluje, zda nejsou uváděny do oběhu
stanovené výrobky, kterým nebyl udělen nebo odňat certifikát.

Původní zákony o detergentech v šedesátých letech a poz-
dější zákony o pracích a čistících prostředcích byly prvními le-
gislativními opatřeními předepisujícími hodnocení biologické
rozložitelnosti vybrané skupiny látek. Později byly v některých
zemích vydány zákony označované obvykle jako tzv. zákony o che-
mikáliích, které požadují ekotoxikologické hodnocení všech no-
vých látek přecházejících do prostředí. Jde o stanovení fyzikál-
ně-chemických, chemických a biologických vlastností (toxicita a
biodegradabilita).

V ČR jsi M tyto otázky dosud nejvíce rozpracovány v přípa-
dě pracich a čistících prostředků. Poradní sbor pro prací a čis-
tící prostředky při MŽP připravuje podklady pro příslušnou le-
gislativu. Jde především o limitování polyfosforečnanů v pra-
cích a čistících prostředcích, limitování přítomnosti komplexo-
tvorných látek a biologické rozložitelnosti tenzidů.

Podle komise OSN (ECE/CHEM/80-1992) byla aplikace polyfos-
forečnanů v pracích prostředcích zakázána v těchto zemích:
Švýcarsku, Norsku, Venezuele, Japonsku (prefektúre Shiga) a 12
státech USA. V následujících zemích byl obsah polyfosforečnanů
omezen,zákoem takto (údaje jsou v % P, násobením koeficientem
4 vych4:í přibližný obsah trifosforečnanů): Kanada 2,2 %, 4 stá-

V, ty USA 0,7 %, Finsko 7,0 %, Japonsko 2,5 %, Itálie 1,0 %, Němec-
$}• ko a Rakousko asi 5,0 % (odhad z limitovaného složení prací láz-
r ' ně), Nizozemí a Francie 5,0 h (dobrovolná dohoda) a Švédsko

3,5 % (dobrovolná dohoda).

Proto lze i v ČR doporučit postupné mezování obsahu poly-
fosforečnanů v pracích prostředcích a důsledný přechod na bez-

51



fosforcčnanové prací prostředky. Toto opatření přináší bezpros-
trední efekt, který lze dobře kvantifikovat. Určitým problémem
jsou prací prostředky pro komunální prádelny, kde se uvažuje

o limitování koncentrace fosforečnanů v prací lázni, jak je to-
mu např. v legislativě Německa nebo Rakouska.

Pro stanovení biologické rozložitelnosti se v zahraničí
používají standardizované testy, postupně unifikované v rámci
zemí Evropského společenství a i v rámci mezinárodní standardi-
zační organizace ISO. Jak standardní metody ISO tak i ES se pos-
tupně přejímají do československých státních norem.Přehled ob-
vykle předepisovaných postupů je shrnutjv publikacích (1,2).

Poměrně jednoduchá je situace týkající se metadik pro hod-
nocení biodegradability aniontových a neiontových tenzidů v pra-
cích prostředcích. Zde většina nařízení vydaných v rámci zákonů
o pracích a čistících prostředcích předepisuje dvě základní me-
tody: screeningový (vyhledávací) test a potvrzující (konfirmač-
ní) test v laboratorních modelech biologické čistírny odpadních
vod. Pod biologickým rozkladem tenzidů se rozumí změna struktury
molekuly tak, aby se ztratily nežádoucí povrchově-aktivní vlast-
nosti, kterými se tyto látky projevují nepříznivě ve vodách.
Rozklad aniontových tenzidů se sleduje podle reakce s methyle-
novou modří (MBAS - Methylene J31ue ^ctive Substance) a rozklad
neiontových tenzidů podle reakce s tetrajodobismutitaném (BiAS).
Tímto způsobem se stanovuje tzv. primární rozklad. Těmito meto-
dami indikovaná ztráta povrchové aktivity neznamená však ještě
úplný rozklad molekuly tenzidů na oxid uhličitý a vodu. Zde je
určitý protiklad proti metodikám tzv. zákonů o chemikáliích, kde
se stupen rozkladu posuzuje podle úbytku organického uhlíku.
Stanovuje se tzv. úplný biologický rozklad. Pokud se týká poža-
davků na primární rozklad tenzidů v pracích prostředcích pohy-
bují se v rozmezí 80-90 h. Požadavky na biologický rozklad pod-
le úbytku organického uhlíku se pohybují obvykle v rozmezí 70-
80 h.

Problémem je hodnocení biologické rozložitelnosti látek
ve vodě jen málo rozpustných. Zde je unifikace teprve v počát-
cích. V návrhu ISO se jako přexiprava vzorků uvažuje dispergace
ultrazvukem, adsorpce na inertním materiálu a dispergace pří-
davkem těžko biologicky rozložitelných emulgátorů. Chybí však
dostatek zkušeností a srovnatelných výsledků. Nejdále pokroči-
la standardizace pro testování různých olejů a mazadel (3).
V tomto případě se úbytek testovaných látek sleduje po jejich
extrakci IČ spektrometrií.

Posuzování ekologické nezávadnosti různých přípravků je
poměrně komplikovaný problém, zejména tam, kde se jedná o látky
působící toxicky, nebo tam, kde se nejedná o látky podléhající
snadno biologické degradaci. Domněnka, že na základě výsledků
jen jedné metody lze odpovědně posoudit chování látky v pros-
tředí je mylná. Tomu odpovídá i větší počet metod, který je
součástí již zmíněných "zákonů o chemikáliích". Komentář k ně-
meckému "Chemikaliengesetz", který se týká způsobů hodnocení
různých přípravků z ekologického hlediska, má asi 30 stran tex-
tu. Odlišit tzv. látky biologicky snadno rozložitelné od ostat-
ních je relativně snadné, avšak posouzení potenciální rozloži-
telnosti u látek zdánlivě obtížně rozložitelných je již podstat-
ně složitější a musí se brát v úvahu účel, pro který se hodno-



cení provádí. Proto je nezbytné dosáhnout toho, aby testování
biodegradability prováděly jen příslušně akreditované nebo au-
torizované laboratoře, které jsou pro tento účel dostatečně
personálně a přístrojově vybaveny, mají dostatek zkušeností a
k dispozici data banku umožňující srovnání výsledků s řadou
jiných látek. V řadě případů může hodnocení jen podle výsled-
ků jedné metody vést k nesprávnému hodnocení. Správné závěry
vyžadují komplexní posouzení s dostatečnými zkušenostmi, aby
výrobce nebyl poškozen nesprávným negativním hodnocením výsled-
ků dílčích testů.

Zásadně se rozlišují látky biologicky snadno rozložitel-
né (readily degradable) a látky biologicky potenciálně (inhe-
rent degradable) rozložitelné.

Metody pro hodnocení látek biologicky snadno rozložitelných
jsou založeny na stanovení průběhu biochemické spotřeby kysli-'
ku (BSK) standardní metodou v lahvičkách nebo metodou respiro-
metrickou (obvykle se určuje hodnota BSK po 28 dnech inkubace).
Kromě spotřeby kyslíku se stanovuje také produkce oxidu uhliči-
tého za stejných podmínek (STURMův test). Výsledky se vyjadřu-
jív \ CHSK resp. TSK. Další metodou je stanovení úbytku orga-
nického uhlíku opět po době inkubace až 28 dní. Ve všech pří-
padech se používá jako inokulum neadaptovaná kultura odebraná
buď na biologické čistírně odpadních vod nebo je původem povr-
chová voda. Pokud za daných podmínek je překročen požadovaný
limit lze testovanou látku označit jako biologicky snadno roz-
ložitelnou a dalšího testování není zapotřebí.

Fokud nebyla prokázána snadná biologická rozložitelnost
následují testy v semikontinuálním modelu aktivace, kde se po-
čítá slpostupnou adaptací inokula a dlouhodobě se sleduje úby-
tek organického uhlíku, který zásadně nahrazuje stanovení CHSK.
Pokud za těchto podmínek byl prokázán biologický rozklad pře-
kračující požadovaný limit označuje se látka jako potenciálně
(inheretně) rozložitelná. Nutno dodat, že testování je dlouho-
dobé a trvá několik týdnů. Tuto skutečnost si musí uvědomit ob-
jednatelé posouzení biologické rozložitelnosti.

Li teratura
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ABSTRACT
This paper discusses the approach to the Environmental Impact Assessment

(EIA) of proposals to build two weirs and hydro-electric power plants on the
River Labe, at Male Brezno and Dolni Zleb, Czech Republic. It reviews legal
requirements for- EIA in the Czech Republic and compares these with other
national and international approaches to EIA, for example those adopted in
the European Community, UK and USA. The paper describes the background to the
Male Brezno/Dolni Zleb project and discusses the potential environmental
impact of the two weirs with reference to studies undertaken by both Czech
specialists and by Rendel Science & Environment (RSE) . Consideration is given
to the role of environmental and economic appraisal in the decision making
process, and to concepts of best-practice with respect to the EIA of such a
scheme.

APPROACHES TO ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

INTRODUCTION
The concept of EIA was first put into practice in the United States of

America (USA), with the passage of the National Environmental Policy Act
(NEPA) in 1969. A host of other industrialised countries have since
implemented EIA procedures. Canada, Australia, the Netherlands and Japan,
for example adopted legislation in 1973, 1974, 1981 and 1984 respectively,
and in July 1985 the European Community (EC) adopted Directive 85/337/EEC-'-,
making environmental assessments mandatory for certain categories of
projects .

This Directive is the most important piece of legislation with respect to
EIA in Europe and has shaped EIA procedures in all Member States. Its
requirements are reviewed below, and its incorporation into UK legislation is
summarised by way of an example. Comparison is made with the approach to EIA
in the USA, and finally the approach to EIA in the Czech Republic is reviewed
and compared with other national and international approaches.

THE EUROPEAN COMMUNITY
The four main provisions of the EC Directive 85/337/EEC relate to the

specification of projects requiring EIA, the scope of an assessment,
consultation and the role of the commission. Brief comments on each of thes •
areas are provided below.

With respect to the definition of projects requiring EIA, Member States
are required to assess the effects of both public and private projects which
are likely to have significant impacts on the environment as a consequence of

• •/• their nature, size or location. Projects for which an EIA is mandatory are
;;Y specified in Annex 1 of the Directive. Annex II contains additional project
|\V types which may be subject to an assessment when Member States consider that
^S' their characteristics so require. Although Member states may specify criteria

or critical thresholds defining the circumstances in which an assessment
would be required, they are not compelled to do so. Some countries, France
and the Netherlands for example, have established a list of specific project
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types which must always (or need never) be submitted to EIA. Others have
adopted an approach similar to that used for screening in USA and Canada, and
have established criteria and thresholds used to determine Annex II projects
which should be subject to mandatory assessment. Member states are empowered
to exempt, 'in exceptional cases', specific projects from the provisions of
the Directive.

The Directive requires developers to supply information on the proposal,
which must be considered by the competent authority in arriving at its
decision. With respect to the scope of the assessment, the Directive defines
and describes the minimum information which an Environmental Impact Statement
(EIS) should contain. The Directive also indicates those aspects of the
environment which are likely to be affected by a development, and which
therefore should be addressed in an assessment. Two provisions are of
special note. Firstly, developers are required to describe the main
alternatives of the project which have been assessed. Secondly, developers
must specify the forecasting methods used, providing an opportunity for
impact projections to be scrutinised independently.

In the Directive, consultation is specified in general terms. Firstly,
Members States are required to ensure that authorities with special
responsibility for the environment are given an opportunity to comment on a
proposal based upon information supplied by a developer. This information is
also the basis for public consultation. Although the obligation for public
participation is explicit, Member States are responsible for determining how
this shall be achieved. In particular, the definition of the public to be
consulted, the means for notifying the public and reviewing assessments as
well as the form of the consultation have been left open to the governments
of Member States.

The Commission has a clearly defined role with respect to the Directive,
namely co-ordinating information exchange. For example, Member States are
required to inform the Commission of any criteria and thresholds used to
determine Annex II projects which should be subject to mandatory assessment,
and in addition, information rationalising a decision to exempt a project
from the terms of the Directive must be supplied.

THE APPROACH IN THE UNITED KINGDOM
In the UK, EC Directive 85/337/EEC was incorporated into national

legislation through the Town and Country Planning (Assessment of
Environmental Effects) Regulations 1988 .

The objective of the UK government was to ensure that the requirement for
an Environmental Assessment (EA) under the Directive was integrated within
the existing planning system, rather than to implement it by primary
legislation, which was the course adopted by some other Member States (for
example, the Netherlands, Spain and France).

Much of the UK regulations are concerned with procedures to establish the
need for an Environmental Assessment. Schedule 1 and 2 projects are
specified, and correspond to Annex I and II of the EC Directive; Schedule 1
projects require an EA in every case, while Schedule 2 projects require an EA
only if they are likely to have significant effects on the environment.

Guidance is given on the identification of Schedule 2 projects with three
main types of case in which an EA will generally be needed being specified:

• for major projects which are of more than local importance;

• occasionally for projects on a smaller scale which are proposed for
particularly sensitive or vulnerable locations;

• in a small number of cases, for projects with unusually complex and
potentially adverse environmental effects, where expert and detailed
analysis of those effects would be desirable and would be relevant



to the issue of principal as to whether or not the development
should be permitted.

THE APPROACH IN THE USA
In the USA, EIA required under the National Environmental Policy Act of

1969 (NEPA) has given a federal dimension to land-use planning.

The approach to EIA in the UľA is a formal legislative one in which EIA
procedures are law and are enforced by the courts. The advantages of such an
approach are that EIA procedures are mandatory, regulations can be developed
to direct and control various activities, and the requirements are
enforceable. Disadvantages include the cost of the bureaucratic machinery
required to administer the legislation, the time loot when the law is
challenged in the courts and the loss of flexibility in dealing with unique
types of projects and/or environments.

NEPA requires all federal agencies to consider the environmental
consequences of their proposed actions. Where such consequences are
considered to be significant an Environmental Impact Statement (EI5) needs
to be prepared, reviewed by other interested agencies and then to be
submitted to the Council on Environmental Quality (CEQI, which is the agency
established to oversee the implementation of NEPA. Since the Act specifies
the content of the EIS, the responsible agency can be challenged in the
courts for failure to comply with legislative requirements.

NEPA is very much a reflection of the importance placed on 'the
legislative approach' under the American system of government. Under this
system the general public, operating through the courts, act as the watchdog
on government. Such an approach requires the presence of well organised, well
funded and influential environmental lobby groups since concerned individuals
seldom have the resources to undertake legal proceedings against governments
or large industries. Under the legislative option for EIA, as practised in
the USA, 'enforcement' is achieved by public pressure operating through the
judiciary who a^e the final interpreters of the statute.

THE APPROACH -J THT- CZECH REPUBLIC
In Czech. :>vakia, legislation relating to EIA was introduced in 1992

(Law 17 and Law 244) . Law 17 specifies the types of projects which require
3n EIS and specifies (in general terms) the contents of EIS documentation.
Further information on the content of an EIS is provided in Law 244.

Comparison of the requirements of the EC Directive 85/337/EEC and Czech
legislation indicates that Czech and EC requirements regarding the scope of
an EIS are very similar, with the main components being:

• description of the project;

• analysis of alternatives;

• description of aspects of the environment likely to be affected;

• assessment of impact;

• description of mitigation measures;

• monitoring programme;

• assessment of risks associated with operation;

• shortcomings of EIS with respect to technical difficulties or lack
of know how;

• non technical summary.
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Specific requirements for risk assessment and a monitoring programme
(included in Czech Law 244), are not specifically included in the EC
Directive but are widely recognised components of the EIA procedure.

However, an important point to note with respect to Czech requirements,
as that Czech Law 17 requires an assessment of potential impact of all
project alternatives (i.e. the 'do-nothing scenario', the 'environmental
option' and the chosen option), and in doing so extends the requirements of
the EIS beyond that specified in the EC Directive where:

'an outline of the main alternatives stvdied by the developer and an
indication of the main reasons for his choice, taking into account the
environmental effect'

is the limit of requirements with respect to project alternatives.

Under Czech Law 17, an EIS is required for the proposed weirs at Male
Brezno and Dolni Zleb, since it is stated that an EIS is required for 'dams'
having a height of 3m or more (Law 17, Supplement 1). The proposed weirs have
a height of approximately 8m.

CONCLUSION
On the basis of this brief review of relevant procedures, it is evident

that concepts with respect to best-practice for EIA are fairly uniform across
national and international boundaries, but that the means of enforcement of
EIA procedures varies considerably between countries. Czech EIA legislation
is broadly similar to EC Directive 85/337/EEC, and therefore to that adopted
in many other European countries.

BACKGROUND TO THE MALE BREZNO/DOLNI ZLEB PROJECT

The main objectives of the Male Brezno/Dolni Zleb project are to provide
additional control of the River Labe, to improve river navigation northwards
from the existing Strekov river weir (at Ústi nad Lab) to the Czech/German
border (Figure 1), and to generate hydro-electric power. In order to achieve
these objectives it is proposed to build a weir and hydro-electric power
plant at two locations on the River Labe, at Male Brezno and Dolni Zleb. At
each location the proposed development would consist of four weir gates,
locks, a hydro-electric power plant, and associated buildings and
infrastructure. It is possible that new roads and/or bridges may be built at
one or both of the proposed locations.

The proposed development would result in a number of changes in the
characteristics of the river and in the environment of the valley and
surrounding area. Some local concern does exist regarding the potential
environmental impact of these proposals, particularly with respect to
ecological impacts in the vicinity of Dolni Zleb, since this area is
designated as a protected landscape under Czech Law 114 and supports valuable
and/or endangered habitats and species.

Preliminary assessment of the potential environmental impact of these
proposals has been undertaken by RSE^ and by Czech specialists, namely, the >
Environmental Research Institute Ústi nad Labem (ERIJ* and the Institute for ij
the Environment, at Charles University, Prague-". ERI's studies were .|
undertaken prior to the implementation of EIA legislation in the Czech ' S
Republic, whereas those undertaken by The Institute for the Environment where i
completed in January 1993 and were based upon Czech law 244 on EIA. i

REVIEW OF ENVIRONMENTAL STUDIES UNDERTAKEN ON THE TWO WEIRS ^

RSE were asked to review the reports prepared by ERI, with the aim of
examining the scope of the studies, the scientific/technical basis of the
reports, the methodology of impact assessment, and the rationale or
justification for the conclusions given.
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It was recognised that the environmental studies and summary reports were
prepared prior to the implementation of EIA legislation in Czechoslovakia,
and that they were intended as a preliminary assessment of environmental
effects. However, despite these facts, the reports were reviewed in the light
of the requirements of Czech laws 17 and 244 relating to EIA and relevant
national and international practice. The aim of the review was to identify
areas of weakness and omission, and to define the requirements for further
environmental studies which satisfy the requirements of both Czech
legislation and current international concepts of best practice in EIA
procedures and methods.

ERI's investigations were found to be based largely on qualitative
surveys and observations, engineering/design proposals, and the expert
opinion of the specialists consulted. They achieve the objectives of:

• provision of general descriptions of the environment to be affected;

• identification of potential beneficial and adverse impacts
associated with weir construction and operation; and

• identification of the types of further studies required.

The scope of the studies was found to be broad, although somewhat limited
with respect to a number of potential impacts. Potential benefits and adverse
impacts are identified, but in many cases these potential impacts are aired
rather than assessed or justified. However, provided that it is remembered
that these reports precede detailed and extensive investigations, and that
their assessments and conclusions are treated with appropriate caution, then
they fulfil an important role in the initiation of the EIA process.

PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF THE PROJECT PROPOSALS

RSE's preliminary appraisal of the environmental impact of the proposed
weirs was based on a visit to the study area, a review of environmental
studies undertaken by ERI, and review of other technical documents, maps and
plans relating to the proposed weirs as supplied by the developer.

The approach to this preliminary appraisal of environmental impact was to
undertake a systematic review of potential effects of the proposals on all
aspects of the receiving environment, i.e. ground water, surface water, land,
terrestrial ecology, aquatic ecology, landscape, noise, air quality, human
beings, cultural heritage and material assets.

At this stage of the project the significance of potential impacts was
found to be generally unknown, due to the absence of detailed surveys of the
existing environment, and accurate prediction of the impact of project
proposals. However, it was possible to identify likely key impacts, as
follows:

• ground water; key impacts appear to relate to flooding/dampness of
buildings and contamination of drinking water supplies;

• surface water; key impacts appear to relate to impact of weir
construction and operation on water quality and sedimentation;

• land; key impacts appear to relate to land-take and destabilisation
of road and rail embankments;

• terrestrial ecology; key impacts appear to relate to loss of, or
disruption to valuable habitats and species;

• aquatic ecology; key impacts appear to relate to benthic flora 'and
fauna at the development sites and impacts on migratory species;
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• landscape; key impacts appear to relate to protected areas, and
visual impact of proposed structures;

• disruption during construction; key impacts appear to relate to
disruption of traffic, water pollution, disturbance and nuisance;

• traffic; key impacts appear to relate to changes in volume and
composition of river and road traffic and implications with respect
to community severance, noise and air pollution;

• agriculture; the key impact appears to be land take, with respect to
owners, occupiers, tenants;

• people; key impacts appear to relate to demolition or damage to
residential, commercial and industrial premises, infrastructure and
utilities, and local improvements in accessibility and, potential
for tourism, economic development.

RECOMMENDATIONS REGARDING REQUIREMENTS FOR FURTHER ENVIRONMENTAL STUDIES

In the light of concepts of best-practice with respect to EIA, and the
requirements of Czech Laws 17 and 244, it was considered that environmental
studies for the proposed development could be greatly improved by the
inclusion of a number of items, and by the adoption of a number of further
studies.

Recommendations regarding further environmental studies were formulated
and guidance regarding the priority of these requirements was provided by
means of a 'priority rating', as defined below:

• Priority A (top priority): required to be undertaken before any
further environmental, engineering or design studies are undertaken;

• Priority B: a necessary component of the environmental appraisal of
these proposals;

• Priority C: a possible requirement of the EIA, dependant on the
findings of A and B.

The division of studies between each category is detailed in Table 1.

Table I Recommendations for Further Environmental Studies
and their Priority Rating

Priority
Category

A

B

C

Recommended Studies

[i] detailed description of the proposed project
[ii] definition of the study area
[iii] justification of the need for the project
[iv] analysis of project alternatives
ti] detailed survey of the study area
[ii] assessment of key impacts and proposals for their

mitigation
[iii] design of monitoring programmes for potentially

significant and/or unknown impacts
[i] assessment of remaining impacts and design of

appropriate mitigation measures
[ii] design of monitoring programmes to increase the

environmental acceptability of the proposals
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To expand upon priority A requirements:

(I) DETAILED DESCRIPTION OF THE PROPOSED PROJECT
This would be required in order for a full assessment of environmental

impact to be made, and to enable decision makers, investors and other
interested parties to fully evaluate the project proposals. A suitable
project description would draw upon the information contained in preliminary
environmental and engineering studies to provide a concise description of the
proposed development, including all the information specified in Czech law
244, Supplement 3, Parts A and B. This would include information on the
oackground to the proposals, the location of the proposed weirs, the means of
construction and operation of the proposed weirs and associated
infrastructure, and so forth.

II) DEFINITION OF THE STUDY AREA
This would need to include use of maps and diagrams to define the area of

potential impact of the proposals, for example in terms of:

• areas subject to land-take as a result of new structures, flooding,
construction works;

• areas subject to change in ground water regime;

• areas subject to change in surface water regime;

• areas subject to change in traffic flow (including river, road and
other modes as appropriate);

• the visual envelope for all proposed development and construction
work.

I III) JUSTIFICATION OF THE NEED FOR THE PROJECT
To include broad cost benefit studies such as:

• assessment of direct and indirect environmental and economic
benefits in terms of, for example, navigation, transport, power
generation, potential for tourism, regional development, etc.;

• assessment of direct and indirect environmental and economic
disbenefits in terms of, for example, costs of land acquisition,
construction, assessment and mitigation of adverse impacts such as
bank destabilisation, flooding, contamination of ground water
supplies, disruption of pu'-lic utilities, etc.;

I IV) ANALYSIS OF PROJECT ALTERNATIVES
The need for assessment of alternatives and mitigation measures is

identified by a number of the authors of Czech environmental reports. Such an
assessment would be necessary in order to aid demonstration of the
justification of the proposals, and to satisfy the requirements of Czech
legislation on EIA.

Consideration would need to be given to both:

• project alternatives, for example, 0, 1 or 3 weirs rather than 2;

• alternatives in project design, for example, location, means of
construction and operation, inclusion of new roads, bridges and
other infrastructure, and so forth;

and the decision making process for selection of the chosen option would need
*-o be documented.
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RECOMMENDATIONS REGARDING COST BENEFIT ANALYSIS

As part of the demonstration of the need for the proposed weirs, and
analysis of project alternatives, it was recommended that some assessment of
economic costs and benefits would be necessary. Future economic studies that
would be useful or necessary to the environmental assessment of these
proposals include the following concepts relating to three broad areas of
possible concern.

APPRAISAL OF THE ECONOMIC VALUE OF FURTHER CONTROL OF THE RIVER LABE AND THE
REQUIREMENT FOR ANCILLARY INFRASTRUCTURE.

Detailed study could be justified in each of the following areas:

• appraisal of the net economic worth of additional control of the
River Labe and possible power generation through the construction of
the weirs. Examples of costs and benefits taken into account might
be, the value to shipping and trade of the continuous use of the
river, the value of hydro-electric power generation, the cost of
possible contamination of ground water supplies as a result of
raised water levels, and the cost of flooding to urban areas as a
result of raised ground water levels;

• appraisal of the relative merits of project alternatives, for
example with respect to road or bridge links to the existing road
network, with consideration of the value of environmental costs and
benefits associated with the construction of a new road or bridge,
and the relative values of improved accessibility through the
alternative links.

In each case costs of infrastructure provision as well as benefits and
disbenefits should be appraised.

COAL TRANSPORT AND ITS ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPLICATIONS
In the assessment of the potential total net benefit to the economy

through increasing the navigability of the river, one of the major variables
to be considered would be the trade in coal. It is understood that currently, i
coal is brought from the strip mines of the 'Black Triangle' by road or rail
to be transferred on to barges at the facility at Lovosice for subsequent
distribution by river to major users.

Improving river management creates the possibility of, for example,
relocating the coal transfer terminal if this was considered to be useful to
coal transport through the corridors linking the industries of the Czech
Republic to the coal fields. The nature of the environment surrounding a
relocated terminal, relative to that surrounding the existing terminal would
determine the extent to which environmental disbenefits could be minimised
and benefits maximised. An economic cost benefit analysis could be designed
to appraise the relative value of such development alternatives.

Other studies might be of a broader, national perspective to determine
whether it would be practical and/or beneficial to develop alternative ';
transport facilities or corridors for coal. j

FUTURE INTERNATIONAL TRADE AND THE IMPLICATIONS FOR RIVER AND OTHER TRANSPORT f
MODES I

Coal is not the only commodity carried on the River Labe, although it is S
the major one. In many Western European countries there has been a resurgence ij
in the use of river transport as the efficiency and economies of such have •$
been recognised, and it does not seem unreasonable to assume that the same 5

could happen in the Czech Republic. This is especially possible if both the
navigability of the Labe is improved and the national economy picks up. Such
development could mean that not only would there be a major increase in
existing trade on the river but that new industries and trade would use it. '
The requirement•for further river management would be critically determined
by projections of such growth. ,



It would therefore be advisable to undertake projections of future
domestic and international trade, and to appraise the implications of such
upon the future demand for different transport modes.

Trade projections would be likely to include an appraisal of national
energy and environmental policies, in order to determine implications for
future sources of coal and the likely future role of other energy sources,
such as oil, gas and hydro-electric. With respect to non-energy trade,
particular consideration would be given to river transport of low value, high
volume bulk trade, and to the implications of any likely future changes in
flows of trade of this type. Finally, consideration would also need to be
given to the likely implications of future transport technology changes.

CONCLUSION

This review of environmental aspects of proposals to build weirs and
hydro-electric power plants on the River Labe, Czech Republic, has
investigated the EIA process for this development, identified the value of
studies undertaken to date, summarised the findings of a preliminary
assessment of environmental impact, and identified requirements for further
environmental and economic studies that are required to satisfy Czech EIA
legislation and concepts of best-practice with respect to EIA in Europe.

It is evident that a proposed project of this nature requires broad and
detailed appraisal and assessment in order to fully identify all potential
environmental implications, and that this assessment is required to span the
fields of environmental, economic, energy and transportation appraisal.

The main theme that has emerged from this review is the requirement to
justify the need for a proposed project, and to analyse project alternatives
at the beginning of the EIA process, in order to enable a full assessment of
projects benefits and disbenefits to be carried out, and to facilitate the
process of project evaluation undertaken by decision makers, investors,
interested parties and the general public alike.
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H O D N O C E N Í V L I V Ů T É Z B Y N E R O S T N Ý C H

S U R O V I N N A Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í

I n g . S t a n i s l a v ŠTÝS, D r S c .

ECOCONSULT PONS
B u d o v a t e l ů 2 8 3 0

4 3 4 0 1 Most

The mineral excavation expressively affects the environment. In Czech
republic there are three topical forms of evaluation the influences on
environment: EIA process, evaluation of obligations of enterprise from the
environmental . standpoint as the part of privatization and standard
envi t-onmental audit.

I propose to range into the EIA process not only new but also auii.i-
mining enterprises and so that a number of improvements of EIA process -c
solved by the form of amendment the act No. 244/1992 Digest about :.
judgement of influences on environment.

1. ÚVODEM

Historie člověka je i historií jeho vztahů k přírodě. Pokud převažovaly
v interakcích mezi člověkem a přírodou vztahy individuální, k výraznějším kon-
fliktům nedocházelo. Teprve zprostředkované působení společenských sil na pří-
rodu se vyznačuje výrazným zmnožením sil člověka, a proto i rozvojem jeho pů-
sobení na přírodu.

Pokud byla exploatace nerostných zdrojů přírody realizována v ekologicky
vyrovnaném prostředí roztroušenou formou v malém rozsahu, nebylo pro autoregu-
lační síly přírody problémem zahlazovat negativní vlivy těžby i bez přispění
člověka. Rozvoj techniky a technologií, mechanizace a automatizace, stále se
zvyšující poptávka po surovinách a energii, stimulují těžbu užitkových neros-
tů. To vede nejen ke zvyšování těžeb, ale i k jejich koncentraci a intenzifi-
kaci do velkých těžebních jednotek. Zcela zákonitě se to promítá do technogen-
ních transformací postižených částí krajiny, která je nejen prostorem pro zís-
kávání nerostných surovin, ale současně a především základnou našeho životního
prostředí.

A chceme-li těžbou narušené prostředí zlepšovat, nutno vycházet z kvali-
fikace i kvantifikace škod na něm způsobených. Tím docházíme k současné
aktuálnosti hodnocení vlivů těžby nerostných surovin na životní prostředí.

2. TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

Za nerosty se ve smyslu horního zákona považují s určitými výjimkami tu-
hé, kapalné a plynné části zemské kůry. V souvislostech s naší problematikou
není důležité jejich členění na vyhrazené a nevyhrazené, neboť těžba všech
ovlivňuje životní prostředí. Z praktických důvodů jsou však nerostné suroviny
členěny do skupin kunstobiolitů, rud a nerud a surovin radioaktivních.
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V podmínkách České republiky je stále dosud nejaktuálnější těžba uhlí
různých nerudních surovin, při výrazném útlumu těžby rud a surovin radioaktiv-
ních. Těžba černého i hnědého uhlí sice budu několik let klesat, zůstane však
ještě několik desetiletí významnou. Velmi pravděpodobný je rozmach těžeb růz-
ných stavebních hmot a surovin a některých průmyslově využitelných nerostů.

V souvislostech s problematikou hodnocení vlivů na životní prostředí je
důležité vycházet z faktu, že těžba nerostných surovin je realizována hlubin-
nými a povrchovými způsoby, přičemž
- hlubinnými doly jsou těžena hluboko uložená ložiska (především černé uhlí),
- povrchovými lomy jsou exploatována ložiska uložená v hloubce max. 200 n,

zpravidla však ložiska situovaná nehluboko pod povrchem (hlavně hnědé uhlí,
štěrkopísky, písky, kámen, vápenec, kaolin, cihlářské spraše, technicky využi-
telné jíly, bentonit a pod.).

3. VLIVY TĚŽBY NEROSTNÝCH SUROVIN NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Co do četnosti, rozsahu i intenzity vlivů u nás dominuje těžba povrcho-
vá, která se v území projevuje nutným záborem pozemků, destrukcí, zeleně,
ovlivněním fauny, destrukci obytného, výrobního a často i rekreačního prosto-
ru, technické infrastruktury - postupně na celé ploše dobývacího prostoru,
a to lomem a výsypkami.

Těžba hlubinná je v porovnání s povrchovou sice z hledisek rozsahu a in-
tenzity šetrnější, i ona však postihuje v podstatě všechny složky krajiny
v dobývacím prostoru - především se však jedná o různé deformace povrchu území
poklesy a odvaly.

Ze schématu č. 1 je zřejmé, že těžba postihuje širokou sféru jak přírod-
ních, tak aneropogenních složek dotčené krajiny.

4. HODNOCENÍ VLIVŮ TĚŽBY NEROSTNÝCH SUROVIN NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životním prostředím je prostor s existenčné vhodnými podmínkami pro ži-
vot organismů včetně člověka. Z přiloženého schématu je zřejmé, že naše život-
ní prostředí má svůj základ v přírodní sféře, v nemalém rozsahu je však tvoře-
no i člověkem přetvořenými umělými složkami. Při hodnocení vlivů těžby na sys-
tém životního prostředí je proto nutné sledovat sféru přírodní i antropogenní.

V .současné době jsou u nás velmi aktuální tři skupiny hodnocení vlivů na
životní prostředí:

- posuzování vlivů staveb, činnosti, technologií a koncepcí na životní prost-
ředí (proces EIA) ve smyslu
. zákona č. 17/1991 Sb. o životním prostřed!
. zákona č. 244/1991 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí;

- vyhodnocení závazků podniku z hlediska životního prostředí jako součást
privatizace, a to ve smyslu
. zákona č. 92/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb. ó
podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
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. metodického pokynu MSNMP ČR a iMŽP ČR ze dne 18. května 1992 k zabezpečení
§ 6a zákona č. 92/1992 Sb.

. a usnesení vlády ČR ě. 455/1992 k vypořádání ekologických závazků podniků
při převodu majetku státu na jiné osoby ve zněni zákona č. 92/1992 SI).;

- environmentálni audity (nesprávně ekologické audity), kterými je zjišťován
. vliv určitých činností stávajících podniků či technologií na životní pro-
středí ,

. stav podniku z hlediska environmentálních zátěži,

. popř. environmentálni únosnost podniků či technologii v určitém krajinném
prostoru (např. další postup povrchových lomů krajinou).

Tato část auditů dosud u nás nezdomácněla. Ve vyspělých zemích je však
běžná a je často iniciovaná státními orgány pro rozhodovací sféru, peněžními
institucemi pro účely úvěrování, kupci pro ověření rizik environmentálni pro-
venience .

Všechny tři skupiny auditů připadají v úvahu i v souvi s 1 ostecli s těžbou
nerostných surovin.

4.1 Těžba a proces ElA

4.1.1 Právní východiska
Těžbu nerostů je z hledisek působení na životní prostředí mimořádně vý-

znamná. Měla by být proto hodnocena z hledisek vlivů
- ve smyslu zákona č. 17/1991 o životním prostředí, a to

. dle odst. 3 přílohy č. 1

. i odst. 15 přílohy č. 4, která určuje záměry podléhající mezistátnímu pro-
jednání z hlediska vlivů na životní prostředí;

- a ve smyslu zákona č. 244/1992 SI), o posuzování vlivů na životní prostředí
. dle odst. 2 přílohy č. 1.

Je ironií, že působnost procesu EIA v podstatě nedoléhá na těžební pod-
niky v těžební rozpracovanosti, neboí posuzováni vlivů na životní prostředí je
orientováno pouze na nové záměry těžebních činností, čímž do tohoto procesu
nevstupují současné lomy ani doly, ale pouze nové otvírky lomů či doJů. Vzhle-
dem k útlumu těžby uhlí z toho těžba kunstobio!itů prakticky vypadává. Aktuál-
ní situace je pouze u lomů na těžbu nerudních, především stavebních surovin
a průmyslových nerostů, kdy jsou dokumentace a posudek zpracovávány jako sou-
část plánů otvírky a přípravy dobývání (POPD).

4.1.2 Věcná část problematiky
vyplývá z výše uvedených právničil předpisů. Každý, kdo hodlá otevřít Lora

či důl podléhá oznamovací povinnosti, což znamená, že
- v oznámení orjr'ir.'i (MŽP CR) uvede nejen údaje o těžební činnosti (POPD),
- ale do lož i u dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí
vypracovanou v souladu s přílohou č. 3 zákona č. 244/1992 Sb.

Důlní díla a stavby však povoluje orgán státní báňské správy.
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4.2 Hodnocení závazků těžebních podniků z hledisku životního prostředí
f na tomto úseku se projevuje výrazná zvláštnost hornických činností,

a to v souvislostech s vypořádáním ekologických závazků těžebních podniků
v rámci privatizace.

Podle usneseni vlády ČR č. 455/1992 Sb. ekologické závazky vyplývající
z činnosti podniku v době do uzavření smlouvy o převodu privatizovaného podni-
ku (tzv. ekologické zátěže) sice přecházejí na kupujícího s tím, že

- 50 % kupní ceny podniku bude vázáno ve Fondu národního majetku ČR pro účely
úhrady nákladů spojených s jejich nápravou,

- kupujícím FNM ČR tyto náklady uhradí až do výše 50 % kupní ceny podniku za
předpokladu:
. zjištění ekologických závazků v samostatné příloze k privatizačnímu pro-
jektu (dle § 6a zákona č. 92/1991 Sb. ve znění zákona č. 92/1992 Sb.),

. schválení privatizačního projektu dle § 10 citovaného zákona,

. uloženi opatření k nápravě orgánem státní správy ochrany životního prost-
ředí ,

. zpracování, technického opatření na odstranění ekologických závad (dokumen-
tace) ,

. schválení této dokumentace Státním fondem životniho prostředí ČR, který
stanovisko zašle Fondu národního majetku,

. který převede příslušné prostředky na SFŽP ČR, z něhož jsou pak kryty vy-
naložené náklady na opatřeni k nápravě ekologických zátěží.

Vyhodnocení ekologických závazků podniků, které se zpracovává ve formě
samostatné části privatizačního projektu musí obsahově odpovídat příloze č.
1 metodického pokynu MSNHP ČR a MZP CR ze dne 18. května 1992. Toto vyhodnoce-
ní musí obsahovat:

- popis podniku, jeho technologií a vlivů na životní prostředí,
- zhodnocení, dodržování právních předpisů a vyčíslení nákladů, které budou
nezbytné k dosaženi souladu s těmito předpisy na úsecích ochrany vod, ovzdu-
ší, odpadového hospodářství a ostatních složek životního prostředí,

- přehled plateb a sankcí za znečišťování životního prostředí s následným
vyčíslením škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností
podniku.

Vláda ČR k této problematice přijala dne 9. 12. 1992 č. 691 usnesení, ze
kterého vyplývá, že stát bude hradit náklady za ekologické zátěže jen útlumo-
vým dolům a lomům. U činných lomů má být úhrada ekologických škod hrazena
vnitřními rezervami tvořenými z nákladů na těžební činnost.

Tento přístup vlády ČR, která tím popřela své nedávné rozhodnutí, vytváří
např. v rámci těžebních podniků v Severočeské hnědouhelné oblasti neřešitelnou
situaci, a to za situace, kdy byly z této oblasti každoročně odváděny státu
miliardové zisky. Současná plocha postižená minulou těžbou zde činí 16 900 ha,
přičemž náklady na odstranění ekologických zátěží komplexní úpravou devastova-

•;» ných území by jen zde činily 42.10 Kč. •

& • .
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Bude-li vláda na tomto stanovisku trvat, vznikne v této naší ckoJogicky
nejpostiženější oblasti situace, kdy těžební podniky na komplexní zahrazení
vlivů na životní prostředí prostředky z vlastních zdrojů mít nebudou.

4.3. Éra běžného řešení environmentálních auditů (auditů životního prostředí)
je teprve před námi.

Jsou však aktuální, i v hornictví. Měly by sloužit jako odborný podklad
v případech, kdy je třeba rozhodnout v ekologické únosnosti těžby v určitých
územních celcích.

Až dosud byla obdobná problematika stanovení územních "ekologických li-
mitů těžby" pro jednotlivé lomy v SUP řešena vládou ČR empiricky (viz usnesení
vlády ČR č. 444/1992).

5. ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ

a) Těžba nerostných surovin má mimořádně intenzivní vlivy na životní prostře-
dí. V souladu s tím by bylo účelné upřesnit právní předpisy tak, aby byly
do procesu EIA zařazeny i činné těžební podniky, a to v souladu se zněním
§ 17 odst. 2 zákona č. 17/1991 Sb. o životním prostředí, kde se ukládá, aby
"Každý, kdo využívá území nebo přírodní zdroje, projektuje, provádí nebo
odstraňuje stavby, je povinen takové činnosti provádět jen po zhodnocení
jejich vlivů na životní prostředí a zatížení území..."

b) Do novelizace zákona č. 244/1992 Sb. prosadit tyto zásady:
- upřesnění kategorizace staveb v rámci serieningu;
- legalizovat etapu scoopingu, v rámci které zpracovat 1. etapu dokumenta-

ce, kterou předjednat s občany, zástupci obcí a státní správy a rozhod-
nout o variantách;

- přílohy č. 1 a 2 zákona č. 244/1992 Sb. členit na části obligatórni a
fakultativní;

- bude-li zpracování dokumentace a její projednávání řešeno dvouetapovitě.
pak se jeví jako účelné veřejné projednávání posudku řešit jen za účasti
dotčených orgánů státní správy, zástupců dotčených obcí a zvolených zá-
stupců veřejnosti;

- bude-li do procesu EIA zařazen seriening a scooping, uplatnit pouze rám-
cový rozsah přílohy č. 3 zákona č. 244/1992 Sb.;

- v zájmu objektivizace vyloučit zpracování dokumentace i posudku na jednom
pracov i š t i;

- upřesnit problematiku závaznosti stanoviska orgánu, a to nejméně oficiel-
ním výkladem;

- postavení oprávněných osob upravit obdobně jako v případě ekonomických
auditorů (auditorstvi životního prostředí?).
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E K O L O G I C K Á E K O N O M I K A

Doc.ing.Karel PULKRAB,CSc. Lesnická fakulta VŠZ Praha

Ecological economics
Dealt with are the economic theory and practice and their tasks in applying
the principle of sustainable development; in natural resources management.
The analysis of the tasks of economic disciplines is carried out on two
levels: on the level of traditional methods of economics and on the level
of non-conventional, multicriterial method of the evaluation of natural
resources.

1. Princip trvalého rozvoje
Racionální využívání a ochranu přírodních zdrojů lze obecně defino-

vat pomocí principu trvalého rozvoje ("sustainable development", "principle
of sustainable development", "sustainability") Trvalý rozvoj můžeme po-
psat jako "model sociálních a strukturálních ekonomických transformací
(tj. "rozvoj"), který optimalizuje ekonomické a ostatní sociální užitky,
postupné v přítomnosti bez ohrožení pravděpodobného potenciálu těchto
užitků v budoucnu" (Goodland, 19G5). Je patrné, že současné globální poje-
tí principů trvalého rozvoje rozšiřuje a prohlubuje tradiční přístup z
oblasti hospodaření s jednotlivými přírodními zdroji na oblast celé příro-
dy, respektive společnosti,. Stejně tak je zřejmé, že dosud neexistuje ani
přesná, či vyčerpávající definice trvalého rozvoje, nejsou rozpracovány
odpovídající metody analýzy problému ani praktická opatření k udržení či
dosažení žádoucího stavu.

2. Perspektivy simultánního ekologického a ekonomického rozvoje
Konečným cílem realizace obecného principu trvalého rozvoje je harmo-

nizace ekonomického a ekologického využívání přírody a dosažení vyvážené
kombinace rentability a trvalosti hospodaření.

V současné době existují v podstatě dva odlišné teoretické přístupy
k řešení dalšího rozvoje:
1. přístupy konvenčních (neoklasických) ekonomů, >
2. přístupy ekologických ekonomů (ekonomů životního prostředí).
Oba názorové proudy se liší v přístupu k řešení zejména těchto základních
problémů:
a) Konvenční ekonomové předpokládají, že využívání přírodních zdrojů vždy

rozhodující měrou ovlivňovaly ekonomické podmínky a parametry, protože
vždy existují alternativní varianty zapojení přírodních zdrojů do spo-
lečenské výroby. Jinými slovy, problém ochrany životního prostředí mo-
hou vyřešit jen vědy společenské - a to zejména vědy ekonomické.

Ekologičtí ekonomové vychází z předpokladu, že problémy péče o život-
ní prostředí jsou multidisciplinární, tzn., že žádná samostatná vědní
disciplína - ani ekonomická věda jako taková - nemůže poskytnout všechny
informace a metody, potřebné pro řízení životního prostředí. Teorie eko-
nomiky životního prostředí proto zdůrazňuje holistický přístup s inter-
disciplinární pojetí problémů životního prostředí.

x) Zastánci této koncepce založili v roce 19G0 nevládní Mezinárodní orga-
nizaci pro ekologickou c'<onomiku (The International Society for Ecolo-
Oical Economics - ISEE), která v současné době sdružuje více než 1000
úlenů z 50 států světa. Hlavním posláním organizace je posílit mezi-
národní spolupráci v této vědní disciplíně.
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b) Cílem konvenční ekonomiky je optimálni alokace zdroju, hledání cest k
maximálnímu blahobytu, maximalizace efektu. Prírodní zdroje jsou postaveny
na stejnou úroveň jako ostatní zdroje. Mira vzácnosti zdroju je vyjadřo-
vána cenou, kterou klasičtí ekonomové pokládají za nejdůležitější infor-
maci pro své rozhodování.

Konvenční neoklasická ekonomická teorie všechny faktory transformuje
či redukuje domnělým peněžním ekvivalentem, at už se jedná o náklady, výno-
sy či charakteristiky lidského zdraví nebo komponenty životního prostředí -
je založena na představě, že existují "správné" ceny pro každý jev a že ty-
to ceny mohou být použity pro vyjádření celkových efektů. Neoklasická eko-
nomická teorie tedy preferuje optimalizaci agregovaných jednorozměrných
vstupů, podobně jako preferuje ideu ekonomické efektivnosti či efektivní
alokaci zdrojů.

Stoupenci ekologické ekonomiky naopak vychází z předpokladu,že pro-
blémy péče o životní prostředí (přírodní zdroje) jsou vícerozměrné, mají
hodnotové (peněžní) a rovněž nehodnotové (nepeněžní) aspekty.

Podle jejich názoru jsou přístupy klasické ekonomiky k řešení otázek
životního prostředí příkladem "peněžního redukcionisrnu". Např. W.K. Kapp
(1970) hodnotí klasické metody takto:
" ...efekty, získávané využíváním přírody, stejně jako následky poškoze-
ní životního prostředí, jsou vysoce heterogenní a nemohou být vzájemně
kvantitativně porovnávány " .kvantifikovat je pomocí arbitrárního peněžní-
ho standartu je v nejlepším případě problematické a v nejhorším případě
odporujícím logice, pokud to není zneuctění naší etiky."
c) Hodnocení efektivnosti rozmanitých hospodářských opatření.

Podle názorů ekologických ekonomů jsou konvenční ukazatelé u£aktivnosti
nekomplexní, protože nezahrnují vklad spotřebovaných přírodních zdrojů
(tj. úsporu nákladů, která vzniká v důsledku využívání přírodních zdro-
jů) a dále náklady na likvidaci negativních dopadů ekonomických aktivit
na kvalitu životního prostředí.

Prakticky to znamená, že bychom měli konstruovat a sledovat více než
jeden druh vkladů a více než jeden druh efektů při hodnocení konkrétní-
ho opatření, protože mimo očekávaných výstupů mohou vznikat i výstupy
neočekávané - jako např. i znečištění životního prostředí. Zvýšení pro-
dukce výroby může být doprovázeno vyšší úrovní znečištění, můžeme proto -
a to současně - zaznamenat rostoucí i klesající produktivitu práce
(kapitálu).

Potvrzením výše uvedeného může být např. rozbor, který publikoval
HE.Daly a Jr. Cobb (1909). Autoři navrhují měřit efektivnost hospodář-
ství pomocí tzv. "indexu trvalého ekonomického blahobytu", který na roz-
díl od konvenčního ukazatele (hrubého národního produktu) zahrnuje i
platby za využívání neobnovitelných přírodních zdrojů a důsledky dlou -
hodobého poškození životního prostředí. Z porovnání obou ukazatelů doš-
li k závěru, že zatímco konvenční ukazatel se ve sledovaném období vy-
víjel jednoznačně pozitivně, navrhovaný index zůstává od roku 1970 v
podstatě nezměněný, tzn. že hospodářství USA nezaznamenolo v tomto ča-
sovém úseku žádný "ekonomicko-ekologický" růst. Autoři dále upozorňují
na to, že konvenční přístup k hodnocení efektivnosti bude podávat infor-
mace o dalším důstu i v případě klesajícího globálního efektu.

d) Hodnocení ireverzibilních efektů.
Konvenční ekonomika často redukuje ireverzibilní degradaci nepeněž-

nich aspektů zdrojů (např lidského zdraví, sociálních vztaků, ekosysté-
mů apod.) na jevy reverzibilní,

e) Zohlednění faktoru rteurčitosti a faktoru rizika.
Při aplikaci klasické analýzy hrozí nebezpečí redukce neurčitosti
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na určitost či redukce vícerozměrných problémů na jednorozměrné ukazate-
le (at už z hlediska peněžních jednotek, užitečnosti nebo bodového hod-
nocení) .
Porovnání základních přístupů konvenční ekonomiky, konvenční ekologie
a ekologické ekonomiky uvádí R. Costanza (1991) viz tab. 1-

3. Závěr
V současném světě jsou ekonomické, sociální, technologické a biolo-

gické procesy tak těsně svázány a v takové míře vzájemně závislé, že
vzniká objektivní nutnost chápat současnou výrobu jako fungování složité
ekologicko-ekonomické soustavy a nelze stavět ekonomický a přírodní systém
proti sobě. Prakticky to znamená respektovat skutečnost, že veškeré eko-
nomické problémy mají i ekologickou dimenzi, a jednotně přistupovat ke zkou-
mání těchto aspektů stejného problému.

Ekonomická teorie stojí před řešením vážného úkolu - a to je co nej-
úplnější zahrnutí (internalizace) ekologických externalit do tradičních
ekonomických mechanismů.

V podstatě existují dva názory na řešení tohoto problému:
* přístup neoklasické ekonomické vědy, která přikládá úloze přírodních
zdrojů neadekvátní roli,

- přístup ekologické ekonomiky (ekonomiky životního prostředí), která
explicitně považuje přírodní zdroje za majoritní formu kapitálu (na roz-
díl od kapitálu, člověkem uměle vytvořeného).

Příčinou vzniku nového oboru ekonomické vědy - ekonomiky životního
prostředí (ekologické ekonomiky) - či možná jen rozšíření oblasti dosa-
vadní analýzy v rámci jednotlivých odvětvových ekonomik, je potřeba ře-
šit nové, specifické problémy, spojené s péčí o přírodní zdroje a životní
prostředí,

Diskuse, která v současné době probíhá, se snaží zejména odpovědět
na otázku, zda lze nalézt konstruktivnější řešení ekonomických a spole-
čenských problémů, zda existují alternativy metod ortodoxní neoklasické
ekonomické teorie. Řešení tohoto problému považují zastánci ekologické
ekonomiky za zásadní otázku, .'protože navzdory značné a rostoucí kriti-
ce je tradiční analýza nadále považována za jedině "správný" přístup jak
v teoretické oblasti, tak i v ekonomické paxi.

V současné době je obtížné posoudit perspektivní vývoj ekonomických
paradigmat - zda bude pokračovat nastoupená cesta zahrnutí ekologických
aspektů v rámci konvenční ekonomiky (tj. zohlednění ekologických exter-
nalit formou zejména státní intervence) či zda dojde ke skutečně kvalita-
tivně odlišnému posuzování multiplicity cílů dalšího rozvoje a k zavede-
ní multicílových (či multikriteriálních, multidimensionálních.Okriterií
hodnocení.

V každém případě js ale nezbytné v hospodářské praxi urychleně reali-
zovat program státní ekologické politiky a v ekonomické teorii preferovat
přechod od monokriteriálních k multikriteriálním rozhodovacím úlohám-
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Tabulka 1

Oblasti diference

1. základní přístup
ke zkoumání jevů

2. časový rámec

3. prostorový rámec

4. objekt zkoumání

Konvenční ekonomika

mechanický, statický
atomistický

dominantní silou jsou
individuální potřeby
a preference
zdroje jsou chápány
v podstatě jako neome-
zené a díky technickému
pokroku (možnosti
siib's ti tuce Nekonečné

krátké, obvykle 1-4
roky, maximálně 50 let

od lokálního ke státnímu

(analýzy jednotlivců,
firem, zemí)

aktivity člověka

Konvenční ekologie

evoluční, atomistický

dominantní silou je
evoluční vývoj
zdroje jsou limito-
vány
člověk je jen jeden
přírodní druh

neomezený, více-
rozměrný

od lokálního k regio-
nálnímu
(výzkum většinou
soustředěn na rela-
tivně malé plochy
jednotlivých ekosys-
témů)

všechny živočišné a
rostlinné druhy
s výjimkou člověka

Ekologická ekonomika

dynamický, systémově evoluční

preferuje vývoj, který
zohlední ekologické
možnosti i limity
lidstvo musí pochopit
svoje místo ve větším
ekologickém systému

neomezený,v ícerozměrný

od lokálního ke globálnímu

celé ekosystémy včetně
člověka



r>. primární mikro-
ÍI makro cíl

6. předpoklady
o technickém
pokroku

7. metody zkoumání

růst hospodári; t v i
(maximální nťekt. zisk
či užitek jednotlivců,
firem,..-
ignorance external]t)

velmi optimistické

preference discipliny
monistické,
preference ekonomicko-
matematických; nástrojů

přežití druhů
(maximální reprodukce)

pesimistické
(či bez názorů)

discipliny více plu-
ralistické než využí-
vá ekonomika

trvalost, celé planety

opatrně pesimistické

discipliny transdisci-
plinární, pluralistické,
integrující
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ZDRAVOTNE ZÁVAŽNÉ PRIEMYSLOVÉ TECHNOLÓGIE Z HĽADISKA KONTAMINÁCIE

PRACOVNÉHO PROSTREDIA V STREDOSLOVENSKOM. REGIÓNE

MUDr. FABIÁNOVA E., MUDr. HETTYCHOVÁ Ľ., MUDr. HORVÁTHOVA E.,
Ing. PAPÁYOVÁ A., RNDr. PUSKAILEROVÁ D., Ing. LACKO Ľ., CSc,
RNDr. HRUBÁ F.
ŠPECIALIZOVANÝ ÚSTAV HYGIENY A EPIDEMIOLÓGIE, BANSKÁ BYSTRICA

SUMMARY

The long-term monitoring of hazardous factors in working
environment and the health impact capability of different
substancies used or produced by industrial technologies
determined the most risky technologies and most exposed
professions in Central Slovakia region e.g. ENO Zemianske
Kostoíany, Novácke chemické závody Nováky, ZSNP Žiar nad Hronom,
Oravské ferrozliatinové 2ávody Široká etc. Professional diseases
and work related diseases demonstrate the specific or nonspecific
influence. Practicaly and scientificaly important is to estimate
and evaluate the real exposure to arsenic, vinylchlorid monomer,
benzene, mercury, fluorides, toxic metals, PAH etc. The
measurements of concentrations of noxious substancies, biological
monitoring using specific or nonspecific tests are utilised. The
goal is to assess the risk for exposed workers and prepare
relevante informations for decision makers.

The working exposure is on many places hundred to thousand
times higher in comparison with environmental exposure. Such high
exposure can cause specific damage or diseases. If we try to eva-
luate, assess the environmental risk for popullation, we must
evaluate first the health impact on this more exposed subgroup of
popullation, occupationaly exposed popullation.

Vztah pracovného prostredia, podmienok práce k zdravotnému
stavu pracovníkov je sledovaný a študovaný už od čias Hippokrato-
vých. Cielom v súčasnosti je prispôsobiť prácu a pracovné pod-
misnky pre človeka tak, aby nielen nedošlo k narušeniu integrity
osobnosti, jeho zdravia, ale aby práca pozitívne rozvíjala ludský
potenciál. S meniacimi sa podmienkami v spoločnosti dochádza aj
k podstatným zmenám v používaných technológiách a tým aj v rizi-
kách. V minulosti dominantné nadmerné fyzické zaťaženie pri práci
je v súčasnosti viac-menej vyriešené, pribúdajú riziká v zmysle
psychickej, senzorickej, najmä vizuálnej záťaže a záťaže 20 špe-
cifických škodlivín. U mnohých chemických látok sa len v posled-
ných desaťročiach spoznalo popri ich akútnej chronickej toxicite
i nebezpečenstvo tzv. neskorých účinkov - karcinogénnych, muta-
génnych a teratogénnych. V rámci Stredného Slovenska bolo v pos-
ledných rokoch evidovaných do 30 tisíc pracovníkov vykonávajúcich
rizikové práce - predstavuje to 9 % všetkého pracovne činného
obyvatelstva v kraji. U mnohých pracovníkov sa nejedná o expozí-
ciu len jednej škodlivine, ale o kombinovanú expozíciu viacerým
škodlivinám. Najrozšírenejšími škodlivinami sú hluk, prach a che-
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mické škodliviny. Najzávažnejšie expozície z chemických škodlivin
pre pracovníkov sú expozície chemickým karcinogénom.

Vzhľadom na túto skutočnosť: sa detailnejšie sleduje situácia
v Nováckych chemických závodoch. Tu bola a stále je závažná expo-
zícia monomeru vinylchloridu. Koncentrácie v 60-tych a 70tych ro-
koch až 100 násobne prekračovali hodnotu NPK (10 mg.m ). Až
dôkazy o karcinogénnom riziku podnietili úsilie o zníženie expo-
zícií. Realizoval sa celý rad technicko-organizačných opatrení
v priebehu 20 rokov a v roku 1991 bola uvedená do činnosti pre-
vádzka "VC - PVC ozdravné opatrenie". Týmto opatrením sa hodnota
priemernej celoročnej koncentrácie vinylchloridu znížila 4 násob-
ne, z 32,75 mg.m v roku 1990 na 7,77 mg.m"3 v roku 1991. Prie-
merné koncentrácie na sledovaných 16 meracích miestach neprekra-
čujú NPK. V roku 1992 priemerné koncentrácie na pracoviskách pok-
lesli na hodnoty 4,7 - 3,4 mg.m . Za celé obdobie bolo zistených
a sekčne verifikovaných 6 angiosarkómov pečene (posledný v roku
1986) u pracovníkov. Za roky 1981-1991 bolo v tomto podniku
hlásených 97 chorôb z povolania a profesionálnych otráv (z toho
47 chlórom, 14 ortuéou, 5 vinylchloridom, z toho 1 angiosarkóm
pečene). Ďalšie profesionálne otravy boli spôsobené oxidom uhol-
natým, benzénom, trichlóretylénom.

v súčasnosti dochádza k znižovaniu expozície aj znižovaním
počtu pracovníkov v súvislosti s pozitívnymi úpravami technoló-
gií, ale aj so znižovaním výroby. Zaťaženie pracovníkov pracujú-
cich v riziku vinylchloridu bolo objektivizované aj genotoxikolo-
gickým vyšetrením, ktoré potvrdilo zvýšenú expozíciu gsnctcxikc-
logickým látkam.

Tab.č.1
Cytogenetická analýza periférnych lymfocytov u pracovníkov

exponovaného súboru ENO Nováky a kontrolného-súboru adm.prac.
z CHZWP Nováky.

Skupina

exponovaní

kontrola

n

23

22

Vek

44,

(r.

5±9,

)

23

Dĺžka exp

18,75±9,4

-

pba

2300

2200

3

% Ab.b.

,45±1,99

1,64%

Legenda: n -
pba
% Ab.b. -

počet osôb
počet analýz.buniek
% aberantných buniek

V Elektrárni Nováky predstavoval osobitný problém arzén ob-
siahnutý v spalovanom uhlí z nováckej oblasti. Obsah arzénu je tu
1 0 - 5 0 x vyšší ako v iných typoch uhlia. Expozície arzénom pre
pracovníkov v 60-tych a 70-tych rokoch dosahovali ešte miligramo-
vé hodnoty, v súčasnosti expozície poklesli v dôsledku úprav
technológií miešaním uhlia s iným uhlím hlboko pod NPK (0,2
mg.m ). v dôsledku expozície splodinám s obsahom arzénu bolo
u pracovníkov zistených za 10 rokov (1981-1991) 9 chronických ot-
ráv arzénom. Analýzou výskytu nádorov bola zistená vyššia inci-
dencia zhubného novotvaru plúc u čističov kotlov. Zvýšená expozi-
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cia genotoxickým látkam bola potvrdená cytogenetickýn vyšetrením.

Tab.c.2
Cytogenetická analýza periférnych lymfocytov u pracovníkov

exponovaného súboru ENO Handlová a ENO Nováky a kontrolného súbo-
ru OHS Prievidza.

skupina

ENO Handlová

OHS Prievidza

ENO Nováky

n

31

14

24

Vek (r.)

42,4±13,4

38,8+ 4,7

44,5± 9,2

Dĺžka exp

15,9±13,2

-

18,7± 9,5

pba

3100

1400

2400

% Ab-b.

1,71±1,31

l,00±l,ll

3,46±2,0

Legenda: n
pba

% Ab.b.

počet osôb
počet analýz.buniek
% aberantných buniek

Vzhľadom na dlhodobú (40 ročnú) záťaž prostredia i obyvateľ-
stva lokality Novák uvedenými a ďalšími špecifickými škodlivinami
realizuje sa tu komplexná štúdia, ktorá má za ciel objektívne
zhodnotit zdravotný stav obyvatelstva, posúdiť súčasnú expozíciu
a predikovať očakávaný prínos realizovaných úprav technológii
(fluidné spalovanie a pod.)

Zdravotno-hygienická problematika závodu SNP v Žiari nad
Hronom j« daná rizikami spojenými s výrobou hliníka. Pracovníci
sú exponovaní polycyklickým uhlovodíkom, fluoridom, oxidom uhlí-
ka, elmag. pólu a ďalším rizikám. U pracovníkov sú zisťované cho-
roby z povolania vo vzťahu k pôsobiacim rizikám - do roku 1973 to
bolo 8 fluoróz, ďalšie 2 prípady fluorózy boli zaznamenané po 13
rokoch. Rizikovým faktorom bolo exponovaných v r.1991 viac ako
2950 pracovníkov zo 6500 pracovníkov závodu. Pri preventívnych
lekárskych prehliadkach sú zisťované vo vyššej miere ochorenia
pohybového aparátu, periférneho nervového systému a ochorenia
dýchacích ciest. Za posledných 10 rokov bolo tu priznaných 126
invalidných dôchodkov. Biologický účinok pôsobiacich škodlivín
bol tiež potvrdený genotoxikologickým a imunologickým vyšetrením.

Tabulka č.3
Cytogenetická analýza periférnych lymfocytov u pracovníkov

ZSNP Žiar nad Hronom - elektrolýza

Skupina

Exponovaní

Kontrolná
skupina

a

29

20

Vek
(roky)

38,17
±8,94

43,7
±8,1

Dĺžka
expoz

12,15
±4,09

%
AB.B.

3,0
±2,02*

1,6
±1,05

Z

38

18

Z

62

16

G'

46,0

27,0

G" "

2,0

1,0

V

-

-

Z/B

0,0345

0,017

G/B

0,016

0,014

x (P 0,001)
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Legenda: a - počet osôb
% AB.B. - % aberantných buniek
Z1,Z11,V - chromatidové a chromozómové zlomy a výmeny
Z/B - zlomy na bunku

G',G"' - gapy chromatidové a chromozómové
G/B - počet gapov na bunku

Výskytu nádorov sa venuje podrobnejšie ďalšia štúdia, vzhía-
dom na vysokú incidenciu nádorov píúc, kože a močovo-pohlavného
aparátu u zamestnancov a bývalých zamestnancov tohto závodu.

Zvrat v expozícii v pozitívnom smere je očákávatelný odstrá-
nením starých otvorených Sôderbergerových elektrolyzérov a zahá-
jením výroby hliníka technológiou s vopred vypálenými anódami.
Pri riešení otázok prostredia a zdravia v oblasti Žiar nad Hronom
je nám pomocou podpora WHO a holandského ministerstva zdravotníc-
tva .

ZÁVER

Problematika vztahu práca, pracovné riziká a zdravie je me-
todologicky dobre prepracovaná. Limitujúcim faktorom sú možnosti
vhodných biologických expozičných testov a ich praktického uplat-
nenia. Pozitívnu úlohu by tu mala zohrat dôraznejšia orientácia
nášho zdravotníctva na prevenciu a podporu zdravia. Lebo len
zdraví pracovníci sú zárukou ekonomickej prosperity vlastných ro-
dín i štátu.

LITERATÚRA:
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stredoslovenského regiónu.
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genetická analýza periférnych krvných lymfocytov u pracovníkov
exponovaných vinylchloridu."

3. E. Fabiánova, D. Puskailerová, J. Hudáková: "Použitie ge-
notoxikologických metód v preventívnom pracovnom lekárstve."
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G E N Q T O X I C I T A A Ľ MSR Y O T O X I C I T A
O V Z D U Š Í R Ľ G I O N U T E P L I C E

RNDr.Rudolf ŠTETINA,CSc.. Ing.Drahonír VESELÝ, RNDr.František
HUBÁLĽK.CSc., Ing.Doubravka VESELÁ, RNDr.Vladimír BEDNÁR,
RNDr.Božena NOVOTNÁ.CSc.
Ústav experimentálni medicíny AV CR, Legerova 61, Praha 2

The embryotoxici ty and genotoxicity of dichlormetliarie
extracts of air samples collected in Teplice (north Bohemia)
during the period from January to March 1992 was estimated. The
embryatoxic i ty was measured by the application of extracts to
chick embryos on the 3rd day of development. The genotoxicity was
followed by means of the induction of single strand DNA breaks in
Chinese hamster cells (CHO) and Ehrlich ascitic tumor mice cells.
Both the einbryotoxicity and genotoxicity of air samples was
dependent first of all on the total quantity of extracted organic
mass (EOM) present in samples. In samples collected in the
beginning of January and the beginning of March an teratogenic
and genotoxic effect prevailed. On the contrary, an embryolethal
and cytotoxlc effect prevailed in samples collected in the end of
February. These results may show that the qualitative composition
of organic component influences the structure of embryotoxic
response, i.e. the proportion of dead and malformed embryos.

UVOD

Úroveň znečistení ovzduší patří k nejintenzivněji sledovaným
parametrům kvality prostředí. Vzdušné kontaminanty představují
významnou složku celkové zátěže populace cizorodými látkami
vyskytujícími se v prostředí. Monitorování významných
kontáminant, specielně oxidu síry a dusíku, pravděpodobně dává
reálný obraz o znečištění ovzduší dalšími xenobiotiekýml látkami.
Přímá souvislost mezi úrovní zamoření ovzduší a výskytem
konkrétních civilizačních chorob nebyla však dosud zcela
prokázána.

V rámci programu Teplice byla věnována velká pozornost
výskytu vrozených vad. Vzhledem k nemožnosti zjištění závislosti
frekvence výskytu těchto vad na individuální expozici vzdušnými
kontáminantami bylo nutno stanovit embryotoxický potenciál
vzdušných kontaminant na vhodném experimentálním modelu.

Pro tento účel jsme zvolili test embryotoxic i ty na kuřec íin
zárodku (CHEST, viz 7,8). Kuřecí zárodek vyhovuje požadavkům na
hodnocení embryotoxicity= dobře rozpoznatelný embryonální vývoj,
krátká doba inkubace, nízká cena. možnost dostatečně rozsáhlého
experimentu. Navíc umožňuje přesné a definované dávkování,
průběžné pozorování a selekci anomálií zárodků ještě před podáním
testované látky. Na rozdíl od savčích zárodku je kuřecí zárodek
rovněž schopen metabolické aktivace řady látek již na ranném
stádiu vývoje (3,5,10). Účinek exogenních faktoru je sledován na
intaktním zárodku, vyvíjejícím se za fyziologických podmínek.
Prediktivní hodnota testu CHEST je srovnatelná s hodnotou testu
na krysách a králících (9).

Současně jsme sledovali crenotoxicitu testovaných vzorku
vzduchu pomocí měření indukce jednořetězcových zlomu (SSB) DNA
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u in vitro kultivovaných buněk čínského křečka a u myších buněk
Ehrli chova ascitického nádoru CEAT) pomocí metody alkalického
rozplétání DNA a následného stanovení dvojřetězcové DNA pomocí
chronatograf ie DNA na hydroxyapatitu Cl), nebo pomocí selektivní
fluorescence s ethidiumbromidem C2). Těmito metodami muže být
stanoveno různé poškození buněčné DNA, napr. zlomy DNA.
modifikace basí DNň vedoucí ke vzniku alkalilabilních míst, či ke
vzniku zlomů působením enzymů1 účastnících se opravy DNA. Protože
výskyt zlonů DNA mflže být též spojen s degradací DNA v bunkách
hynoucích následkem cytotoxického účinku, • současnu byla na
buňkách CHO sledována cytotoxicita testovaných v-.orků.

MATERIÁLY Ä METODY

Příprava vzorků
Jednodenní vzorky vzduchu byly zachyceny v Teplicích na

filtry Falflex CTGO, A20. USA). Filtry byly rozděleny do sTcupin
podle srovnatelných aktuálních koncentrací SO2 v ovzduší
v příslušných dnech. Takto vytvořené skupiny filtrů byly dále
extrahovány společně. Skupiny byly označeny jako Ji Cfiltry
z období 2.-14. leden). J I H C20.-31. leden) . Fi Cl.-10.únor). F11
Cil.-23. únor), Fin C24.-28 . únor) , Mi C1. -10. březen) , M u
Cil.-20. březen) a M m C21 --31. březen) .

Filtry byly extrahovány trojnásobnou ultrazvukovou extrakcí
v dichlarmethami, nerozpustné prachové částice odděleny filtrací
Cfiltr Mil lex SR, 0,5 /um, Merck) a vážením odparku stanovena
celková extrahovaná organická masa CEOM). Zahuštěné vzorky byly
převedeny do dimethylsulfoxidu CDMSO) s následným odpařením
dichlormethanu a skladovány při -20°. Získaná EOM v DMSO byla
dále ředěna v 0,5 % karboxymethylceluloze.

Embrybtox i c i ta
Pro stanovení embryotoxicity byl použit test na kuřecím

zárodku CCHEST, podrobně viz 7,8). 10/ul příslušného ředění
vzorku bylo aplikováno intraamniálně třídenním kuřecím zárodkům
(Brown Leghorn, farma Dobřenice). Na každou dávku Cředění) vzorku
bylo použito 10 vajec. Devátý den vývoje zárodku byl odečten
jedneik celkový embryotoxický účinek (podíl mrtvých plus
míil formovaných zárodků), embryo letální účinek Cpodíl Mrtvých
zárodků), teratogenní účinek Cpodíl přežívajících malformovaných
zárodků) a počátek pásma embryotoxicity, t.j. dávku, při které
podíl ovlivněných zárodků přesahuje spontánní hladinu výskytu
strukturálních malformací Chodnota 0.3).

Genotoxicita
Pro uvedení studie byla použita jednak linie ovaríálních

buněk čínského křečka CCHO). kultivovaná^ v médiu MEM CÚSOL)
doplněném 10 % fatálního telecího séra CVS veterinární, Brno)
a buňky myšího Ehrlichova ascitického nádoru CEAT) pasážovaného
in vivo na myších kmene NMRI CKonárovice). Buííky EAT byly ihned
po odebrání z nádoru nesoucích myší inkubovány ve fyziologiekéin
roztoku.

Cy totoxic?it<7
Cytotoxicita byla stanovena u bunSk CHO v 96 jamkové

destičce po 2 hodinovém ovlivnění různými ředěními testovaného
extraktu jako podíl buněk barvících se trypanovou modří CO.A * ) .
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Indukce zlomů DNA
Počet zlomů DNA byl stanoven metodou alkalického rozplétání

DNA (alkaline unwinding). Buňky CHO nebo EAT byly ovlivněny
příslušným ředěním testovaných vzorků po dobu 3 hodin. Potom byly
lyžovány alkalickým roztokem a podíl zbývající Cnerozpletené)
dvojřetězcové DNA byl stanoven v případě CHO buněk oddělonín
dvojřetězcové DNA na kolonách s hydroxyapatitem Cpodle 1>. Takto
izolovaná DNA, radioaktivně značená předcházející kultivací CHO
buněk v přítomnosti 3H-thymidinu, byla stanovena kapalinovou
scintilací. U buněk EAT byl podíl dvojřetězcové DNA stanoven
měřením fluorescence DMA po navázání ethidiumbromidu (2). Počet
zlomů DNA byl vypočten podle Erixona a Ahnstroma C4>

počet zlomů = -k . Clog FdS - b)

kde FdS je podíl dvojřetězcové DNA, b=-log FdS u kontrolních
kultur a k je konstanta stanovená pomocí indukce známého počtu
SSB rentgenem (Podrobněji viz 6,11)

VÝSLEDKY

Embryotoxický účinek

Z-áv islost emhryotoxického účinku nu dávce EOtl.
U všech extraktů vzorků vzduchu sebraných v období

leden-březen 1992 byl stanoven obsah EOM. Celkem osm ředění
získaných extraktů bylo aplikováno třídenním kuřecím zárodkům
a stanoven stupeň a charakter embryotoxické odpovědi. Aktuální
aplikovaná dávka EOM se lišila podle původního obsahu EOM
v extraktu a byla v rozsahu 0,3-93 /ug EOM/embryo.Na obrázku č.l
jsou uvedeny výsledky závislosti embryotoxických a teratogenních
účinků. Dávky byly pro jednoduchost spojeny do skupin 0-10,
10.1-20, 20.1-40, 40.1-60 a 60.1-100 /ug EOM/zárodek. Z grafu je
vidět, že celková embryotoxicita je téměř lineárně závislá na
dávce EOM. Výskyt malformovaných embryí vzrůstal postupně až do
dávek 30-50 /ug, při dalším zvýšení dávek EOM se naopak snižoval.

Embryotoxický potenciál vzorků sebraných v hodobí leden-hvezen
1992

Z pěti nejvyšších dávek extraktů každého vzorku vzduchu <10
/ul ředění vzorků obsahujícího polutanty z 240, 360, 720, 1080
a 1440 litrů vzduchu) byl stanoven průměrný embryotoxický
potenciál vzorku vzduchu z každé periody odběru. Tabulka 1.
obsahuje hodnoty embryotoxického potenciálu a rovněž obsah
polutantů v každém vzorku. Jak je z tabulky patrná, nejvyšší :
embryotoxický potenciál vykazoval vzorek Fin, který má rovněž *
nejvyšší obsah EOM. U tohoto vzorku značně převažoval účinek j
embryoletální C70%). Zajímavé bylo, že druhý nejsilnější |
embryotoxický účinek měl vzorek Li, obsahující méně než poloviční *
kvantum EOM oproti vzorku Fin. Třetí nejúčinnější vzorek byl J
vzorek vzduchu z 1.třetiny března CMí). U tohoto vzorku, který §

I;,; obsahoval asi 1/2 EOM oproti silně embryoletálnímu vzorku Fin . |
|f, převažoval naopak účinek teratogenní. Tyto výsledky svědčí o tom, ;|
pv ge během období sběru vzorků se měnil jejich embryotoxický *
P- potenciál v závislosti nejen na kvantitě ale i na kvalitě :

zachycených polutantů.



Tabulka u. 1 Erobryotoxici ta a cjonotoxinita vzorků vzduchu
Cpríiněry z: pěti nejvyššícli použitých dávek)

Vzorek

J i

JIH

F I

F u

Fin

Mi

MI I

M m

částice
EOM

částice

částice
EOM

částice
EOM

částice
EOM

částice
EOM

částice
EOM

částice
EOM

su<3 ve
1440 1

vzduchu

157,0
39,8

288,0
39,0

150.1
19,8

100.6
18,9

418,0
93,0

248. 6
44,4

82,7
13.8

76.6
29.5

Ec

53,5

35.1

21.0

28,5

76.0

49.5

15,1

17,4

L

4 2

2 5

17

2 3

7 0

3 2

7

1 0

e

, 8

. 4

. 0

. 0

, 0

, 0

. 4

. 0

To

21,4

19.4

8 , 0

11,0

12,0

35.0

15.4

14,8

počátek1

embryo-
tox i c i ty

6,6-9,9

6.5-9.7

9.9-14,

4,7-9,4

7,8-15,

3.7-7,4

10,4-13

22,2-29

'cytoto-2

x i c i ta

5

2 2

9 38

9 4

5 100

N T -

,8 NT

,5 NT

> SSB3 >
DNA

1.15
3 2

0,7
0,5

0 . 6
0,7

0,55
0 , 6

1,35
1.5

l . l '
0 . 1

0,5
0.55

0,2
0.25

Ec- korigovaný embryotoxieký potenciál: Ec= Le •+• Te
Le-embryoletá lni efekt.: procento mrtvých embryí ze všech

ovlivněných zárodkíí
Tc-korigovaný fcei-afcocjenní efekt: procento mal formovaných embryí ze

všech ovlivněných zárodků, násobené 0,5
a >/ug EOM/zárodek 2 '% mrtvých buněk po ovlivnění vzorky ředěnnýjni
1=4 3>počet SSB po ovlivnění buněk EAT Chorní číslo) a CHO Cdolní
číslo) vzorky ředěnými 1=2 4>netestováno

Genot.oxlcký účinek.

Cytotoxici ta
Ľytotoxicita byla stanovena barvením 0,4 % trypanovou modří

po 3 hodinovém ovlivnění křečcích buněk CHO 2 až 16 krát ředěnými
extrakty vzorků. Stanovení viability pomocí try panové modře je
pouze hrubý ukazatel, který nám měl ukázat, zda zjištěná indukce
SSB DNA je měřena u vlabilních či mrtvých buněk. V tabulce č. 1
jsou pro jednoduchost uvedeny pouze výsledky cytotoxicity u buněk
ovlivněných čtyřnásobným ředěním vzorka, při kterém byly zjištěny
největší rozdíly v jejich toxicitě. Cytotoxicita vzorku ovzduší
stoupala od ledna do konce února, přičemž toxicita jednotlivých
vzorku byla značně odlišná. Na příklad • u buněk ovlivněných
čtyřnásobně ředěnými vzorky byl v případě vzorku Fin zjištěn
100 % létání ťičinek. zatímco u vzorku Fi . J I H a Ji bylo zjištěno
jen 38.22 a 5% mrtvých buněk.
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g
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O
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1.00

o.oo

0.60

0.40

0.00

• DEAD V MALFORMED • TOTAL
EMBRYOS EMBRYOS

3. ed (HH 18-20)

ia., 10 jul

3.5 15 27.4 40.6

EOM PER EMBRYO Ijjg]

B 0.3

Obrázek č. 1 Závislost, celkové embryotoxicity, embryoletálního a
tcratogenního účinku na dávce extraktu. Tečkovaná čára vyznačuje
hladinu spontánního výskytu malformací. čárkovaná hladinu
celkové spontánni embryotoxicity sledované u neovlivněných
zárodků.

0.00
24 41 68 94 146 ISO 299 458 873

EOM (.ug/ml)

Obrázek č. 2. Závislost indukce jednořetězcových zlotnQ DNA CSSB)
u buněk EAT na dávce extraktů vzorků vzduchu sebraných v různých
obdobích. S.D. - směrodatná odchylka.

f
í*
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Z.úv islost indukce SSB na dávce EOtí
Indukce SSB u buněk EAT byla závislá na dávce EOM. Na

obrázku č. 2 je vidět. že dávka kolem 100 /ugEOM/ml vyvolávala
signifikantní indukci SSB. Výsledky ukazují, že kromě
embryotoxického potenciálu vzorky mají též potenciál genotoxický.
Nejvyšší dávky Cnad 300 /ug/inl) však byly cytotoxické, a tak
nelze bezpečně určit, zda indukce SSB v těchto dávkách není
důsledkem degradace DNA v mrtvých bunkách.

Srovnáni' c/enotoxic i ty vzorků ovzduší v ohdohí ledBn-hřezen 1992
Jednotlivé vzorky byly testovány na schopnost indukovat SSB

a to jak na buňkách EAT (metodou FADU) • tak na buňkách CHO
(hydroxyapat i tovou chromatografi í). Jak je vidět z výsledků
shrnutých v tabulce č- 1, nejvyšší indukce SSB byla zaznamenána
u vzorku Ji. a to i ve zcela netoxických koncentracích. Počet
indukovaných SSD u vzorku Ji (3,2 SSB/109Daltonu) odpovídá téměř
přesně počtu zlomfl indukovaných dávkou 10 Gy rentgenového záření
(11). Vzhledem k celkově nejnižší cytotoxicitě a zároveň nejvyšší
indukci SSB u tohoto vzorku je zajímavé, že tento vzorek
vykazoval rovněž vysoký teratogenní účinek. Též u vzorku Fin
byla zaznamenána zvýšená indukce SSB (1,5 SSB), avšak ve 100 %
toxické koncentraci. Proto v případě tohoto vzorku (a podobně
i vzorku Mi) mflže zjištěná indukce SSB být artefaktem způsobeným
degradací DNA v mrtvých buňkách.

DISKUSE

Stanovení embryotoxicity a genotoxicity extraktu vzorku
vzduchu sebraných v Teplicích od ledna do března 1992 ukázala, že
embryotoxický potenciál (při přepočtu na stejný objem vzduchu) se
značně liší v závislosti na období odběru vzorku - Zatímco vzorky :
vzduchu z ledna, konce února a začátku března vyvolávaly při
nejvyšší použité koncentraci téměř 100 % embryotoxický efekt,
vzorky sebrané v poslední třetině března nevykazovaly významnou
embryotoxicitu. Obdobné výsledky i stanovení genotoxicity vzorků,
něřené pomocí indukce SSB DNA u buněk CHO a EAT. Embryotoxicita
a genotoxicita vzorku sebraných v různých obdobích přibližně
koreluje s kvantem polutant obsaženém ve vzorku.

Analýza vztahu mezi podanou dávkou EOM a výslednou
erabryotoxiclt.au provedená u vzorku bez ohledu na datum jejich
odběru ukázala jednoznačnou dávkovou odpověd- Ha druhé straně
strukturální defekty vykazovaly vzrůst v závislosti na dávce jen
při nižších dřívkách, při vyšších dávkách převládal embryoletální
účinek a frekvence inalformovaných zárodkfl byla proporcionálně \
nižší. Podobně jako embryotoxicita, i genotoxický účinek měřený 1
indukcí SSB DNA u buněk EAT vykazoval závislost na dávce EOM. Ve '.
vyšších dávkách EOM (při aplikaci vzorku ředěných v poměru 1 = '=
2) nohla být indukce SSEt výsledkem degradace DNA neboť tyto dávky j
vzorků již byly silně cytotaxické (např. v případě vzorku Fin). «
II vzorku Ji byla zjištěna významná indukce SSB DNA i při |
koncentracích zcela netoxických. Tyto výsledky naznačují, že |
rozdíly v účinnosti jednotlivých vzorku mohou být dány nejen '%
kvantitativními, ale i kvalitativními rozdíly v EOM zachycené -;

v riizném období. >-
Kvalitativní rozdíly v embryotoxiekém účinku, obdobné

zjištěným rozdílům v genotoxícltě a cytotoxicitě, jsou patrný při
srovnání účinku vzorku Ji, Fin a Mi- Zatímco u vzorku Fin
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výrazně převládal účinek embryo1etální, u vzorku Ji a zejména Mi
převládal účinek teratogenní (viz tab. 1).

Uvedené výsledky jasně svědčí o enbi-yot.oxickén
ČI genotoxickém potenciálu vzdušných polutant v Teplicích. Pro
potvrzení tohoto nálezu by bylo potřebné provést chemickou
analýzu složení EOM vzduchu z Teplic a z kontrolní oblasti
s nízkou hladinou exhalací. Podle našich nálezu soudíme, že
hlavními embryotoxickými či genotoxickýrai látkami v Teplickém
ovzduší by mohly být polyaromatické uhlovodíky, vznikající při
spalování fosilních paliv.
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VPLYV ZDRAVOTNE ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA ŽIVOTNÉ

PROSTREDIE V STREDOSLOVENSKOM REGIÓNE

MUDr. FABIÁNOVA E., MUDr. KOPPOVÁ K., Ing. SKUPEŇOVÁ V., Ing.
MIŠKOVIČ P., Ing. MIHALÍKOVÁ E.
ŠPECIALIZOVANÝ ÚSTAV HYGIENY A EPIDEMIOLÓGIE, BANSKÁ BYSTRICA

SUMMARY

The evaluation of long-term health impact of industrial
pollutants was used to determine the most polluted areas in
Central Slovakia Region. Such areas as Žiar nad Hronom, Nováky,
Ružomberok, Istebné-široká was recognized because of specific and
nonspecific pollutants from industrial sources. The industrial
technologies and their changes are. of great importance on ambient
air pollution. Human exposure to contaminants that can be inhaled
and potentialy cause an adverse health or nuisance effect is
systematicaly studied. The situation in air pollution in selected
areas is described.

ÚVOD

Vzhladom na lokalizáciu významných zdrojov priemyselného
znečistenia boli v rámci regiónu Stredné Slovensko osobitne
sledované oblasti Žiar nad Hronom, Nováky, Široká-Istebné. Tieto
oblasti sa vyznačujú okrem prítomnosti nešpecifických škodlivín
prítomnostou významne biologicky aktívnych špecifických škodlivín
pôsobiacich v tomto prostredí dlhodobo - 40 až 50 rokov.
V súvislosti so zavádzaním nových technológii, realizovaním
ozdravných opatrení, resp. obmedzovaním výroby v poslednom období
mení sa aj imisná situácia v prostredí so svojim vplyvom na
zdravie obyvatelstva. Pracovníci ústavu hygieny a epidemiológie
dlhodobo sledovali stav zataženia prostredia a postupne zavádzali
metodiky na posúdenie miery zataženia obyvatelstva a presadzovali
opatrenia na zníženie expozície obyvatelstva.

Analýza vztahu prostredie a zdravie si vyžaduje dlhodobé
sledovanie a hodnotenie musí byt založené na objektívnych skutoč-
nostiach, najmä vzhladom k tomu, že zdravie je výslednica pôsobe-
nia mnohých vplyvov - genetických, predispozicných,
socio-ekonomicko-psychologických, životného štýlu, a to najmä
fajčenia, výživových zvyklosti, konzumácie alkoholu, liečiv, ďa-
lej závisí od pohybovej aktivity, stresu, ale aj od kvality ži-
votného prostredia a pracovného prostredia. Zmenený zdravotný

•• stav nemožno jednoznačne prisúdit len vplyvom prostredia, ale je
potrebné posudzovat ho komplexne.

V roku 1992 hygienická služba v Stredoslovenskom regióne
f sledovala stav znečistenia volného ovzdušia v životnom prostredí
% vo všetkých okresných mestách, mestách nad 10 000 obyvatel'ov
& a v okolí významných zdrojov emisii. Celkovo je na území Stredné-
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ho Slovenska podchytených 39 oblastí s celkovým počtom 380 odbe-
rových miest. Okrem sedimentačněj prašnosti sa zo všetkých odbe-
rových miest stanovuje pH výluhu a obsah kovov - Pb, Cd, Mn, Cu,
Cr, Ni. Ďalšie škodliviny sa sledovali v rozpoznaných hlavných
centrách znečistenia ovzdušia. Ide o 28 stálych odberových miest,
kde sa monitorujú polietavá prašnost, oxid siřičitý, oxidy dusíka
a podlá miestnych zdrojov znečistenia aj sírovodík, fluoridy,
amoniak, chlór. Tieto odberové miesta sú v lokalitách: Žiar nad
Hronom - 7, Dolný Kubín - 3, Ružomberok - 3, Prievidza 3, Žilina
- 4, Banská Bystrica - 3, Považská Bystrica - 2, Martin - 1. Kovy
vo volnom ovzduší sú cielene sledované v piatich lokalitách:
Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Prievidza, Žiar nad Hronom
a Banská Bystrica.

OBLASŤ ŽIAR NAD HRONOM
bola vymedzená k najzávažnejšiemu zdroju znečistenia, ktorým

je závod SNP a.s. Žiar nad Hronom. Závod je hlinikárskym kombiná-
tom, proces výroby sa uskutočňuje od spracovania bauxitu až po
finálne výrobky. Závod je v prevádzke od roku 1953. Klúčovýn
zdravotno-hygienickým problémom je prvovýroba hliníka v prevádz-
kach elektrolýza a anodáreň. V bezprostrednom okolí žije 21 4 25
obyvateľov, ktorí sú exponovaní cestou ovzdušia a potravinovým
reťazcom. Ako hlavné biologicky aktívne škodliviny tu pôsobia
zlúčeniny fluóru, dechtové látky s obsahom polycyklických uhlovo-
díkov, ďalej je to prašnost, oxidy síry a dusíka. Tieto škodlivi-
ny vplývajú svojimi účinkami dráživo na dýchací trakt, kožu, cel-
kovými účinkami na kostný systém, krvotvorbu a gastrointestinálny
trakt. Niektoré z prítomných škodlivín sa vyznačujú aj neskorými
účinkami karcinogénnymi a účinkami mutagénneho charakteru.

Stav zataženia ovzdušia možno dokumentovat v súčasnosti kle-
sajúcim trendom znečistenia najmä u sedimentačně] prašnosti, kedy
priemerné ročné hodnoty sú 5,44 g.m /30 dni (r.1991) s rozsahom
od 0,92 do 12,08 g.m /30 dni (únosná hodnota je 12.5 g.m~2/30
dní). V r.1989 bola priemerná hodnota 7,48 g.m~2/30 dní. Obdobne
u polietavej prašnosti je klesajúca tendencia (priemer 4 0,11
M-g-m"3, rozsah nameraných hodnôt 3,28 - 208,3 tig.m , pričom NPK
= 150 jxg.m"3). Hodnoty oxidov síry aj oxidov dusíka sú tiež pod
NPK. Iná je situácia u špecifických škodlivín, kde imisie fluori-
dov prekračujú NPK v celoročnom priemere 2,2x (v r.1992), 2 , 5x
(v r.1991). Aj tu je evidentný pokles, ešte v roku 1989 to bolo
5 násobné prekročenie imisií.

Dechtové látky zatial neboli vo volnom ovzduší objektivizo-
vané, množstvo emisií je bilancovaných na 7P0 t/rok. Zlepšenu;
situácie súvisí s prestavbou, odstránením starých elektrolyzerov
a znížením výroby.
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Fluoridy
priemerná ročná toncenlrocla

Žiar nad Hronom r,199I
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Ročne priemery obsahu fluoru
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Žiar nad Hronom, rr. 1966-1PP2
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v zdravotnom stave, ako výslednici kompelxného pôsobenia
viacerých faktorov, je rad negatívnych znakov: stredná dĺžka
života mužov za r. 1986-1990 bola 66,49 roku a u žien 75,05 roka,
čo je pod slovenským priemerom. U obyvatelstva sa zistuje vyšší
výskyt nádorových ochorení, výskyt nádorov plúc u mužov je 2.
najvyšší na Slovensku, je tu zistený vyšší výskyt chorôb srdca
a ciev, dýchacieho a zažívacieho ústrojenstva ako je slovenský
priemer.

Úmrtnost v Žiarskej kotline je 9,2/1000, čo je viac v porov-
naní s porovnávacou oblastou Banská Bystrica. U detí sa opakovane
zistila vyššia incidencia aj komplikovanejší priebeh respiračných
ochorení.

ZÁVER:
Zlepšenie situácie v znečistení životného prostredia v ob-

lasti Žiar nad Hronom súvisí s odstavovaním starých nevyhovujú-
cich technológií, osobitne v elektrolýze a anodami ZSNP. Rok
1994 má byt rokom zahájenia zdravotne vyhovujúcej novej výroby



hliníka.

V LOKALITE NOVÁKY
priemyselný charakter určujú velké priemyselné podniky No-

vácke chemické závody, o.z. Zemianske Kostolany, Pórobetón š.p.
Zemianske Kostolany a Novácke uholné bane. Pribúdajú menšie pri-
vátne výrobné organizácie.

V životnom prostredí sú hlavné biologicky aktívne škodliviny
oxid arzenitý, vinýlchlorid monomer, vinylacetát, chlór, benzén,
ortut, prašnost, oxidy siry a dusík. Tieto škodliviny okrem dráž-
divých účinkov na dýchacie cesty nepriaznivo pôsobia na kožu, pe-
riférny a centrálny nervový systém, zažívací systém a krvotvorbu.
Z neskorých účinkov sú najzávažnejšie karcinogénne účinky najmä
na píúca, kožu, cievny systém pečene a mutagenně účinky,. Tieto
škodliviny pôsobia v prostredí viac ako 40 rokov. Pozitívne je,
že v posledných dvoch rokoch dochádza k znižovaniu emisií
v dôsledku prestavby technológie spalovania uhlia v ENO na fluid-
ný systém, budovaním odsírovacej jednotky a aj znížením celkovej
produkcie na tretinu. Obdobne v NCHZ sa popri odovzdaní nových
zdokonalených technológií obmedzila výroba vo väčšine prevádzok.
Hodnoty arzénu v prašnom spade zaznamenali pokles (461 mg.kg"1

oproti 1338 mg.kg"1 v roku 1988), rovnako v polietavom prachu
priemerná ročná koncentrácia je nižšia ako platný limit (0,09
M.g.m"3 v r.1992, v januári 1993 v rozptyle od 0,05 do 0,28

Obsah kovov v praánom spade
priemerné koncentrácie, 1986-1991

Nováky
mg/DV) mMl

C3c

í'K

Obdobne u kontaminácie životného prostredia vinylchloridom
dochádza k
dosahovali
= 80 ng.m a

poklesu priemerných hodnôt, aj keď zistované hodnoty
é+"<3 \r T-nlrn IQtsi rnaŕnv ronnťvl H — I f f i i iLrr.m"""̂  ŕ Tí

Kj =

_ značný
30 jig.m""3) .

(K„

jednotlivých stanovištiach 176 a 72 ng.m

rozptyl -r J.^J._F ^.^.in i "max

Priemerné hodnoty v r.1991 boli na
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Vlnylchlorld vo varnom ovzduší
Novúlcy, r.1990,1991
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Dokladom pre preukázanú expozíciu detskej populácie oblasti
Novák arzénom je štatisticky významne vyšší obsah arzénu vo vla-
soch deti oproti de-úom z kontrolnej oblasti. Geometrický priemer
obsahu As vo vlasoch detí z Novák je 1,11 pg.g , vo vlasoch detí

" 1z Banskej Bystrice je 0,4 p.g.g
hodnôt od 0,09 jxg.g"1 do 18,3

ák
" 1

-1

V. oblasti Novák bolo rozpätie
As, v Banskej Bystrici bolo

rozpätie hodnôt od 0,18 ng.g do 0,65 \íq.q~y As.

V zdravotnom stave obyvatelstva v oblasti Novák za zretela
hodné možno považovat vysoké percento výskytu nádorových ochorení
ako príčinu smrti u predčasne zomrelých (vek 15-60 r.). U mužov
je to 41,7 % a u žien 33,3 %. V celkovej incidencii zhubných ná-
dorov (štandardizovanej) patrí okres Prievidza, kam patrí aj ob-
last Novák, medzi regióny s najvyšším výskytom nádorov na Sloven-
sku s trvale stúpajúcim trendom (v r.1989 to bolo 2. miesto na
Slovensku u mužov). Z jednotlivých skupín nádorových ochorení je
trvale zistovaný výskyt nádorov kože.

V OBLASTI RUŽOMBEROK
je hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia podnik Severosloven-

ské celulózy a papierne. Za hlavné biologicky aktívne škodliviny
sú tu považované prašnost, oxidy síry, dusíka, organosirne zlúče-
niny (metylmerkaptan, dimetylsulfid, dimetyldisulfid, sirovodík).
Tieto škodliviny sa vyznačujú výraznými dráždivými účinkami na
dýchací systém, pokožku, oči, organosirne zlúčeniny vo vyšších
koncentráciách aj vplyvom na centrálny nervový systém. Majú nízke
čuchové prahy a pre svoj zápach sú pre obyvatelstvo značne obta-
žujúce. Podlá doterajších poznatkov sa nevyznačujú neskorými
účinkami v zmysle karcinogenity, mutagenity alebo teratogenity*

Aj v tejto oblasti sa v posledných rokoch prejavil klesajúci
trend znečistenia ovzdušia v sedimentačnej prašnosti, najmä
v dôsledku inštalovania odlučovacieho zariadenia v závode SOLO
SCP a zmenou palivovo-energetickej základne teplárne. U plynných
škodlivín NOX a SO2 sa situácia nezmenila, celoročné priemery op-
roti limitom nie sú prekročené. V zimných mesiacoch pri inverz-
ných situáciách dochádza k prekračovaniu NPK. Zo zdravotného hl'a-
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diska je závažná stále vysoká polietavá prašnost. V meste Ružom-
berok priemerné ročné hodnoty prekračujú imismý limit až trojná-
sobne. Priemerné denné koncentrácie prekračujú limit v 47%. špe-
cifické škodliviny, najmä organosirne zlúčeniny a sirovodík zos-
távajú naďalej zdrojom obťažovania obyvatelstva aj keď došlo
k zlepšeniu inštalovaním náhradného systému likvidácie zapáchajú-
cich látok v r.1988. Stále sú úniky cca 0,7 kg/hod metylmerkapta-
nu nezachytitclné terajším systémom likvidácie a naviac ešte 1,5
kg/hod uniká z prania nebielenej celulózy. Znečistenie ovzdušia
organosírnymi zlúčeninami je nutné považovat zo zdravotného hla-
diska za významné. Ide o dlhodobú expozíciu všetkých populačných
skupín obyvatelstva - prvý závod na výrobu sulfátovej celulózy
pracuje už od r.1941 a v r.1981 bol daný do užívania nový závod
CELPAP.

V zdravotnom stave obyvatelstva pretrváva zvýšený výskyt
respiračných ochorení najmä u detí v porovnaní s inými oblastami.
Genotoxikologickými vyšetreniami sa u detskej populácie i u pra-
covníkov zistuje zvýšená frekvencia chromozómových aberácií čo
svedčí o zvýšenej expozícii genotoxickým látkam. V štúdii sledo-
vania zdravotného stavu obyvatelstva pomocou Cornellovho dotazní-
ka bolo v lokalite Ružomberku zistené v porovnaní s ostatnými ok-
resmi Stredného Slovenska najvyššie percento v psychickej nepoho
de.

OBLASŤ ISTEBNÉ-ŠIROKÁ
Z hladiska zataženia prostredia kovmi Mn, Cr má v rámci

Stredného Slovenska stále prvenstvo lokalita Istebné-Široká.

Obsah mangäntr v praánom spade
v okresoch str. Slovenska r.1990

ma/ml sa ó
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Obsah chrómu v praSnom spade
v okresoch sir. Slovenska r.1990

iaa/nk2 za d mwttacar
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Hlavným zdrojom znečistenia sú Oravské ferrozliatinové závo-
dy zamerané na výrobu ferromangánu, ferrochrómu, ferrosilicia
a ďalších zliatin. Situácia v zmysle zataženia prostredia škodli-
vinami sa postupne od 8O-tych rokov zlepšovala, najmä v tuhých
emisiách. Výsledky meraní prašného spadu, polietavej prašnosti
a SO, poukazujú na skutočnost, že situácia je stabilizovaná
a hodnoty nad prípustnú NPK sa vyskytujú len ojedinelé. Do trva-
lého užívania boli postupne uvedené odprašovacie zariadenia pre
všetky prevádzky OFZ v Istebnom-Širokej. Problémom ostávajú exis-
tujúce skládky trosky z OFZ. Zdrojmi zataženia prostredia sú aj
ďalšie závody - ZVL Dolný Kubín a SEZ.

ZÁVER

Na zlepšujúcej sa situácii v stave znečistenia ovzdušia na
Strednom Slovensku sa popri rekonštrukciách, nových technológiách
podiela aj zníženie výroby.

Dôsledky dlhodobej expozície sa ešte na populácii prejavujú,
najmä z dôvodov kumulácie a latencie u neskorých účinkov.

POUŽITÁ LITERATÚRA: Dokumentácie ŠÚHE B.Bystrica a ÚHE v SSK.
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M O D E L Y A P A R A M E T R Y T R A N S P O R T U

K O N T A M I N A N T Ů P O T R A V N Í M Ř E T Ě Z C E M

Ing. Viktor KLIMENT, CSc., Český ekologický ústav,
148 00 Praha 4, Údernická 1931

For producing a qualified prediction of the exposure and of
the dose from internal contamination by human population it is
necessary to evaluate quantitatively the real-world transport of
contaminants in the foodchain.

The methods of solution and construction of mathematical
model are described and model applications for case of radionuc-
lide fallouts are presented.

1. UVOD

Cizorodé látky rozptýlené do životního prostředí vedou
k vnitřní kontaminaci obyvatelstva v míře dané rychlostí trans-
portu jeho složkami a velikostí příjmů potravin. Pro posouzeni
významnosti expozic a dávek z této kontaminace a ke kvantitativ-
nímu zhodnocení vlivu jednotlivých faktoru se používají matema-
tické modely, které sleduji chování kontaminantu ve složkách ži-
votního prostředí a Článcích potravního řetězce.

Kontaminace zemědělských produktů cizorodými látkami ze
vzdušných výpusti a následné jejich příjem Člověkem (1) mohou
být způsobeny:

— suchou či mokrou Q I P O Z J C Í kontaminantu na povrchu rostlin a
postupným transportem do plodů a zrn,

- depozicí kontaminantu na půdním povrchu a transportem do ot—
gránů rostlin kořenovou cestou,

- transportem z krmiv do produktů živočišné výroby,
— velikosti spotřeby potravin a jejich skladbou.

Intenzita jednotlivých pochodů a míra jejich dôležitosti
závisí zejména na klimatických podmínkách, rozvoji vegetačního
období v době spadů (jednorázová či dlouhodobá výpust) a na ze-
mědělských praktikách.

Cílem předkládané studie je podat přehled o zmíněných prob-
lémech a ukázat použiti modelu ENCONAN (2), který byl povodně
konstruován pro hodnocení vlivu černobylské havárie. Model je
používán v projektu VAMP (VAlidation of Model Prediction), který
organizuje Mezinárodni agentura pro atomovou energii (IAEA) ve
Vídni. Současná verze není již omezena jen na kontaminaci radio-
aktivními látkami a model je průběžně inovován. Jeho základní
schema je ukázáno na obr. 1.

2. DEPOZICE KONTAMINANTU NA PÔDE A ROSTLINÁCH

2.1. Depozice na půdním povrchu
Pro určeni kontaminace půdního povrchu ze vzdušných výpustí

vycházíme ze znalosti koncentrací kontaminantu v přízemní vre .ve"
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atmoaféry, CA. Plošná koncentrace ze suché depozice, asD, je dá-
na časovým integrálem

JCA . dt [g.m-2] (1)

za sledované období, kde Vg je depoziční rychlost.

Pro popis depozice vlivem atmosférické srážky je vhodné
použit např. empiricky výraz, opět pro plošnou koncentraci, ve
tvaru

asv = CA. W . I S , [g.m-z] (2)

kde w je soufiin parametru vymývání a tzv. směSovací výsky při
denních srážkách Is•

2.2. Depozice na listových plochách rostlin
Frakci materiálu, r, který je pi*i depozici zachycován nad-

zemními částmi rostlin odhadujeme podle vztahu

r = 1 - exp( - u.Ys) , [1] <3)

kde jo. je míra depozice částic nebo par a Ys je suchá hmotnost
rostliny na jednotku plochy pôdy v době spadu.

2.3. Resuspenze půdních Částic
DalSím mechanizmem kontaminace povrchu rostlin je resuspen-

ze cizorodých látek, vázaných na půdní Částice, která může být
způsobena povětrnostními vlivy Ci lidskou Činností. Je obvykle
popsána resuspenzním faktorem, definovaným jako poměr resuspen-
dované vzdušné koncentrace a povrchové depozice, který je Časově
závislý a obvykle se charakterizuje empirickým dvouexponenciál-
ním vztahem.

3. TRANSPORT KONTAMINANTU DO ROSTLIN

Podle povětrnostních podmínek a rozvoje vegetačního období
v době spadů Be budou uplatňovat dva základní mechanizmy trans-
portu do rostlinných tkáni.

3.1. Transport listovou cestou
Pi*ímá translokace do vnitřních pletiv rostlin listovou ab-

sorpci závisí na době depozice vzhledem k vývojovému stádiu ros-
tliny. Největší je ve vegetativní fázi vývoje, která je charak-
terizována vysokým nárůstem biomasy nadzemních orgánů rostliny.

Obsah kontaminantu v rostlině v období sklizně, ap, v dů-
sledku jeho transportu listovou cestou, bude dán vztahem

ap = CasD + asw).r.exp( -kE.tr, VYm , [g.kg-i] (4)

kde parametr kE postihuje redukci materiálu z povrchu rostlin
vlivem poCasí, stárnutím tkání rostlin Ci degradací nebo rozpa-
dem vlastního kontaminantu. t^ je Cas od spadu do sklizně a Ym
je sklízená hmotnost rostlin.
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J . 2 . Transport kořenovou cestou
Transport kontaminantu do nadzemních čáBtl rostliny lze

hodnotit jako proces krátkodobý, který postihuje vegetační obdo-
bí v době spadů, zatímco absorpci kořeny jako proces dlouhodobý.
RoBtliny přijímají živiny i cizorodé látky z pôdy převážně
v iontové formě, ale i vázané na organické molekuly. Velikost
příjmu je obecně závislá na fyziologických vlastnostech rostlin,
na obsahu kontaminantu v pôde a na jeho mobilitě.

Míra kumulace cizorodé látky rostlinou se charakterizuje
koncentračním faktorem, poměrem koncentraci kontaminantu v rost-
lině a půda, Bv. ObBah kontaminantu v rostlině, ap, v době
sklizně bude v dôsledku absorpce kořenovým systémem dán vztahem

aP = (asD + aaw).Bv/P , [g.kg-i] (5)

kde P je tzv. efektivní "povrchová hustota" pro kořenovou zónu
v půdě. V případě jednorázového spadu je nutné počítat v násled-
ných vegetačních obdobích B vertikální distribucí kontaminantu
v půdním profilu.

4. KONTAMINACE PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

Přestup cizorodých látek krmivy do rozhodujících produktů
živočišné výroby (svalové tkáně, mléko a jeho produkty a vejce)
se popisuje jednak metodou koncentračních faktorů (předpoklad
rovnovážného stavu), jednak dynamickými modely konstruovanými
pro konkrétní kontaminant a zvíře. V prvním případě je obsah
kontaminantu, az, v z-tém produktu dán jednoduchým vztahem

az = Fz.S(aP, j .Qp, j ) , [g.(kg-*,L~i )] (6)

kde ap, j je koncentrace kontaminantu v j-tém druhu krmiva a
Qp, j jeho denní dávka. Veličina Fz je frakce denního příjmu kon-
taminantu zvířetem, který se objeví v každém litru nebo kilogra-
mu produktu.

5. MODEL KRMNÝCH DÁVEK A SPOTŘEBY POTRAVIN

5.1. Krmné dávky hospodářských zvířat
Informace o krmných dávkách hospodářských zvířat jsou foi—

mulovány vět&inou ve formě průměrných hodnot (3). Záleží vždy na
konkrétních situacích, které studujeme a z toho plynoucí míře
podrobnosti. Ze zkušenosti lze odvodit některá pravidla, která
je při konstrukci modelu krmných dávek vhodné dodržet:

stanovení zimního a letního krmného období a příslušnou
skladbu krmiv,

- sled konzumace zelené píce z jednotlivých sečí a produkce
sena a senáže (závažné při jednorázové výpusti),

- sled konzumace jaderných krmiv z jednotlivých sklizni,
- zdroje a konzumace vody a daläích tekutin.

5.2. Spotřeba potravin obyvatelstvem
Údaje o spotřebě potravin československou populaci jeou

získávány z bilance obchodní sítě (3) a jsou ovlivňovány nejméně
dvěma faktory, které vedou k jejich přeceňování:
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spotřeba samozásobitelských produktô je odhadována pomoci
dotazníkové akce,

- některé druhy potravin nebývají ve skutečnosti spotřebovány
v plném rozsahu, protože jsou plánovité užívány pro krmné účely
nebo předčasně" podléhají zkáze.

Dôležitou informací je také distribuce cizorodých látek ze
surovin do jednotlivých zpracovatelských produktů (4). Jedná se
zejména o obilniny (krmné a jedlé frakce mletí) a mléko (potra-
vinářské a vedlejší produkty mlékárenského zpracování, např. sy-
rovátka, konzumované některými hospodářskými zvířaty).

6. APLIKACE TRANSPORTNÍHO MODELU

V této kapitole se zmíníme o dvou aplikacích modelu ENCO-
NAN. První je řešení situace po Černobylské havárii pro středo-
český region. Druhá je modelový popis vztahu mezi jednorázovou
výpustí a fázemi vegetačního období.

Na obr. 2 jsou shrnuty modelové údaje o příjmu Cs-137 oby-
vatelstvem spolu s příjmy podle výsledků monitorování potravního
řetězce (pro zjednodušeni uvádíme pouze jejich střední hodnoty).
Zde je zajímavý pokles celkového příjmu v letních mSsícich 1986
způsobený zkrmováním málo kontaminovaných pícnin z druhé seče

Obr. 2 Cs-137 po Černobylské havárii
Srovnání modelu s výsledky monitorování
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(transport již pouze kořenovou cestou) a z toho plynoucí nizěi
obsah v produktech živočišné výroby. V zimních mašících 1986/87
přechod na konzumaci sena (pochází prevažne z více kontaminované
první seče) a začátek zkrmování a konzumace obilnin ze sklizně
roku 1986 znamená opětné zvýšeni celkového příjmu.

V dalším období dochází k postupnému poklesu danému zkrmo-
vánim pícnin a konzumaci potravin z následných sklizní až poslé-
ze k jisté stabilizaci příjmu plynoucí z homogenizace kontami-
nantu v půdním pokryvu. Další, poměrně malé změny jsou dány pou-
ze vlivem radioaktivní přeměny Cs-137 (poločas 30 let). Porovná-
ním údajů za celý sledovaný úsek tří let vidíme velmi slušnou
shodu mezi monitorováním a modelovými výBledky.

Na obr. 3 jsou uvedeny modelové hodnoty úvazku efektivního
dávkového ekvivalentu z příjmu opět Cs-137 pro případy jednorá-
zových, vždy stejných spadů realizovaných v jednotlivých měsí-
cích kalendářního roku. 2 výsledků, které jsou uvedeny v případě
každého spadu pro dva reálné roky následující po události, plyne
jiz naznačená zkušenost: rozdílná intenzita transportu listovou
a kořenovou cestou. První vrchol je daný spadem na pícniny resp.
obilniny v plné vegetaci a druhý kontaminaci kukuřice určené pro
silázování.

Obr. 3 Transport potravním řetězcem
Celková depozice Cs-137:10 kBq.m-2
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7. POUŽITELNOST TRANSPORTNÍCH MODELU

V popsaném modelu jsou použita některá zjednodusení, která
však neovlivňují významným zpftsobem konečnou hodnotu dávkové zá-
těže. Některé úpravy byly zavedeny proto, ze neznáme pro některé
druhy plodin příslušné přechodové koeficienty. Další zjednoduše-
ní se pak týkají takových poživatin, jejichž spotřeba je ve
srovnání se základními druhy nízká a jejichž hodnocení by celý
matematický aparát zbytečně zatěžovalo.

Podle názorů publikovaných v IAEA (5) je za model, který
kvalifikovaně popisuje reálnou situaci, považován takový algo-
ritmus a soustava modelových parametrů, u nichž poměr mezi mode-
lovými a monitorovanými výsledky nepřevyšuje faktor 2 až 3. Zna-
mená to, že u výsledků získaných z modelového hodnocení není
možné připustit jejich případné přecenění. V případě posuzování
či prognózovaní situace pomoci modelů tohoto typu je nutné po-
stupovat obezřetně a opatrně vážit výsledky, než jejich uživate-
lé přistoupí k následným návrhům na opatřeni např. v rámci země-
dělské výroby ci zásobovací sítě.
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1. ABSTRACT

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT METHODS FOR HIGHWAY PLANNING

The paper will give an overview of the environmental impact assessment legislation in the The
Netherlands and the experiences of the Directorate-General of Public Works and Water
Management in the Netherlands with Environmental Impact Assessment studies of highway
planning and highway construction projects.

Special attention will be jgiven to the usefulness of strategic environmental impact assessments.
This means the application of environmental impact assessment at a decision level preceding
concrete projects: policy plans and plans of long-term and strategic character. The intention of
this planning fase is the early consideration of environmental impacts that often have been
neglected in later stages (cumulative effects, global effects and long-term effects).

Besides this an overview will be given about cause - effect relations and prediction methods in
the field of noise, air, soil and the natural environment. In order to be able to predict the
environmental effects of projects concerning road infrastructure a set of guidelines and
examples of prediction methods will be given.

At the end of the paper some possible improvements to the procedure in the Netherlands will
be given, which may also be of use for other countries.

2. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSEMENT:
INTRODUCTION

In the 1970s, stimulated by what was then called the Ministry of Health and Environment, there
was a growing interest in the Netherlands for Enyirqnmental Impact Assessment (EIA). This
policy instrument was intended to facilitate the weighing of environmental effects of large-scale
activities and thereby stimulate the production of plans which were less detrimental to the
environment. The idea to use EIA was prompted by experiences in the United States of
America, where since 1970 the Environmental Policy Act stipulates for a large number of
activities the production of an Environmental Impact Statement (EIS).

In order to experiment with the implementation of EIA in the Netherlands, 9 pilot studies were
initiated in 1977. Various types of EISs were drafted which were based on quite realistic
initiatives. With the results of these pilot studies legislation was formulated in 1981. This draft
legislation was empirically tested in 12 voluntary EIA projects which started in the period 1981-
1986. All these experiences contributed to the formulation of the final EIA Act which came into
force on 1 September 1987.
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Appendix 1 and 2 shows the different stages in the procedure for environmental impact
assessment in the Netherlands.

The result of an Environmental impact assessment procedure is the Environmental Impact
Statement, which is a public document containing a comprehensive description of the
environmental impact which a particular project or plan may be expected to have.

The Act describes the content of an EIS:

- the objective of the planned activity;
- the proposed activity and reasonable alternatives;
- previous and future government decisions;
- the present situation of the environment and the probable environmental development if the

new activity is not realized;
- the environmental impact of the proposed activity and each of its alternatives;
- comparison of the environmental impact of the proposed activity and each of its alternatives;
- the best environmental alternative;
- gaps in knowledge and information;
- a summary.

The.Act stipulates that an EIA must be made when activities may have a significant effect on
the environment, f.i. major projects on road, railway and waterway infrastructure.
All in all, since 1982 the Ministry of Transport, Public Works and Water Management is or was
involved in some 30 road construction EIA projects.

3. PROJECT ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENTS:
SOME EXPERIENCES

Prelimininary and first stage
Since EIA became compulsory in 1987 the Directorate-General's willingness to produce an EIS
has clearly increased. The conduct of these types of study was not new for the Directorate-
Geperal. Already for some time the making of a Project Report was (and still is) compulsory, in
which a detailed description is given about the planned activity. The EIS is integrated into this
Project Report, which thereby remained the report on the basis of which the linal decision is
made.

In the preliminary stage, prior to the start of the formal procedure, an informal opportunity is
created to coordinate the activities of all parties involved. This results in a better prepared
starting note, which is the product of the first formal stage of the EIA procedure. In this
starting note the initiator (IN) states what is the proposed goal and indicates what is the nature
and size of the planned activity.
The actual objective must be formulated with great care, as it also co-determines the range of
reasonable alternatives. The formulation of the best environmental alternative may also cause
difficulties, as it lays bare the tension between being best environmental and being a real
alternative for the planned activity. Besides this, the description of the best environmental
alternative is never easy.
During the initial consultation stage, much energy is invested into the consultation and public
participation as this creates a shared responsibility for the eventual EIS.
Furthermore, the guidelines provided by the competent authority (CA), which is advised by the
EIA Committee, are often thought to be too detailed.
Consultation of the EIA Committee before their advice can be useful. The IN sometimes loses
sight of the fact that the role of the EIA Committee is a purely advisory one.

Drafting the Environmental Impact Statement
Problems if any, ocurring in this stage seem to be largely due to inexperience with the ElA
procedure. One of the most important problems is the extension of the survey and reporting
lime. This is mostly due to the lack of an clear, uniform result of the preminary and first stage.
And finally, too long is sometimes tried to avoid gaps in knowledge and information.

The interim consultation with CA, EIA Committee and public on the EIS does not have a
formal status, but the IN definitely feels a need for it. Especially, because it facilitates the
formal consultation which will take place at a later stage.
In most cases, the final EIS is a lenghtly report, which is not, therefore, always very accessible to
target groups. The Directorate-General is aware of the fact that a more specific target group
approach is needed. This is why specific brochures for decision makers and public arc being
:vixli)iv(i
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A recurring problem is that during the study one is sometimes overtaken by new political policy
decisions. Not only does this delay the drafting of the EIS, it also frustrates people who have
finally reached an agreement with all parties involved. Therefore, for major policy documents
such as the Second Transport Structure Plan fsee paragraph 4) a specific form of EIS on that
policy level may be useful. This may facilitate tne drafting of the linked Operational EISs. More
experience with writing these so-called Policy-EISs is preferred.

After finishing the Environmental Impact Statement
About the stages following the production of the EIS the ideas arc less clearly defined, simply
because there is not much experience with them. The necessity of appraisal by the EIA-
Committee is recognized, but the precise value of the appraisal is unclear. It gives a scientific
OK to the report, but not a legal one. That must be doneby the competent authority.

4. STRATEGIC ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

During the last years more and more attention has been asked for the value of strategic
environmental impact assessment or so-called policy-environmental impact assessment.
As a Dutch example the experience with the Second Transport Structure Plan (STSP) will be
dealt with.
The construction of the Second Transport Structure Plan (STSP) was initiated in 1987, when a
team of four civil servants of the Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water
Management presented a problem analysis of transport distribution during the period up to
2010.

On the basis of this analysis the Traffic Study Divisjon of the Directorate-General of Public-
Works and Water Management, developed a national model, which revealed enormous
í iroblems in the field of accessibility, amenity and environment. It was clear to all parties that a
strategy needed to be developed in the direction of problem-solving policy.
An external consultant was involved, who advised to broaden the discussion and to invite
various groups to participate in it. This led to interviews with 276 key figures about various
.ubjects. The results of these interviews helped to create greater clarity about a number of
matters such as the need to develop a policy. The following subjects were discussed during four
expert meetings: accessibility; clean technology; environment and amenity; infrastructure.

Part a of the STSP, which was based on the final results of these discussions, was published in
November 1988. As a result of the social concern for sustainable development, public
participation in the discussion of part a resulted in the assessment that:
- too much attention was paid to additional infrastructural projects;
- environment and amenity were not guaranteed;
- road pricing was too expensive and socially unacceptable due to considerations of privacy.

()n the basis of the results of the public participation a new methods has been developed.

Furthermore, the Traffic Study Division started a project in which they created so-called
menus. In these menus, various policy measures became 'courses' for the traffic menu which
was eventually served. This final menu could be examined in order to determine which
measures were compatible and which ones were not. This made possible the visualization of the
various measures to be taken. It also made possible to remove the non-committalness of policy
development, because the consequences of policy were rendered visible. Aspects of policy
formed the ingrediĚnts of the final menu which was examined.

Finally, in 1990 the Government decision was presented in Part d of the STSP. Put briefly, the
objectives were the following: see appendix 3.

Bv way of illustration, it may be useful to discuss in more detail two policy areas.

*: Hie first of these is fragmentation, or rather avoiding and reducing the fragmentation of the
J countryside by roads. The target scenario for the short term will be to prevent further
I * fragmentation of the countryside; in the long term fragmentation will be reduced. First of all an
•I attempt is made to prevent fragmentation by resticting infrastructural development and
^ integrating the infrastructure into the landscape. Secondly the aim is to counteract

< fragmentation.
; This can be done by mitigating existing situations (by constructing suitable verges, providing

tunnels and bridges which enable wild animals to cross roads, cutting speeds and noise levels)
u by taking compensating measures (replacing lost habitats or enhancing marginal habitats
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throu^n appropriate forms of environmental improvement). The second policy area which we
present here in greater detail is car-sharing. The target scenario is that by the year 2010 the
average number of people traveling per commuting car will have risen from 1.2 to 1.6.
Measures designed to give a new impetus to car sharing which are currently under
consideration include higher benefits in comparison with driver-only cars, a more effective
matching of partners through an employer-focused approach, general information, awareness
campaigns and more research into ways of improving surveillance of parking facilities for car-
sharers.

If any aspects of the STSP project are to be transferred in such a way that these are applicable
in other countries, it is advisable not to transfer too much at one time. The first aspect which
comes up for transfer is the method which is used to achieve a satisfactory STSP: involving the
market (the customers of policy measures). A Ministry is perfectly able to estimate which will
be the bottlenecks for a particular field of policy, but the persons who will be affected by the
chosen solutions must also be consulted. Only then will it be possible to choose solutions which
stand a chance a success in obstinate everyday practice.

It is important to take a step beyond purely infrastructural measures. Questions of traffic and
transport often need to be emphatically put in a broader perspective. Sometimes roads do
indeed need to be constructed, and sometimes it is necessary to take infrastructural measures
of another kind such as creating free bus lanes or additional railway tracks. However, it may
also be necessary to develop initiatives in completely different fields of policy. One may think of
location policies for living, working and recreation.

5. PREDICTION METHODS ON THE FIELD OF NOISE. AIR. SOIL AND THE NATURAL
ENVIRONMENT

In order to predict the environmental effects of projects concerning road infrastructure and the
traffic, the Road and Hydraulic Engineering Division has made a handbook Prediction
Methods. This handbook offers an overview of the knowledge about environmental effects of
roads. It concerns cause - effect relations and prediction methods in the field of noise, air, soi!
and the natural environment.

6. IMPROVEMENTS FOR FUTURE EVALUATIONS

Some possible improvements to the procedure will be discussed for the benefit of future
evaluations. They will stimulate the improvement of EIA in the Netherlands, but may also be of
use for other countries.

Preliminary and first stage

Selecting from the guidelines by the competent authority
Problems with the extensiveness of the guidelines provided by the competent authority, advised
for by the EIA Committee, is quite common. They can become a checklist of all matters which
need_to be investigated. This results in a long writing process and can give very lengthy reports.
The initiator should be very strict in its adherence to these guidelines. EIA legislation permits
deviations form the guidelines on condition that these are motivated. The selection of the
guidelines can be made on the basic of public participation.

Clear problem definition
The number of alternatives which must be included in the EIS strongly depends of the problem
definition. A narrow problem definition is essential to the formulation or clear objectives and
alternatives. If the initiative is not narrowly defined the IN quite often need to consider extra
alternatives during the study. A great number of alternatives rather weakens the strength of the
EIA procedure. In relation with the public participation process as described before, problem
definition and the balancing of the alternatives should also be considered. This enables a well
founded selection from the guidelines provided by the competent authority.

Best environmental alternative
There is a permanent discussion on the question whether this should be first of all a realistic
alternative to the initiative or an utopie environmental alternative. The extent to which this
alternative can be implemented, also by other parties than the initiator, should be considered in
the evaluation. The Road and Hydraulic Engineering Division of the Directorate-General of
Public Works and Water Management has started a study to achieve a better basis for
formulating the best environmental alternative in different project situations.
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Drafting the Environmental Impact Statement

The time limits
In view of the frequency with which deadlines are exceeded in writing the EIS it is useful to
attempt to shorten the time needed for writing. One could force the initiator to establish a
deadline which is more or less absolute.
Shortening of the writing period can be archieved through the method of making a selection in
the guidelines by means or public participation describedabove. It is useful to appoint a contact
person for the whole EIA who bears the responsibility for this selection process. This will be
someone who maintains a close contact with the others, but keeps an external function, also as
a kind of watch dog.

Improved presentation of the Environmental Impact Statement
Persons who read the EIS sometimes have to make a great effort to discover the reason why all
the information is presented as relevant for the decision at stake. An EIS can easily become an
extensive elaboration of the guidelines which fails to take the last step: the transformation into
a short, transparent report for the intended target group. This will be even more important,
since it is tried to involve the public more in the weighing of the importance of guidelines by the
initiator.

Alter publishing the Environmental Impact Statement

Effect of the Environment Impact Statement on decision making
Some people think that an EIS does not play an important role in the final decisionmaking
process. The main effect would be the creation of a oasis for the initiative. Criteria must be
developed for the evaluation of the specific role of the ĽIS.
Another improvement could be to produce a specific decision-making note, tuned on the wishes
of the competent authority. It is also important that the economic, financial or town and
country planning aspects are presented in the same manner as the environmental aspects.

Ideas for the formal EIA evaluation
In the Netherlands the final stage of the EIA procedure is a formnal evaluation. There are
almost no ideas of how to conduct these. In the EIS one should present the evaluation
programme, but until now almost nothing substantial is given.
To improve this situation one should organize that ideas for this evaluation stage are made.
The Road and Hydraulic Engineering Division of the Directorate-General of Public Works and
Water Management has started a study to formulate criteria for and a description of methods
:if evaluation.

7. Conclusions

From the above r>- -ntioned experiences some conclusions can be drawn.

- Due to tii growing awareness that a road construction nearly always afflicts other
construction projects there is a tendency in the Netherlands to integrate these projects into
one integrated study (f.i. corridor-studies).

- Before any projects assessment a policy or strategic environmental impact assessment should
be drawn up.

- The writing period for an EIA should not be too long and should be standardized.
- Public participation in all stages is essential for the final result.
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Appendix 1:

STAGES IN THE PROCEDURE FOR ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT

PARTIES MOST
CLOSELY
INVOLVED

IN CA A

STAGES IN THE PROCEDURE

1. Preliminary stage

2. Initial consultations, publication
of the starting note, public
participation, advice EIA Com-
mittee, guidelines by the CA
(maximum 3 months) (+ maximum of 2
months if IN = CA)

3. Drawing up the environmental
impact statement (no fixed period)

Decision on admissibility of
the EIS (negative: within 6
weeks positive:
publication within 2 months or
together with application)

if negative

5. - publication of EIS together
with licence request or draft
decision

- public participation
- appraisal by the EIA Committee
of the EIS (minimum of 1 month
+ an extra month for the
Environmental Impact Assessment
Committee)

6. Decision by the CA

7. Post project evaluation

IN: Initiator of the activity, CA: Competent authority, A:



Appendix 3: Objectives of the Second Transport Structure Plan (STSP)

PROBLEMS environment
and amenity

STRATEGY Step 1
Tackling problems
at their source

Accessiblity

Step 2
Managing
mobility

POLICY
CATEGORIES

Step 3
Improving

the alternatives

Policy category
Environment
and amenity

Step 4
Selective

accessibility

Policy category 2
Managing mobility

Step 5
Strengthening
the foundations

Policy category 3
Accessibility

Policy category 4
Foundations

POLICY
AREAS

air pollution
saving energy
noise nuisance
road unsafety
fragmentation

planning
parking
urban remodelling
social and economic
developments
pricing policy

PASSENGERS
- collective transport
- cycling
- road network
- car-sharring
- transfer facilities

FREIGHT TRANSPORT
- road
- rail
- water
- combined transport
- information
technology

communication
Europe
transport regions
cooperation
enforcement
research
coordination
implementation
of policy
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Č Ľ S K Ľ R h P U B L I K Y

Iny. Jaroslav BKrIEš, Český ekologický ústav, Údernická 1931/1, Praha 4

Integrated information system on environment of Czech Republic is
described. It covers not only the state and changes of environmental
madia-- atmosphere, hydrosphere, pedosphere, natural ecosystems, physical
fields and man - made environ:vent, but also the pressures on and impacts of
these changes. Based on GIS the information system enables to combine
effectively the data representing the human activities and state and changes
of environmental media with adverse effects of these unfavorable changes.
Information system becomes thus a fundamental tool for environmental policy
formation and for evalution of effects of its implementation.

CÍLĽ A NÁPlrJ IMTOMMAČNÍHO SYSTÉMU /ISZP/

Rozhodovací orgány v oblasti životního prostředí musí řídit a přijí^iat
rozhodnutí za stále složitějších politických a hospodářských podmínek, roz-
hodování vyžaduje integraci ekonomických, ekologických, sociálních a kultur-
ních faktorů. Řídit znamená rozhodovat na základě informací, ale takových,
které znamenají snížení míry neurčitosti v rozhodovacím procesu. Účelný
informační systém musí tedy připravovat vhodně zpracované informace o stavu
a změnách jednotlivých složek prostředí, o příčinách a důsledcích těchto
změn i dostupných prostředcích nápravy. Musí zajistovat i nezbytnou zpětnou
vazbu, to znamená informovat o účinnosti a výsledcích přijatých legislativ-
ní cli, technických, ekonomických a organizačních opatřeních. Propojení eko-
nomických a ekologických informací se stává nanejvýš důležitým, nebot roz-
hodovací orgány se zodpovídají veřejnosti, která požaduje zároveň urychlení
hospodářského rozvoje i zlepšování životního prostředí. Pouhé údaje o kva-
litě složek prostředí jsou z tohoto hlediska takřka bezcenné. Informace
"druhé generace" musí být navíc založeny na filosofii "udržitelného rozvo-
je". Dnes nestačí řešit otázku "jaké budou důsledky plánované akce na pro-
středí a na neobnovitelne přírodní zdroje?", ale "jaký rozvoj a které akce
neohrozí udržitelný rozvoj ani v dlouhodooém časovém horizontu?". Dosavadní
resortní přístupy, soustředěné na monitorování jednotlivých složek prostře-
dí, musí být transformovány na monitoring celých ekosystému. Konplex život-
ního prostředí je možno chápat jako Rubikovu kostku, kde lidské aktivity,
složky prostředí a důsledky jejich změn jsou vázány složitým algoritmem.
Otáčení kostkou nazdařbůh k cíli nevede.

ZÁKLÁĽNÍ P&2HĽÍ2D DATOVÉ BÁZE ISŽP

A Příčiny změn kvality prostředí
A.1 Osídlení a obyvatelstvo

Osídlení
Obyvatelstvo
Zaměstnanost

A. 2 Činnosti
Průmysl
Zemědělská a lesnická výroba
Doprava
Nevýrobní činnosti

A. 3 Spotřeba
A.4 Odpady
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A.5 Ekologické katastrofy a havárie

B Stav a vývoj složek pros t ředí
B.1 Ovzduší
8.2 Voda
B.3.Půda a nerostné suroviny
B.4 fyzikální pole
B.5 Příroda
3.6 Umělé prost ředí

C Důsledky zirěn kval i ty p r o s t ř e d í
C.l Zdravotní s tav obyvatel
C.2 Sociálně patologické jevy
C.3 Cizorodé látky v potravních ře tězc ích
C.4 Škody v důsledku devastace p r o s t ř e d í

D Ookuiventografické infonnace
D.1 Bibliografické r e g i s t r y
13.2 Specializované r e g i s t r y

FCNKOS IríŕO&MAČŕJfHO SYSTÉrtU

schenva:
Vztah inřorračního systému a ekologické po l i t iky vymezuje nás leduj íc í

nva:

INFORMAČNÍ SYSTEM A EKOLOGICKÁ POLITIKA

Al:i>vr,í uías: 3
podpora veřejnosti

Pífiiny zrnin prostředí
lidskí finnosii. ovlivňující
příroiínf jevy faktory zrniny

Slav 2 zmJny
složek prosuciíí

Problrmy. ne-
ivni dopady

demografický
vývoj

" íini.v: do ovídu
• cr.iíw do voily

' aimosfiíra

výroba 3 spotřeba "odpady
doprava • radiace
nevýrobní * hluk
aktivity • Itpci. ľ.nciiíl

•now! lilkya

7..1plavy
polomy
lesní polity
\'jlkanismus
7 c r.-. i 11 c re n í

' pedosfiíra
' přírodní

ckosystiímy
• fyzilcálnf pole
' umílii pto&třcdi'

* ptůmyslov,!
h a vá r ic

• zhorjovíní jjravoi.
513\TJ

" smokovi! epizody
• dopra\Ti( konjesec
• citorodí látky

v potrav, tctiicfch
• ihotlovlnt kvality

pitní vody
• sociální paiolos.

javy
• ekonomickí Škody
" jniZovínf

biodiversity
" ohroiovžnf Clovlka

jako biolo;. druhu
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Dosavadní zkušenosti při vytváření ISŽP ukazují, že tento musí nezbyt-
ně převzít některé další funkce, které jsou ostatně samozřejmé a jsou nepo-
minutelnými cíli fungujícího integrovaného informačního systému.
Jedná se o následující funkce:
- péče o kvalitu dat
bez validace dat nelze vytvářet smysluplné informace, validace zahrnuje
ověření spolehlivosti dat i ověření relevance či výpovědní hodnoty přebí-
raných dat,

- koordinace metodik, přístrojů a výpočetní techniky
integrace a další zpracování přebíraných údajů je bez metodické a přístro-
jové koordinace nemožné,

- koordinace měřících sítí a ploch
přínosy spontánně vznikajících monitorovacích sítí jednotlivých složek a
jevu je možné významným způsobem zkvalitnit pouhou koordinací odběrných
míst, profilů či sledovaných ploch,

- identifikace překrývá a bílých míst
územně i věcně se jednotlivá měření překrývají a naopak některé jevy a ně-
která území jsou bez potřebných měření a údajů,

- hodnocení nákladů na provoz monitorovacích sítí
"cost-benefit" analýzy, jsou-li prováděny, pak izolovaně, resortně, .slož-
kově, bez potřebného srovnání,

- objektivizace investic do monitoringů
budování měřících sítí, vybavení laboratoří, nákupy softwaru a hardwaru je
financováno často pouze na základě průraznosti a obratnosti žadatele.

ETAPY VYTVSKENÍ ISŽP

Budování veřejných datových sítí je v současné době na území ČR v po-
čátcích, a proto jako nejvhodnější výchozí řešení ISŽ? se jeví centralizova-
ný systém. Ve druhé etapě, jakmile technické podmínky umožní využívat dálko-
vého přenosu dat, dojde postupným přechodem ke vzniku distribuovaného systé-
mu, jehož existence je konečným cílem. Centralizovaný ISŽP tedy představuje
z globálního pohledu přechodové stadium na cestě k cílovému řešení.

Vytvoření centralizovaného ISŽP je však nezbytným krokem k sjednocová-
ní identifikace, klasifikace a věcného definování jednotlivých položek údajů,
které budou tvořit ISŽP. I v budoucnu budou na ISŽ? kladeny požadavky vytvá-
řet vybrané soubory dat souborného charakteru tvořící centralizovanou část
ISŽP. Jeho provoz poskytne možnost ověření správnosti výběru zpřístupňovaných
údajů, jejich věcnou srovnatelnost a jednoznačnou identifikaci. Všechna data
a programová vybavení vytvořená v rámci budování první etapy neztratí svůj
význam při dalším rozvoji ISŽP ve druhé etapě.
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VÝSTAVBA KLASIFIKAČNÍHO REGISTRU STARÝCH ZÁTĚŽÍ

Jiří TYLČER, DHV-CR, Ostrava 1, Mlýnská 5, tel.069-235 054

ABSTRACT

A development of the Classification Register of Waste Disposal Sites has
been initiated by the Ministry of Environment of the Czech Republic. The
register enables not only a selection of regional remediation priorities but
it can be also an active tool for a selection and proposal of subsequent
actions for individual sites. The register is supposed to be a sub-system in
the frame of a data base of residual contamination load sources.

ÚVOD - PROBLEMATIKA STARÝCH ZÁTĚŽÍ

Při předpokládaném několikatisícovém počtu zdrojů staré zátěže u nás je "
zřejmé, že odstranění problému nebude jednorázovou záležitostí, ale
dlouhodobým etapovitým procesem, jehož úspěšnost vyžaduje systematický přístup
od samého počátku.

Přednostně musí být asanovány, zajištěny či alespoň provizorně podchyceny
ty zdroje kontaminace, které jsou nejzávažnějším a nejaktuálnějším rizikem pro
životní prostředí a ty zdroje, kde by prodlení mohlo znamenat řádový nárůst
nákladů asanace nebo i vznik škod nevratných.

Tento požadavek na definování priorit předpokládá, aby u všech zdrojů
kontaminace byla zhodnocena jejich skutečná rizikovost ve vztahu ke konkrétním
podmínkám té které lokality a ve vztahu ke konkrétně existujícím zájmům ŽP
a především zdraví obyvatel, které by mohly být ohroženy šířením kontaminace.

To je zásadní odlišnost od posuzování vlivů na ŽP u nových investic, kde
musíme vycházet z náročnějších kritérií, apriorně vylučujících možnost výstupů
kontaminace nad meze, definované stanovenými koncentračními limity.

Dalším specifikem je, že existence některých starých zdrojů kontaminační
zátěže si nejsme ani vědomi a musíme je tedy nejprve identifikovat.

Logika postupu vyžaduje, aby identifikace všech starých zdrojů
kontamninační zátěže a jejich primární hodnocení proběhly co nejdříve jako
plošně zaměřená úvodní - rekognoskační etapa řešení celého problému.

Výsledek musí reprezentovat výchozí informační základnu, umožňující
správním orgánům kvalifikovaný výkon jejich nezastupitelných koncepčních,
řídících a kontrolních funkcí v dalších etapách, směřujících již k faktickému
omezování kontaminační zátěže území.

Tato informační základna je reprezentována klasifikačním registrem *
zdrojů kontaminační zátěže.

Technická specifika a aktuální potřeby praxe vedou k požadavku, aby
přednostní pozornost mezi ostatními druhy starých zátěží byla věnována
skládkám.

Z pohledu starých zátěží musíme věnovat stejnou pozornost skládkám
provozovaným jako již ukončeným - mimo nových skládek z posledních let je
jejich ekologické zajištění vesměs nedostatečné.
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Důležitou součástí ochrany ŽP i řízení skládkového hospodářství by měla
být optimalizace využívání limitovaných skládkových kapacit v rámci regionů.
To vyžaduje, aby k dispozici byly informace o náplni, využívání, o kapacitách
a zajištění všech skládek v území. Hodnocení rizikovosti skládek je
východiskem i pro stanovení zvláštních podmínek jejich dalšího provozování,
jak ukládá zákon o odpadech.

Všechny tyto důvody vedly k tomu, že byl samostatně vypracován návrh
klasifikačního registru skládek. Je konstruován tak, aby se mohl
stát východiskem pro vypracování obecně zaměřeného registru starých zátěží,
jehož subsystémem by pak měl být.

PRINCIP KONSTRUKCE KLASIFIKAČNÍHO REGISTRU

Navržený klasifiční registr nemá být pouhou databází informací o skládkách
jako o zdrojích kontaminační zátěže, nýbrž efektivním prostředkem k řízení
skládkového hospodářství a k navrhování1 a kontrole nápravných opatření jak na
jednotlivých lokalitách, tak v rámci regionu. '

Subjektivní prvek při hodnocení lokalit je potlačován formalizací
hodnotitelského procesu, t.j. jednotným postupem podle pravidel, daných již
samotnou strukturou registru.

Ten se skládá z evidenčního záznamu (E) a z klasifikačního záznamu (K).

Pomůckou k vyplňování je instrukce, uvádějící postup a kritéria hodnocení
i odkazy na obvyklé informační prameny, které se v praxi nabízejí k využití.

Evidenční záznam (E)
se zakládá v registru pro každou identifikovanou skládku. Při úplném

vyplnění shrnuje formalizovane všechny podklady pro její hodnocení. Značná
část položek evidenčního záznamu je již hodnotitelského charakteru. Evidenční
záznam má jednotnou formu pro skládky ukončené i provozované.

Záznam (E) je konstruován tak, aby uchovával všechny podstatné informace
o lokalitě bez potřeby jejich opětného ověřování v terénu či v primárních
informačních pramenech, odkud byly extrahovány.

V záznamu jsou podchycovány i některé faktory, které sice nemají
bezprostřední vztah k hodnocení rizikovosti, jsou však důležité pro komplexní
posuzování skládek a jejich provozu.

K tabulkové části záznamu se přidružuje ještě doplňková část se situačním
náčrtem lokality a s podrobnějším rozvedením některých okruhů. Týká se to
v prvé řadě citování všech existujících primárních dokumentačních zdrojů.
Rovněž provozní historie a legislativní status skládky musí být na základě
zkušeností citovány v úplnosti. Právní aspekty starých zátěží'budou mnohdy
svou složitostí převyšovat aspekty technické. K dispozici musí být kdykoliv
pohotově úplný přehled.

Klasifikační záznam (K)
obsahuje hodnocení ekologické rizikovosti lokality. Při práci na počítači

je automaticky generován již při vyplňování záznamu (E), z kterého jsou do něj
převáděny údaje jako vstupní proměnné.

Principem hodnocení je vždy konfrontace určité možnosti výstupu
kontaminace ze skládky s možným protiopatřením či s jiným protipůsobícím
(přírodním) prvkem. Výsledná možnost úniku kontaminace je pak součinem

114



hodnocení těchto prvků. Hodnocení se provádí samostatně pro jednotlivé
transportní cesty šíření kontaminace.

Při klasifikaci (i při primárním hodnocení v evidenčním záznamu) je všude
použita bodová stupnice - 0-1-2-3, přičemž vyšší hodnota skoré znamená vždy
vyšší stupeň negativního hodnocení (vyšší riziko, nižší funkčnost, větší
závažnost, menší bezpečnost).

Systém je konstruován tak, aby nedostatečné vstupní informace ovlivňovaly
skoré negativním způsobem. Vytváří se tím tlak na zakládání monitoringu, který
je považován za základní prvek verifikace hodnocení z rekognoskační etapy, ve
které se rizikovost skládky odvozuje prioritně z existujících dostupných
informací a na základě přímé rekognoskace lokalit.

Výsledné hodnocení lokality jako rizika pro životní prostředí je souhrnně
prezentováno v základní tabulce K-l) klasifikačního záznamu (K). Při
konstrukci této tabulky již byla sledována možnost přímého včlenění
klasifikačního registru skládek do nadřazeného registru starých zátěží.

Ostatní tabulky (K-2 až K-7) klasifikačního záznamu jsou již prostředkem
k aktivní práci se záznamem při anaýze rizik a při navrhování dalšího postupu
na dané lokalitě ( zajímá-li nás jen výsledné hodnocení skládky, nemusejí být
vůbec zobrazovány).

Principem takové operativní práce s klasifikačním systémem je zpětný
postup ve formuláři (K), při němž jsou vyhledávány faktory, ovlivňující vysoké
negativní skoré. Podrobnější analýza a návrh nápravných opatření jsou pak
prováděny dále s využitím relevantních informací z formuláře (E).

Struktura klasifikačního záznamu a postup hodnocení jsou ilustrativně
zobrazeny schématem na obrázku č. 2. Srovnáním s obrázkem č. 1 si lze učinit
názornou představu o použitém postupu schematizace reality.

KLASIFIKACE SKLÁDEK

Při klasifikaci skládky se hodnotí tyto faktory a jejich vztahy, které
jsou specifikovány v jednotlivých oddílech evidenčního záznamu (E):

1) náplň skládky - vlastnosti odpadu z hlediska uvolnitelnosti kontaminantů dc
transportu (mobilita odpadů pro jednotlivé cesty šíření kontaminace),

2) náplň skládky - nebezpečnost odpadů (posuzuje se samostatně pro jednotlivé
možné způsoby šíření kontaminace), množství odpadů,

3) vztah přírodních podmínek lokality a skládky (typ a morfologie),
ovlivňující možnosti vstupu kontaminantů do transportu,

4) konstrukční bariéry proti vstupu transportního media do skládky,

5) konstrukční bariéry proti výstupu kontaminantů ze skládky,

6) přírodní podmínky dalšího postupu kontaminantů od lokality,

7) funkční využívání té složky životního prostředí, která je nositelem
transportu, na cestě od skládky.

Klasifikace ústí do určení stupně konkrétní nebezpečnosti staré skládky
(součin všech faktoru) a do určení rizikovosti potenciální (bez uvažování



faktoru č. 7). Všechny součiny se převádějí vždy zpět na základní skórovací
stupnici 0 až 3.

Aktuálnost rizika je zohledňována tím, že výsledky monitoringu jsou jedním
z klasifikačních faktorů.

KATEGORIZACE SKLÁDEK A DEFINOVÁNÍ PRIORIT PRO REGION

Na základě klasifikace jsou skládky rozčleněny podle výsledného skoré do
čtyř kategorií z hlediska konkrétní nebezpečnosti pro životní prostředí - pro
konkrétně existující příjemce kontaminace na jednotlivých transportních
trasách jejího šíření-

Výše skoré je pouze základním východiskem pro další hodnocení skládky.
Další selekce priorit musí již vycházet z detailní analýzy faktorů, které jsou
příčinami vysokého skoré a musí se opírat o hluboké znalosti komplexních
vztahů v území. Hodnocení priorit se též může měnit s prohlubováním znalostí
o jednotlivých skládkách. ,

Pracovní metodou pro podrobnější porovnávání skládek mezi sebou podle
nejrůznějších hledisek může být jejich opakovaná klasifikace, vždy
s potlačením významu určitého hodnotitelského či hodnoceného kritéria (tím, že
mu u všech skládek přisoudíme pro účely výběrové operace shodně např. skoré
1).

NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU PRO JEDNOTLIVÉ LOKALITY

Hodnocení a klasifikace každé skládky musí ústit do rozhodnutí o dalším
postupu pro každou lokalitu. To musí mít v principu formu některého z těchto
závěrů se specifikací:

Vysoké rizikové skoré je zapříčiněno především nedostatkem vstupních
informací. Rozšíření informací lze zajistit:

- další prověrkou existující dokumentace,
- následným terénním průzkumem - založením monitoringu.

- Specifikace nápravných opatření, která mohou vést k omezení či eliminaci
rizika.

Návrh bezodkladného (třeba i provizorního) havarijního zásahu,
představuje-li skládka velmi závažné a nanejvýš aktuální riziko pro své okolí.

Podkladem k návrhu všech druhů opatření je rozbor jednotlivých položek
klasifikačního hodnocení skládky zpětným postupem v klasifikačním záznamu
(eliminace faktorů s vysokým negativním hodnocením).

Při analýze rizikovosti jednotlivých lokalit se v prvé řadě prověřuje, zda
vysoké negativní hodnocení pro podzemní vodu a další složky ŽP není ovlivněno
zásadně neexistencí monitoringu. Další základní příčinou vysokého negativního
hodnocení skládky může být nedostatek informací o její náplni. Pro tyto
případy bude prvým krokem doplňkový terénní či archivní průzkum a/nebo
založení monitoringu.

V pořadí prvým okruhem možnosti aktivního omezování rizikovosti je
zajištění skládky vybudováním konstrukčních bariér.
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Nepodaří-li se nalézt řešení těmito postupy, zbývají k úvaze tato aktivní
opatření:

- přepracování odpadu, vedoucí k omezení nebezpečnosti
nebo mobility škodlivin,

- vymístění (relokace) skládky z lokality,
- likvidace odpadu.

Při návrhu korekčních opatření je nutno posuzovat vždy i nutnost asanace
již kontaminovaného přírodního prostředí.

Další okruh možných postupů zahrnuje aktivní opatření již mimo vlastní
lokalitu (např. hydraulická bariéra přímo u chráněného vodního zdroje).
Potenciální rizikovost skládky zůstává v takovém případě stejná i po provedení
opatření.

Další možná opatření jsou již pasivního charakteru. Odstraněním příjemce
kontaminace omezíme konkrétní riziko, nikoliv však riziko potenciální
- kontaminační zátěž území dále zůstává a může i vzrůstat (např.šíření
kontaminace podzemními vodami). Pasivní opatření mohou nabývat podle situace
nejrůznější charakter - od zákazu vstupu na skládku, přes permanentní
monitoring s připraveným havarijním plánem, až po zákaz využívání vodních
zdrojů nebo evakuaci obyvatel.

Při úvahách o zastavení provozozované skládky je žádoucí zvažovat, zda
zastavení či pozastavení může vést k radikálnímu omezení konkrétní či
potenciální rizikovosti lokality či zda pokračování v ukládání odpadů může
podstatně ovlivnit technickou náročnost nebo nákladnost nápravných opatření.
Využití všech možností k dalšímu využití stávajících skládek musí mít přednost
před zakládáním skládek nových. Mimo jiné se tím nabízí i určité zhodnocení
nákladů, které musí být na podchycení rizik stávajících lokalit vynaloženy.

SHRNUTÍ - ZÁVĚR

Navržený klasifikační registr skládek byl vyvinut s využitím zkušeností
z USA, SRN a Rakouska na požadavek MŽP ČR v rámci přípravy Programu omezování
starých zátěží. Při jeho konstrukci byl kladen důraz na to, aby mohl sloužit
nejen k výběru priorit v rámci regionu, ale i jako prostředek rozhodovacího
procesu při.volbě dalšího postupu na každé lokalitě jednotlivě.

Důležitou podmínkou zavedení registru do praxe je jeho otestování
v některém modelovém okrese ČR
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ABSTRACT

Application of remote sensing data
The task of system application of remote sensing data for geoinformation systems
ARC/INFO available at the district authorities, environmental departments, is being
solved in coordination with the Information and Monitoring Department of the Czech
Ministry of Environment. The contribution presents the current state of working
the problem and brings the results gained in partnership with chosen district
authorities. To be concrete, problem-oriented databases, specific for the conditions
of the user at the local authorities, are being prepared. Beside the satellite data
CSPOT, LANDSAT TM) digitalized aerial photographs connected with the topographic
data are used.

1. UVOD

Metody dálkového průzkumu Země (DPZ) a zejména využití získané infor-
mace i její interpretace jsou u nás poměrně málo užívané, i když ve vyspělých
zemích patří do běžně používaných nástrojů pro řízení, programování, ochranu
životního prostředí, rozvoj apod. Příčinou byly jednak dřívější velmi přísné předpisy
o utajování a tím i neúměrně komplikované práce s takovými údaji, jednak minulý
režim ani nevyžadoval informace tohoto druhu a tudíž jejich užitná hodnota byla
velice nízká.

Nový systém tržního hospodářství a všechny změny s tím související znamenají
zásadní obrat i v této tématice. Je současně potěšujícím jevem, že i přes časovou
ztrátu, kterou jsme utrpěli, je v této problematice velmi mnoho "bílých" míst, kde
se lze aktivně zapojit do mezinárodní spolupráce a svými dílčími výsledky přispět
ke společně řešenému cíli.

Tato pro nás příznivá skutečnost vyplývá z charakteru těchto postupů. Ja1:
plyne z názvu, jedná se o distanční identifikační metody, které mají statisticky -
pravděpodobností charakter. Získaný výsledek má jistou přesnost a jistou věrohod-
nost - má charakter statistické hypotézy a tedy úkol k řešení je ověřit (neza-
mítnout) tuto hypotézu a co nejvíce zvýšit přesnost získaného výsledku. To je
problém, který není a ani nebude jednoznačně a zcela s obecnou platností vyřešen.
Druhým rysem je jistá unikátnost řešení, interpretace je svázána s monitorovaným
územím, výsledky nejsou obecně přenositelné, vyvinuté metody zpracování jsou do
jisté míry spojené a závislé na oblasti, ve které jsou aplikovány. Příspěvek podává
stručný výčet možností a výhod, které aplikace DPZ přináší a seznamuje s některými
již dosaženými výsledky.
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2. CHARAKTERISTICKÉ RYSY A PŘEDNOSTI DPZ

Předmětem výzkumu je zemská atmosféra, zemský povrch, případně i pod-
povrchová část Země. Metoda je založená na měřeni elektromagnetického záření
odraženého nebo vyzářeného krajinnými složkami. Jak již bylo řečeno, jedná se
o metodu distanční, přičemž měření se provádí z kosmického nebo letadlového
nosiče. Metoda vyžaduje zpravidla podpůrná pozemní měření.

Vývoj metodik je do jisté míry specifickou otázkou zkoumaného území a hleda-
ných charakteristik. Proto je v celosvětovém měřítku výrazná snaha všech států
o vlastní aktivity v této problematice, neboť jde o otevřenou, stále se rozvíjející
problematiku.

Efektivnost a rentabilita DPZ spočívá v získání informace, proto stanovení
skutečné užitné hodnoty lze získat jen nepřímo a závisí na správném a včasném
využití této informace. V opačném případě může být i zisk nulový nebo záporný.

Přednosti DPZ

a) objektivní velkoplošná informace o území
b) současná nejrychlejší metoda umožňující sledovat aktuální stav území
c) digitální záznam zajišťuje:

- snadnou a spolehlivou přenositelnost
- přesné a reprodukovatelné zpracování s možností návratu do libovolného

předchozího stavu
- možnost pořízení identických (co do kvality) kopií
- možnost přechodu na automatizované objektivní zpracování a vyhodnocení

d) získávání údajů o území s možností přesné geometrické transformace a přiřazení
do kartografických podkladů
Tyto vlastnosti otevřely perspektivu vstupu DPZ, jako jednoho z informačních

zdrojů, do mezioborových informačních sítí a informačního systému na regionální
a mezinárodní úrovni.

3. PROJEKT CORINE

V roce 1985 byl v rámci zemí Evropského společenství zahájen program
CORINE plnící tři cíle:

- shromažďování informací o životním prostředí v účastnických státech s důra-
zem na vybrané priority

- koordinace činnosti v oblasti životního prostředí v jednotlivých státech
- zajištění výběru, definice dat, jejich kompatibilitu včetně zaváděné metodiky.
Program je sestaven ze základních tématických projektů, přičemž řada z nich

(Land cover, Land use, pobřežní erose apod.) podstatným způsobem využívají DPZ
jako významný zdroj informace.

Např. projekt Land Cover (předpokládá se zapojení i zemí střední a východní
Evropy) umožňuje skládání údajů, jejich přiřazení do kartografických podkladů
v měřítku 1 : 100 000 a výsledné jejich uložení do velké počítačové geografické
databáze, kategorizaci využití území v krajině. Digitální formn pak zabezpečuje
rychlou dostupnost a přenositelnost všem uživatelům. Metody DPZ, využití satelitních
snímků SPOT, Landsat jsou samozřejmými prostředky řešeni. Již v r. 1991 s podnětu
FVŽP byly u nás provedeny první úspěšné ověřovací práce v této oblasti. Testovacím
územím byl okres Hodonín a byla použita data z družice SPOT (z 2.5.1990) (1).

Program CORINE je jedním z příkladů informačního systému, kde DPZ tvoři
jeho významnou součást. Druhým příkladem jsou tzv. geoinformační systémy (GIS).
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4. INFORMATIZACE STÁTNÍ SPRÁVY - GIS

Ministerstvo životního prostředí ČR v programu péče o životní prostředí má
v tématickém okruhu A zařazen projekt A.5. "Informační systém o ŽP a monitoring".
Pro řešení tohoto úkolu vybavilo všechny referáty ŽP na úrovni okresních úřadu
geoinformačním systémem ARC/INFO. Bližší podrobnosti o tomto systému lze
získat v (2). GIS představuje softwarový produkt založený na moderních principech
řízení databáze, počítačové grafice a kartografických podkladech. Umožňuje využívat
obrazové i údajové databáze, jejich kombinaci a vzájemné doplňování. Poskytuje
uživatelům v interaktivním režimu novou službu. Tím, že pracuje s mapou v digitální
formě, ve které jsou uloženy i všechny ostatní informace má výhody, které tato
technika poskytuje. Řada změn, aktualizací databázového fondu se provádí automa-
ticky, odstraňuje se možnost chyb operátora a velmi podstatně se zrychluje vyhle-
dávání uložených údajů a jejich výstup ve formě, která při ručním zpracování je
nemyslitelná. Hlavním přínosem je však poskytování informací v zcela kvalitativně
novém rozsahu.

V této sestavě pak GIS slouží jako účinný nástroj pro operativní řízení a rozho-
dování. Vlastní práce s GIS se provádí na základě dialogu se systémem, který je
řízen pomocí menu a uživatel volí jednu z možností nabídky.

O r. 1991 bylo zahájeno řešení na využití údajů DPZ v GIS a to v konkrétních
našich podmínkách.

Podle stávající zkušenosti je třeba vyřešit zásadní technologickou otázku a sice
možnost práce jak s vektorovými, tak s rastrovými údaji. GIS ARC/INFO typ PC, se
kterými jsou nyní vybavena pracoviště okresních úřadů umožňují pouze práci
s vektorovými údaji (např. digitalizované kartografické podklady). Oproti rastrovému
záznamu představuje tento způsob velikou redukci dat (výhodné pro další archivaci),
ovšem oproti obrazu typu fotografie poskytuje výrazně snížené množství informace.
Je zřejmé, že oba způsoby mají své přednosti a nedostatky a je optimální řešení
v jejich kombinaci a možnosti vzájemného přechodu z jednoho na druhý. Práce
s údaji neobrazovými (databázové systémy) je přirozeně předpokládána v obou
případech, u ARC/INFO tvoří neoddělitelnou součást, u rastrového zobrazování je
doplňující součástí řešení.

Velké systémy GIS, které pracují na tzv. pracovních stanicích (workstation)
tyto oba uvedené způsoby umožňují. Naše řešení se týká úrovně PC a má i vedle
existence verze "workstation" své opodstatnění:
a) dovolí tuto práci na stávající výpočetní technice
b) je modulárního charakteru, tedy může být zvolena optimální varianta podle potřeb

uživatele
c) autorský kolektiv je snadno dosažitelný a je možno dále rozvíjet systém dle

skutečných potřeb uživatele.
Při zpracování koncepce a zahájení odpovídajícího řešení programového

vybavení se ukázalo, že úkol je v podstatě "otevřený" a to z důvodu
a) rozsahu
b) různorodosti vyplývající z rozmanitosti a odlišnosti jednotlivých regionů, -pro

které bude určen
c) otevřenosti samotné problematiky, tj. dosud nejsou pro mnohé případy zformulo-

vány požadavky, kritéria hodnocení a způsoby reprodukovatelných a srovnatelných
vstupních údajů. Tento stav je přirozený a dotváření jmenovaných úkolů bude
probíhat postupně, jak bude systém zaváděn a dále rozvíjen.

Nezbytnou podmínkou pro úspěšné řešeni je pak úzká spolupráce s vybraným
počtem uživatelů, kteří aplikují výsledky řešení a na základě jejich zkušeností
a ověřovacího provozu u nich je a bude systém dále rozvíjen.



Tak jako v ostatních zemích, kde informační systém již úspěšně pracuje, bude
DPZ doplňující složkou, která jediná umožňuje získat rychlou, aktuální a velkoplošnou
informaci o stavu území i v území. Podle úrovně budou pro vyšší články řízení
připadat v úvahu zejména informace z družicových nosičů, pro regionální články
i letecké snímky, případně snímky z malých letadel. Vedle klasické fotografie je
nutné uvažovat údaje z dalších snímačů - radar, video apod.

5. VYUŽITÍ UDAJÚ Z DPZ

Dle stávajícího stupně poznání, se dálkový průzkum Země (DPZ) jeví jako
perspektivní a jedna z nejdůležitějších, ekonomicky velmi výhodných metod
hromadného sběru dat. Realizace dané metody v oblasti životního prostředí zároveň
umožňuje maximální exploataci těchto dat vzhledem k specifickému rozsahu a obsahu
dané problematiky nejen na všech stupních jejího řízení, ale zároveň ve většině
lidských činnostech. Pro následující období lze DPZ charakterizovat jako perspektivní,
velmi vhodnou environmentálni diagnostickou i dokumentační metodu pro analýzu
stavu a vývoje životního prostředí u nás.

Jedním z předpokladů efektivního využití DPZ je odpovídající interpretace sate-
litních a leteckých materiálů s registrovaným územím a tamějšími fenomény. Uvedená
činnost je však podmíněna jejich vhodným zpracováním, respektive použitím
odpovídající technologie, znalosti interpretačního klíče (případně jeho vytvořením)
a znalostí dané problematiky. Znamená to tedy nezbytnou potřebu stanovení výcho-
zích cílů, které se však v rámci životního prostředí zcela zákonitě dotýkají nebo
prolínají s většinou odvětví národního hospodářství, včetně vlastních, specificky
environments Iních.

Nezbytnou potřebou z hlediska vnitřní potřeby ministerstva životního prostředí
je věnovat co největší pozornost následujícím okruhům problémů, vztahujících
se především k problematice extravilánů nebo intravilánu, případně k celému území,
s vlastními i specifickými problémy a s těmi, které vznikají z jejich vzájemného
působení nebo interakcí jednotlivých částí.

Intravilán lze sledovat nejen jako celek, ale zároveň také jednotlivě, například
v rámci obytné, průmyslové nebo obchodní části. Extravilán je charakteristický
půdou a vodou, lze jej hodnotit jako celek nebo u půdy z hlediska jejího vývoje
využití, vegetačního pokryvu a u vody dle jejího pohybu. Zároveň je nutné si uvědo-
mit také vnitřní i vnější propojení jednotlivých částí a to nejen komunikační.

6. OBLASTI APLIKACE

Zpracování obrazových informací jako výsledného produktu lze dosáhnout nejen
kartograficky, ale i formou odpovídajících histogramů a kombinací s daty z neobra-
zových bází, zpracovávaných dnes již na personálních počítačích většinou v dílčích
informačních systémech, včetně geografických nebo dle jednotlivých problematik
nebo v rámci ucelených informačních systémů jako jsou:
- ochrana ovzduší, vody, přírody, krajiny a její tvorby, z hlediska znečištění jeho

r | zdrojů, přímých a nepřímých projevů, eroze a zamokrení půdy, vzniklých důsledků,
J- inventarizace a návrhy ochranářských organizací, stav chráněných velkoplošných
•-; i maloplošných území včetně samostatných aplikací např. v oblasti geologie atd.
4 - odpady, jejich zdroje, akumulace, hospodaření na skládkách, projevy kontaminace,
f zábory půdy, ale zároveň jako podkladů pro optimální lokalizaci skládkových

hospodářství
- monitoring a informatika, zde lze využívat jak analytických, tak syntetických

výsledků, které DPZ přináší, umožňujících zároveň vytváření obrazových databází
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a v rámci vhodných informačních systémů (např. ARC/INFO) i propojení s dalšími
neobrazovými informacemi a oborovými databázemi

- územní rozvoj a ekologická politika, jsou obory s potřebou komplexních a integro-
vaných informací, umožňujících dokumentovat výchozí stav, jeho dosavadní i před-
pokládaný vývoj. Lze předpokládat, že k realizaci uvedených potřeb proto přispěje
mimo jiné i využívání distančních metod.

- inspekce životního prostředí, především v oblasti ovzduší, vody, ochrany lesa
a odpadového hospodářství a v neposlední řadě ekologická výchova budou využívat
především dokumentačních předností DPZ a zvláště potom objektivní časoprosto-
rové identifikace získaných obrazových informací.

Výsledky řešení jsou ověřovány především na Okresním úřadě v Trutnově, se
kterým od zahájení řešení existuje úzká a dobrá spolupráce, dále na ,OÚ Chrudim
a OÚ Náchod. Konkrétní výsledky jsou dále popsány v (3) a (4).
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A b s t r a c t :

APPLICABILITY OF THE AIRBORNE GEOPHYSICS IN THE ENVIRONMENT CONTAMINATION
STUDIES

The airborne geophysical mapping applied by the Geofyzika a.s. Brno in-
volves the magnetic and gamma-ray spectometric surveys. These two simultane-
ously applicable methods recently used mostly in geological mapping can, • nowa-
days, also supply the information about the environment contamination caused
by activities of man. Special flying and data processing methods can distingu-
ish the magnetic anomalies evoked by dumps, wastes and/or industrial localiti-
es from those caused by deep geological structures. Besides the distribution
of the natural radioactive elements (potassium, uranium and thorium) the mo-
dern gamma-ray spectroraetry can also detect the distribution of man-made radi-
oactive elements deposited after nuclear accidents, etc. and supply the maps
of the gamma air dose rate and the maps of the effective equivalent dose rate.

The airborne application of the above mentioned methods can gather these
principal data from large areas during a feasible short time, e.g. the all da-
ta from the area of 100 km2 can be collected in 1-2 flying days.

Letecký geofyzikální průzkum je na našem území dlouhodobě prováděn a.s.
Geofyzika, dříve známou jako státní podnik, resp. národní podnik Geofyzika
Brno. Letecké aplikace geofyzikálních metod se v tomto podniku tradují od roku
1957 a v současné době zahrnuje měření zemského magnetického pole a pole
radioaktivity zemského povrchu. Výsledky jsou prezentovány jako mapy izolínií
anomálií magnetického pole, úhrnné aktivity gama a koncentrací tří hlavních
přírodních radioaktivních prvků v zemské kůře, tj. draslíku, uranu a thoria.
Tyto mapy byly v dřívějších letech využívány pro řešení geologické problemati-
ky.

Současným vybavením pro měření magnetického pole je letecký protonový
magnetometr G801/3B fy Geometries, USA, pro měření pole radioaktivity letecký
256-kanálový gama-spektrometr GR-800D. Tento gama-spektroraetr byl konstruován
u kanadské firmy Exploranium s přispěním konstruktérů a.s.Geofyzika Brno poté,
co se po černobylské jaderné havárii projevila potřeba stanovovat nejen přiro-
zenou radioaktivitu, ale také úroveň kontaminace umělými radionuklidy.
Spektrometr umožňuje měřit zářeni gama v celém rozsahu energií, což je význam-
né zejména v problematice životního prostředí. Lze tedy určovat nejen koncent-
race přírodních radioaktivních prvků v zemské kůře, ale i umělé radionuklidy,
z nichž je nyní vzhledem k poločasu rozpadu detekovatelný již jen izotop
Cs-137.

Komplet letecké aparatury je instalován v letadle AN-2,lokalizace naměře-
ných dat na zemském povrchu je zajišťována satelitním navigačním systémem Pro-
nav GPS-100, fy Gulf Coast Avionics, USA, s přesností cca 10 m.

Měření je prováděno z letadla, letícího ve výšce 80 až 250 m nad terénem,
rychlost letadla se pohybuje mezi 120 až 140 km/h. Měřeni se projektuio a pm-
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vádí po paralelních letových trasách vzdálených od sebe 250 m v jednosekundo-
vých časových intervalech, čímž jsou registrovány hodnoty na úsecích tras 35
až 40 m dlouhých. Zvolená metodika a prostorový úhel detekce v dané výšce za-
jišťují při tomto rozestupu drah letů spojité změření mapovaného území.

Hodnoty zemského magnetického pole jsou měřeny a prezentovány v jednot-
kách nT (nanotesla), měřená gama-spektrometrická data v jednotlivých oknech
energií záření gama jsou konvertována pomocí cejchování nad přírodními geolo-
gickými objekty o známé koncentraci radioaktivních prvků. Výsledky jsou pak
prezentovány v koncentracích přírodních radioaktivních prvků: X K, ppra U, ppm
Th (1 ppm = 10"4%) a v plošné aktivitě Cs-137 v kBq/m2.
Tyto výsledky lze dále použít:
- v magnetometrii k výpočtům analytického pokračování magnetického pole do
různých výškových úrovní, které přispívají k separaci magnetických zdrojů
povrchových (skládky, haldy, odpady, zástavba) od zdrojů hlubokých, tj. geo-
logických struktur,

- v gama spektrometrii k sestavení map dávkového příkonu záření gama ve
vzduchu v nGy/h a příkonu dávkového ekvivalentu ze záření gama {radiační zá-
těže obyvatelstva) v nSv/h.

Rovněž je možné sestavit z těchto údajů mapy vyjadřující podíl přirozené
radioaktivity či umělých radionuklidů na celkové radioaktivitě zkoumaného úze-
mí v procentech.

Měření v okně energie záření gama, které se standardně používá ke stano-
vení koncentrace U, lze použít k orientačnímu ocenění kontaminace izotopem
Ra-226 v jednotkách Bq/kg.

Mapy lze sestavovat nejpodrobněji v měřítku 1:10 000 nebo vměřitkách
přehlednějších podle požadavků odběratelů.

Letecké měření radioaktivity zemského povrchu v prostoru těžby a úpraven
uranových rud v širším okolí Stráže pod Ralskem na obr. 1 mapuje radioaktivní
kontaminaci nejen v uvedeném prostoru, ale i podél celého toku Ploučnice až
k České Lípě v délce více než 20 km. Maximální hodnoty radioaktivity v nr-pla-
voch řeky jsou jižně od Mimoně, kde řeka výrazně meandruje a tím inters ivní
akumuluje nesené nečistoty.

Výrazné liniové anomálie na obr. 2 byly letecky zjištěny na dálničním tě-
lese mezi Dobříší, Mníškem pod Brdy R. Ritkou, Tato radioaktivní kontaminace,
kde- hodnoty záření gama jsou o dva řády vyšil, než jsou obvyklé- hour," ty v hor-
ninách, má původ v použitém materiálu z hald příbramských uranových dolů. Po-
dobná situace je patrnná i v jiných oblastech České republiky, kde byl ke sta-
vebním účelům a terénním úpravám použit haldový materiál :;. uranových ciol
napr. v okolí Okrouhlé Radouně (okres Jindřichův Hradec).

lů,

Výsledky lískané leteckým geofyzikálním průzkumem nelze získat na vel^ ...
plochách v přijatelné době jiným způsobem (pozemní detekcí, odběry \zorkú
apod.). Za jeden až dva dny je možné provést měření na ploše 100 km2 a tc\
měření zpracovat do map a vyhodnotit během několika dalších dnů. Cena tohoto
mořeni včetně zpracování a pronájmu letadla je v současné době asi 230 000 Kč.

Výsledky leteckého geofyzikálního průzkumu jsou podstatné pro získání in-
formací c zemském magnetickém poli a jeho anomáliích a o radiační situaci
zkoumaného území a tedy pro regionální posouzení kontaminace životního pro-
středí .
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Obr. 1

Údolí Ploučnice - severní Čechy.
Znečistení říčního údolí činností úpravny uranových rud ve Stráži p. Ralskera.
Hmotnostní aktivita Ra-226 v Bq/kg mapovaná leteckou garaa spektrometrií.

Ploiíčnice river - Northern Bohemia
Pollution^ of the river valley by Uranium Processing Plant activity. Mass
activity Ra-226 in Bq/kg, mapped by the airborne gamma-ray spectrometry.

2 3km
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Obr. 2

Silnice Praha - jz.Cechy
Kontaminace silničního tělesa použitím haldového materiálu příbramských urano-
vých dolů do náspu nové silnice pro motorová vozidla. Koncentrace uranu v ppm
eU mapované leteckou gama spektrometrií.

Motor-way Praha - SH Bohemia
Contamination of the road-body due to application of Uranium Mining Co. waste
material as a ballast for the road-body. Uranium concentration in ppm eli.
Mapped by the airborne gamma-ray spectrometry.

1 2 3km
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ABSTRACT

Landscape development is in present time closely conected with GIS
- geoinformation systems that make possible to give the complex information
about contemporary state in the landscape and to take into consideration
a lot of phenomena and relations. Topographicaly organized databases are
used with the great comfort for the enduser. In combination with temporal
analysis we obtain very powerful tool that enables to observe the landscape
dynamics and to incorporate the development trends into the decission
making process. The results of analysis of the time series of aerial data from
1937-19S8 years will be presented in combination with satellite data with
the stress into the forest development and the maining activity in the teritory.
The state of the forest in every year is compared with the specialized maps
of forest coverage where the oldness of forest stands are designed. It will be
shown that our method is more exact, easy, quickly and gives quite new
aspects to the whole process of evaluation of the land phenomena.

1. ÚVOD

Rozvoj geoinformačních systémů (GIS), které využívají propojeni data-
bázových a topologických informací má zásadní vliv na rozvoj území a hospo-
daření ve svěřeném regionu, ať už z hlediska ekologických, průmyslových,
podnikatelských či kulturních aktivit v oblasti. Ruku v ruce s rozvojem GIS
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kráčí dálkový průzkum Země. Informace získané z kosmických nosičů a
leteckého snímkování umožňují sledovat a vyhodnocovat rozsáhlá území
z hlediska vegetačního krytu, využívání půdy, zemědělských aktivit, umožňují
detekovat změny v území, predikovat jevy (počasí, úroda, ekologie), plánovat
rozvoj velkých územních celků atd.

Hospodářská činnost člověka má často velmi zničující vliv na území
a ekologie krajiny je dnes nejčastěji skloňovaným pojmem. Náš obdiv k panen-
skosti vzdálených krajů je ovšem dalek toho, aby se člověk hospodářské
činnosti v krajině vzdal. Lidé udělají hodně, když se jim podaří pochopit
trendy vývoje současných hospodářských aktivit, naučí se je regulovat
a škodlivou činnost omezovat. V této oblasti hraje významnou roli mnoha-
zdrojová a multitemporální analýza (1]. Zhodnocení současného stavu v mnoha
oblastech není samo o sobě tak alarmující. Zcela jinak ovšem vyzni získané
výsledky, jsou-li zasazeny do kontextu vývoje krajiny v průběhu delšího
časového úseku - 20, 30, 40 či 50 let. Potřeba zastavit či zmírnit nastoupený
trend je pak zcela evidentní a argumenty neoddiskutovatelné.

Díky záviděníhodnému archivu leteckých snímků v VTOPÚ Dobruška
lze získat letecká data už od r. 1937.

2. TEMPORÁLNÍ ANALÝZA

Pro náš experiment jsme použili letecké snímky z oblasti podkrkonoší
z let 1937, 1946, 1953, 1962, 1970, 197S, 19S4 a 198S a data z družice
Landsat TM z r. 1989. Jde o oblast s velkou dynamikou lesních porostů
ovlivněnou zejména důlní činností. Celkově bylo zdigitalizováno 66 snímků
výše uvedených osmi let. Použitím afinní, kvadratické a splínové transformace
byly vytvořeny jednotlivé temporální vrstvy a vlícovány do vojenské speciálky
měřítka 1: 50 000. S těmito vrstvami byla slícována i porostová mapa z r. 1987.
Analýzou jednotlivých temporálních vrstev z hlediska výskytu lesa bylo možné
kvantitativně vyhodnotit přírůstek, resp. úbytek lesů.

Byla navržena metoda transformace pro vybrané roky využívající
filozofie míchání barev tak, aby bylo možné zobrazit dynamiku krajiny na
jediném snímku a s pomocí barev vyznačit přítomnost lesa na území v daném
roce (2). Protože barevné fotografie nelze ve sborníku prezentovat, uvádíme
dále mapu části sledovaného území a dva vybrané roky 1953, 1984, na kterých
je stromkovou texturou vyznačeno zalesnění.



Obr. 1 Mapa části sledovaného území (oblast Žaltman),
získáno digitalizací vojenské speciální mapy měřítka 1 : 50 000.

" * . * " • « - '
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Obr. 2 Stromková textura znázorňuje zalesněni oblasti z obr. 1 v r. 1953



Obr. 3 Zalesnění stejné oblasti v r. 1984

3. ZÁVĚR

Informace získané vyhodnocením časové řady se stanou součástí GIS
a příslušných databázi a budou využívány referáty regionálního rozvoje
a životního prostředí při správě územi v OÚ Trutnov. To, že jsme schopni
při budování GIS využít nejrůznějších zdrojů informací, družicová data,
letecké snímky, videosnímky, územní plány, katastrální mapy, evidenci
obyvatelstva, evidenci vlastníků půdy či objektů, stavební plány . . . umožňuje
dosáhnout takového systému vnoření, při kterém lze analyzovat souběžně
nejrůznější vztahy v území a získat tak zcela nové informace.
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A B S T R A K T

On the basis of the physical parameters we can detect condi-
tions and in case of repeated survey it is also possible to de-
terminate changes in the natural rock environment. For mapping
main ways of groundwater flov geophysical methods can be applied
detecting direction, extension and propagation of pollution.
Geophysical survey is very advantageous both independent or as
a part of other geological research. Geological survey being used
doesn t produce further ecological damages as in case of welling.
Other advantages can be also mentioned such as velocity and rela-
tively 1ow pr i ce.

Široký komplex geofyzikálních metod umožňuje jejich vzájemnou
kombinaci určovat nejrůznější druhy znečištění (chemické, tepel-
né, zemědělské, radioaktivní a průmyslové).

Naše pracoviště se zabývá otázkami znečisťováni životního
prostředí již řadu let a za tuto dobu získalo Široké zkušenosti
z nejrůznějších oboru lidské Činností.

Hlavní obory sledováni znečištěni =
t. Ochrana zdrojů pitné vody před kontaminací
2. Sledováni úniku chemických látek z průmyslové Činnosti
3. Sledování rozsahu starých skládek
A. Ověřováni nepropustnosti nově budovaných skládek vůči oko-

lí
5. Sledování radioaktivního zamořeni
6. Vyhledáváni vojenské munice

1. OCHRANA ZDROJŮ PITNÉ VODY PŘED ZNEČIŠTĚNÍM

Ha podkladě geofyzikálního měřeni je možno provádět mapováni
rozsahu a mocnosti vodonosných horizontů, sledovat směr a sklon
zvodnělých vrstev, sledovat tektonické porušeni, mocnost a kvali-
tu nepropustného pokryvu. Dále lze určit cesty pohybu možného
znečištěni a zhodnoceni rizika ohrožení vodního zdroje.

Obvykle používané metody jsou vertikální elektrické sondová-
ni, elektromagnetická metoda velmi dlouhých vln, metoda nabitého
tělesa.
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Pro určení mocnosti a rozsahu zvodnělých horizontů je pouzí -
vána metoda VES, proměřovaná v plošné síti. Výsledkem měření jsou
geologicko-geoelektrické řezy, které vymezuji vodonosné horizonty
a jejich kvalitu (Štěrk, písek a jllovítý plsek>. Dalese určuje
mocnost těsnicích horizontů a jejich kvalita.

Ze serie geolog icko-geoelektrických řezů se zpracováním namě-
řených fyzikálních hodnot získávají mapy mocnosti hloubek a vyme-
zuje se převládající směr proudění podzemní vody. Na základě vý-
počtu příčných odporů (součin mocnosti vodonosné vrstvy a při-
51 ušného měrného odporu), je možno ocenit hydrogeologickou pers-
pektivu zkoumaného vodního zdroje.

Při doplnění metodou VDV, je možno vysledovat hlavní tekto-
nické porušeni to je puklinové zdroje, v nichž je moáno očekávat
hlavní zóny rizikového znečištění.

Metodou nabitého tělesa, která se provádí uzemnením jednoho
měřícího pólu v hydrogeologickém vrtu, je možno určovat směr
a rychlost prouděni pod2emnl vody.

Hlavním účelem geofyzikálního průzkumu v hydrogeologii je
sledovat možný výskyt rizik znečištění vodního zdroje.

Ve větším rozsahu naše pracoviště řešilo ochranu pásma mine-
rálních vod v prostoru Luhačovic, ochranný kryt podzemních vod
pod jižní části Brna, a to ve vztahu k rozsáhlé Černovické sklád-
ce. V cizině v přímořských oblastech byly řešeny otázky rizika
znehodnocování pitné vody slanou mořskou vodou při nadměrném čer-
pání pitné vody (Alzlsko,Italie, Vietnam).

2. SLEDOVÁNÍ ÚNIKU CHEMICKÝCH LÁTEK Z PRŮMYSLOVÉ ČINNOSTI

Hlavní měrou se jedná o kontrolu kvality těsnění jímek, nádr-
ži, potrubí a podobných objektů obsahujících znečišťující látky.

Obvykle používané metody jsou dipólové elektromagnetické pro-
filování, symetrické odporové profilování a vertikální elektrické
sondováni.

Na podkladě rozlišení měrné vodivosti, je možno rozlišit kon-
taminované prostory. Většinou se při únicích kontaminantů jedná
o iontové roztoky tvořené solemi kovů. V důsledku vysoké mínera-
lizace dochází ke zvýšeni vodivosti vůči okolí, což je jednoznač-
ný identifikační parametr pro sledování kontaminace.

Opakovaným měřeni se dá sledovat časový průběh kontaminace
a jeho šíření horninovým prostředím. Jako názorná ukázka je při-
pojen obr.l, na němž jsou zachyceny úniky kyselých odpadů z poru-
šené odpadni kanalizace v chemických závodech.
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Ha situačním plánku je zakreslen průběh odpadové kanalizace
v objektu závodu. Podle zvýšené vodivosti pády, jsou vymezeny
kontaminován^ prostory s maximy vodivosti, což jsou prakticky
místa úniku chemických látek. Dále jsou na základě měřeni stano-
veny směry prouděni podzemní vody, které jsou odvozeny z hodnot
a tvaru izolinii vodivosti. Ilustrativně je to znázorněno na de-
tailech D a I v pravé Části obrázku.

V případě detailu D se jedná o úniky na potrubí v prostoru
bodů 156-157. Tvar lzolinií ukazuje zřetelně směr prouděni pod-
zemní vody k jihu, i obtékáni překážky (betonové šachty) u bodu
156.

fla detailu I jsou zachyceny znečištěné půdy v prostoru vý-
pustných kohoutů pro Čerpání H2SO4 do cisteren mezi body 163
a 169 (maximum vodivosti). V tomto případě jde o povrchové sne-
Čištěni, které nezasahuje podzemní vodu.

3. SLEDOVÁNÍ ROZSAHU STARÝCH SKLÁDEK

Hlavní úkoly jsou následující: mapování rozsahu, mocnosti
a rozšíření druhu skiádkovaného materiálu, sledováni tektonického
porušení v podložních horninách skládky,zachycení hlavních směrů
unikajících výluhů ze skládek a řešeni možného zahořeni materiálu
na skládkách a to vymezením hlavních tepelných ohnisek.

Obvykle používané metody jsou vertikální elektrické sondová-
ni, symetrické odporové profilování, mělká refrakCní seismika,
dipólové elektromagnetické profilováni, termometrie, metoda nabi-
tého tělesa, případně magnetometrle, pulzní radar.

Ha obr.2 je řešena situace sledováni úniku kyanidových soli
z existující skládky. Tato skládka byla naprosto nevhodně založe-
na v bývalé štěrkovně, bez jakéhokoliv těsněni. V důsledku dlou-
hodobého ukládání rizikového materiálu došlo ke kontaminaci pro-
pustných hornin a k ohroženi vodního zdroje.

Horn! Cast obrázku zobrazuje výsledky symetrického odporového
profilováni, kde podle mapy lzollníi izolinie 200 flm konturuje
rozsah skládky. Podle výrazně snížených měrných odporů je názorně
zachycen plošný rozsah kontaminace. Skládka je založena v řlCnlch
štěrkopíscích, její podloží i okolí je budováno kulmskými horni-
nami (střídáni drob a břidlic). Kulmské horniny jsou silně poru-
šené .

Spodní část obr.2 (geologicko-geoelektrlcký řez) názorně uka-
zuje Časovou změnu rozšířeni kontaminace v Časovém intervalu 1,5

; roku.

\% Častým samostatným úkolem je otázka prováděni termického mě-
f|f řeni na skládkách. Jedná se o urCení ohnisek zahoření, při uklá-
•0 dáni materiálu citlivého na samovznlcenl. Na základě plošného
|5 proměření změn teplot v hloubce?-1 metr pod terénem, je možno sta-

novit hlavni ohniska zahoření, do kterých jsou pak situovány sa-
nační hasicí vrty.
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4. OVEROVANÍ NEPROPUSTNOSTI NOVE BUDOVANÝCH SKLADEK VUCI OKOLÍ

Hlavní úkoly jsou v tomto případě: mapování mocnosti a kvali-
ty podložní těsnící vrstvy, zjištění rozsahu tektonického poruše -
ní podložních hornin a vymezení hlavních tektonických zón. V prů-
běhu stavby skládky se provádí kontrola neporušeností izolační
folie.

Obvykle používané metody jsou vertikální elektrické sondová-
ni, symetrické odporové profilováni, elektromagnetická metoda
velmi dlouhých vln, pulzní radar a metoda nabitého tělesa.

Geofyzikální měření na podkladě zpracovaných
geologicko-geoelektrických řezů, může spolehlivě stanovit základ-
ní geologické fenomény v prostoru uvažované stavby skládky a je-
jím bezprostředním okolí. Jedná se o prvé rychlé a levné ověření
vhodnosti vybraného místa pro skládku, předcházející další pod-
robný geologický průzkum. Vrtné práce jsou na základě výsledků
geofyzikálního měřeni již cíleně umísťovány do vytypovaných pro-
blematických míst.

V posledních dvou letech se velmi osvědčila upravená metoda
nabitého tělesa, která slouží k ověřování kvality těsnících vrs-
tev. Při budování skládky se pod těsnicí vrstvu ukládá páskové
usemněni (s velmi dlouhou dobou životnosti) . Do uzemnení se zavá-
dí proud a provádí se vlastní měření potenciálu elektrického po-
le, které indikuje případné netěsnosti v podloží. Toto měření lze
libovolně opakovat po celou dobu oitistence skládky (při budováni
skládky, postupně během ukládání skládkovaného materiálu a také
po ukončeni skládkování). Jedná se tedy o možnost provádět opera-
ti vně a rychle dlouhodobý monitoring stavu podložní folie.

Poměrně snadná a velmi rychlá Identifikace míst porušen i těs-
nicích prvků skládky, umožňuje s vysokou přesnosti v ploše stano-
vit místa porušeni. Jelikož je přímo vymezeno místo úniku konta-
minovaných látek ze skládky, je pak možno rychlou opravou určená
místa porušení sanovat a tím významně přispět k ochraně okolního
životního prostředí.

5. SLEDOVÁNÍ RADIOAKTIVNÍHO ZAMOŘENÍ

Měřeni radioaktivní kontaminace životního prostředí se prová-
dí velmi citlivými spektrometry. Provádí se jak letecky, tak
i pozemně.

Ha základě leteckého mapování, které bylo prováděno pro geo-
logické účely, je možno sestavovat mapy radiační zátěže. Nově. na
vymezených zájmových územích, se provádí monitorováni rizikových
prostor z hlediska možných úniků zdrojů radiace z radioaktivních
hald, odkal iSť a navážek. Dále lze sledovat spad radioaktivního
materiálu v okolí báňských děl, úpraven, tepelných a jaderných
elektráren.
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akciová spoleCnost prováděla letecké monitorování radio-
aktivního spadu na vybraných územích republiky v době po havárii
jaderné elektrárny v Černobylu. Měření se registrovalo v rozsahu
celého spektra záření na väech 256 kanálech.

Měření radioativity so provádí regionálně, detailně a bodově
v závislosti na předmětu sledování. Detailní sledování má za ucel
vymočení hlubokých tektonických linií a vyhledáni hlavních zdrojů
radioaktivní kontaminace. Bodové sledování slouží k vymezení zvý-
Seriého rizika výskytu radiace a dceřinných prvků radonu. Při za-
kládánl staveb se stanovuje koncentrace radonu v horninovém pod-
kladu budoucích staveb. Dále se provádí také měření radonového
zatíženi v místnostech. V laboratoři se sleduje obsah radonu
-"» j oho dceřinných produktů ve vzduchu, ve vodě a ve stavebních
materi álech.

6. VYHLEDÁVÁNÍ LETECKÉ MUNICE A LETECKÝCH BOMB

V poslední době jsou velmi často ř-eĚieny úkoly vyhledávání mu-
nice v opouštěných vojenských prostorech. Časté jsou také úkoly
na novč zakládaných staveništích, směřující k vyhledávání nevy-
buchlých leteckých pum, které jsou pozůstatkem leteckých náletů
•z II. světové války.

Pro vlastní měření se používá kombinace přístrojů zkonstruo-
vaných v naši a.s., a to minohledaeky DISCOVERER-91 s velkým
hloubkovým dosahem a protonového magnetometru PM-2, umožňujícímu
zaregistrovat velmi citlivě i drobné směny magnetického pole.

Tento úkol je sice okrajový z hlediska znečisťování životního
prostředí, avšak v současné době značně aktuální.

ZÁVĚR

Závěrem příspěvku je vhodné zdůraznit, že na základě fyzikál-
ních parametrů lze zjišťovat stav přirozeného horninového pro-
středí. Geofyzikálními metodami je moáno mapovat preferované ces-
ty pohybu podzemní vody, což znamená zjišťovat směr a rozsah Sí-
ření kontaminace. Časové změny lze pak sledovat opakovaným měře-
ním s delším Časovým odstupem.

Předností geofyzikálního měření je rychlost měřeni, získáni
prostorového obrazu o sledovaném parametru, poměrně nízká cena
a také fakt, že měření nemá žádné vedlejší škodlivé účinky na
okolní životní prostředí.
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T H E P H A R E W A S T E S E C T O R S T U D Y

P . N i c h o l a s O. CRICK, MA MBA MInstWM MIWEM

ABSTRACT:

In July 1992, Environmental Management Limited was awarded a contract
under the PHARE programme to carry out an extensive Waste Sector Study for the
Czech and Slovak Republics. The essence of this study was to achieve three
main tasks: a waste management strategy for both Republics, a waste
information system and training of government personnel. This paper presents
a summary of the important strategic conclusions reached to date and addresses
the following issues:

• An overall statement of waste management objectives'
• Waste regulation objectives and responsibilities
• Proposed implementation strategy for each major category of

waste
• Proposed waste information system strategy

OBJECTIVE

EML has considered several possible broad waste management objectives
and has concluded that the objective of the Czech and Slovak Republics, having
due regard for the availability of finance, should be as follows:

"It is the Waste Management Policy of the Czech and Slovak
Republics to adhere wherever possible to the hierarchy of
priorities outlined in the EC Basic Waste Management Policy
Guidelines having due regard for the availability of funds so
that the lowest cost option will be selected in all cases until
the year 2000 provided that no significant adverse environmental
impact is caused as a result. Sufficient financial and human
resources will be devoted to ensuring that an efficient system of
waste regulation is introduced by the end of 1994 to ensure that
these standards can be met"

WASTE REGULATION

It is the intention of the Czech and Slovak Republics to attract foreign
capital for the construction of some of the waste management facilities that
are required. This will only be possible if the foreign companies have a
reasonable chance of earning profits from their activities. To do this, they
have to be assured that, if they build new facilities, waste producers, either
municipal or industrial, will use them despite the fact that these facilities
will be more expensive than the many of the existing, unsatisfactory, waste
management methods. This will require an effective system of waste
regulation, to ensure that only facilities with appropriate authorization will
be used in the future.

Effective waste regulation has three aspects:
• Adequate legislation
• Sufficient resources of qualified and trained personnel to

issue the necessary permits and apply appropriate
conditions for operation in a practical manner

• A rigorous system of inspection to ensure that the
conditions are being followed and also that illegal
activities are identified and prohibited
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The legislation is now in place. It is similar to that applied in most
of Western Europe, which has been proved to be adequate to ensure
environmental protection to generally accepted standards. What is required
is an effective system of implementation and enforcement - carried out at a
high enough level of local government to ensure that sufficient qualified and
experienced personnel can be made available.

PROPOSED METHODOLOGIES

The following sections recommend a strategic methodology for each of the
main types of waste.

Municipal Solid Waste
It is EML's recommendation that landfill should be seen as the main

disposal method for MSW for the foreseeable future. It is at least 5 times
less expensive than incineration or composting. There are substantial
economies of scale, however, in landfill operation. It should be the
objective to operate sites with an annual input of at least 100,000 tonnes per
annum in order to achieve minimal cost. Transfer stations should be used
where delivery distances are significantly in excess of 25 km. In some less
populated areas it may be necessary to consider smaller landfills but
operating sites with an annual input of less than 50,000 tonnes p.a. should
be avoided, as unit costs then begin to increase rapidly. Non-hazardous
industrial wastes (i.e. special wastes suitable for Class III sites) should
generally be accepted at these landfills. This will provide a source of
revenue which can offset the cost to the municipalities and will also make the
achievement of the above-mentioned volume targets easier.

The proposed strategy for MSW, in summary, is as follows:
• Engineered landfill shall be the major method of MSW

disposal for the foreseeable future.
• Landfills should in general be designed for an input of at

least 100,000 tonnes p.a. Smaller sites may be appropriate
in some areas but usually not below 50,000 tonnes p.a.

• Transfer stations should be provided for municipalities
which are required to deliver HSW more than 25-30 km.

• Materials recovery, probably initially using manual sorting
methods, should be employed at transfer stations.

• Responsibility for MSW collection should be transferred to
a higher level of local authority.

• Prevent imports of MSW
• Address the issue of land acquisition powers to ensure

facilities are made available for MSW
• Introduce a programme of public education relating to the

benefits of recycling and also the need to ensure that
waste management facilities are provided.

• Prevent growth of arisings by:
- Legislation in favour of returnable beverage

packaging
- Subsidising of recycling companies to accept more

material
Separating recyclables at transfer stations

• Carry out pilot separate collection schemes to evaluate
costs and benefits

• Close existing incinerators which cannot economically be
modified to conform with emission limits

• Establish bulky waste reception centres
• Eliminate all non-conforming landfills for MSW
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Hazardous Industrial Waste
Because secure landfills will always be required, whatever process is

used, the first priority must be to establish a network of such facilities.
These may also be used in place of other treatment methods in the short term
as an acceptable environmental strategy. It is important to obtain permits
for these facilities as soon as possible. Although the Environmental Impact
Assessment legislation shortly to be introduced requires public consultation,
it is likely that the public's attitude will become less cooperative with the
passage of time. The situation is therefore likely to continue to get more
difficult, which places urgency on the granting of permits.

The next priority, because of the relatively low capital costs, should
be the establishment of physico-chemical treatment plants and transfer/storage
stations. Physico chemical treatment, in conjunction with secure landfill can
deal with virtually all inorganic wastes and also carry out oil recovery.
Transfer stations, with secure storage for hazardous wastes to await the
construction of suitable facilities are also important.

What is also important is to establish a suitable system for collection
and, where necessary, containerisation of hazardous wastes. This will involve
modern specialised tanker vehicles together with drums and, for more hazardous
materials, fosi;ibly the German-style hazardous waste containers.

The quantity of material for which a high-technology incinerator is
absolutely essential, i.e. organic wastes containing halogens or high
concentrations of sulphur or phosphorus is actually relatively small. Other
organics may be incinerated in plants not equipped with good emission controls
without any very serious air pollution resulting - especially in relation to
that which is currently occurring from other sources. One modern plant in
Slovakia and one or two in the Czech Republic would probably be capable of
dealing with all the high hazard materials, leaving existing and modified
plants to handle the remainder, until more finance is available.

Hospital waste should really also be considered with hazardous waste.
The existing hospital waste incinerators, if Western European experience is
a guide, are likely to be inefficient, expensive to operate and probably
produce unacceptable emissions. First of all it is necessary to ensure
efficient segregation of the truly hazardous component of hospital waste.
Typically, hospitals manage to mix infectious materials with innocuous items
such as newspapers, magazines and some of the less hazardous medical wastes.
Strong discipline is necessary to ensure efficient segregation but it will
then be found that the real quantity of hazardous waste is actually quite
small. There is probably a total requirement for about ten new incinerators
in the two Republics. An efficient and safe collection and transport system,
using colour coded bags and refrigerated vehicles will then be adequate. In
the meantime, segregation should be carried out so that the genuinely
hazardous materials are incinerated in existing equipment. By achieving
segregation, capacity could be made available at existing plants to accept the
hazardous component from hospitals not equipped with an incinerator.

The strategy for hazardous industrial waste should be:
• Reduce quantity of hazardous waste produced by at least 20%
• Continue the programme of constructing secure landfills
• Obtain permits to construct more secure landfills
• Construct transfer/storage stations
• Construct physico-chemical treatment plants
• Take action to ensure that stored hazardous waste is kept

in suitable containers and secure conditions
• Ensure the provision of an adequate hazardous waste

collection service
• Carry out effective segregation of hospital waste
• Construct sufficient new incinerator capacity
• Reconstruct incinerators where cost effective
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• Construct solvent recovery plants
• Construct hospital waste incinerators
• Dispose of all hazardous waste in an appropriate manner.

Special Industrial Waste
Special industrial waste consists, in the main, of materials similar to

the components of MSW. Disposal methods should be similar, namely relying
essentially on landfill, although some opportunities may exist for recycling,
especially if materials are kept separate at source.

Landfills developed primarily for MSW should be encouraged to accept
industrial wastes, even though this may be seen as using up valuable landfill
space. This will achieve two benefits: industrial wastes will receive
environmentally acceptable management techniques and part of the cost of
establishing the landfills will be borne by the industrial sector, thus
reducing the cost to householders.

A few visits to small and medium sized factories shows that current
standards of "housekeeping" are not good. Many waste materials are just left
to lie on the surrounding land, others are placed in unauthorised waste heaps
and some is burnt. This is difficult to control and furthermore some of the
waste heaps may contain small quantities of hazardous materials, such as
paints, acids and solvents.

What is required is an upgrading of the general attitude of such
companies to "good housekeeping". Two factors will be necessary to achieve
the change: pressure from the regulatory authorities by means of inspections
and prosecution for illegal activities on the one hand and the provision of
a suitable collection service on the other. The former is plainly within
central government's powers, provided that sufficient resources are available.
The latter will rely on companies offering a suitable service. Government,
however, can provide encouragement for companies to set up in business,
possibly by setting up state participation in a joint venture with a foreign
company with experience in the field.

The service required would involve the use of modern "mobile compaction"
waste collection vehicles and containers, together, in some cases, with the
provision of static compaction equipment on waste producers premises.
Compaction equipment, both mobile and static, improves the economics of waste
collection and transport and ensures that waste producers get the best value
for money.

The proposed strategy for special industrial waste should be:
• To carry out rigorous inspection of industrial waste

producers to ensure that they are adhering to the
legislation

• To encourage the establishment of landfills which accept
both MSW and industrial wastes

• To encourage the establishment of a modern collection
system for industrial wastes using appropriate containers
and equipment

Other Industrial Waste
Other industrial waste consists largely of construction and other

similar inert wastes. There are some anomalies in the waste catalogue, for
example tyres are considered as- "other waste" despite their relatively
hazardous and difficult nature. Such materials should be considered in this
strategy document as special industrial waste.

Some forms of construction waste can be recycled for use as "hardcore"
in the building industry. What is certain, however, is that landfill is an
environmentally sound disposal method for all these wastes and for many is,
in fact, the only solution. What is important is to ensure that sufficient
landfills are available so that disposal prices are not too high. High prices
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for this type of material will encourage the less scrupulous operators to
dispose of them illegally. This has been the experience in many Western
European countries, notably in the UK, where, at its worst, one million tonnes
of such wastes were being illegally disposed of in the London area alone.

The proposed strategy for inert (or "other") wastes should be:
• Landfill should be the main disposal method
• Ensure that sufficient permits are granted for inert waste

landfills so that disposal prices do not become prohibitive

Power Station Ash
As a consequence of the strong reliance on coal as a source of power,

coupled with the high ash content of the coal used, power station ash
represents a large volume of waste in the Czech and Slovak Republics. The ash
is normally landfilled or deposited in heaps.

This ash, however, can be used for a number of practical purposes. It
is used expensively in Western European as a fill material for road building
and landscaping. In this respect it has useful properties: It is lighter in
weight but stronger than natural materials, thus resulting in lower tonnages
and haulage requirements and also produces very little consolidation after
placing and compaction because of the grain structure.

It can also be used as a cement substitute or additive, particularly for
the manufacture of building blocks, where it can reduce the cement content by
30% and also act as aggregate. In addition, it can bo used to manufacture
lightweight aggregate.

It is recommended that a target be set to increase the reuse of power
station ash and thus to reduce its burden on the environment. This could be
achieved by setting up an organisation within the eleccricity generating
utility company to actively promote the reuse of ash.

The proposed strategy is:
• Increase the productive reuse of power station ash by

setting up an organisation within the electricity utility
company to actively promote and market ash for reuse.

Agricultural Waste
Agricultural wastes fall into three main categories as follows:

Farm chemicals, such as pesticides and fertilisers
- Vegetable wastes, such as straw

Animal wastes, mainly manure
The first category is normally a hazardous waste and is therefore

covered in section 4.2. Farmers arc, however, notorious for their disregard
of safety and the environment and some forms of control and inspection will
be necessary to eliminate the more excessive practices. This has so far
proved quite difficult to control in Western Europe.

Vegetable wastes do not present a problem and are normally returned to
the land as part of good agricultural practice. Straw burning from arable
fields contributes to air pollution and probably producers substantially more
dioxins than waste incinerators ever do. This practice should be avoided -
probably by legislation, as has been done in some Western European countries.

The rather greater problem is animal manures, particularly from
intensive rearing units. This waste should be applied to arable and non-
grazing grassland (to reduce the risk of infection). The technique of direct
injection, whereby the slurry is inserted into trenches which are cut and
filled as the machine proceeds can reduce the degree of offensive odours,
although it is slower and therefore more expensive. Sometimes intensive units
do not have sufficient farm land of their own on which to spread the manure.
Nevertheless, cooperative activities with other local farmers can usually
solve this problem. In more extreme cases, it may be necessary to employ a
contractor to remove these wastes and find farmland elsewhere. Such
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contractors do not exist at present, but this is likely to be the kind of
service that will be offered by the waste management contractors that are
proposed to be encouraged to operate elsewhere in this paper.

The important issue in relation to intensive livestock units {and also
silage stores) is to take adequate measures to ensure that liquid effluents
do not percolate or drain directly into watercourses. This may involve some
expenditure by farmers but is essentially an issue of good housekeeping. Much
can be achieved by a programme of education.

The strategy for agricultural wastes should be:
• Continue the practice of returning agricultural wastes to

farmland
• Carry out an education programme to farmers to improve

standards of housekeeping

Sewage treatment wastes
Sewage treatment wastes consist essentially of three types:

Sludges from secondary treatment
Sludges from primary treatment only
Untreated wastes from septic tanks

Sludges from secondary treatment should generally be applied to farmland
at appropriate times of year (depending on the crop and type of soil). Primary
treatment sludges will also be suitable, though mainly for arable land rather
than for grazing. Direct injection should be used wherever possible to
prevent offensive odours. Both these methods, however, are only suitable
where the sludges do not contain significant quantities of industrial
effluents and are therefore contaminated with heavy metals and other
pollutants. In this latter case, the sludges must be co-disposed with MSW at
landfills, after suitable dewatering to preserve landfill stability.

In carrying out such activities, it is important to monitor carefully
the chemical composition of the sludge and to record when and where it is
disposed. This will ensure that agricultural land is not damaged by excessive
application (for example to reduce the haulage distance and therefore cost).
The whole procedure for sludge disposal should be coordinated by the water
protection authorities and should be managed on a regional basis.

Septic tank contents present a greater problem because the waste is
entirely untreated. It is still reasonable acceptable to place it on land but
the selection of suitable land types requires more discretion. Provided that
a water balance calculation produces a positive result, it may be possible to
accept restricted amounts of this type of waste on municipal landfills. This
would be environmentally acceptable, although contrary to current legislation.

The strategy for sewage treatment wastes should be:

• Non-contaminated sludges should be deposited on farmland,
subject to rigorous controls by the water protection
authorities

• Contaminated sludges should be landfilled with MSW

Mining Waste
Mining waste is a greater problem, in volume terms, in the Czech

Republic. This relates to the overburden from brown coal extraction. In
addition, there are some wastes from the extraction of heavy metals, such as
antimony, which can present a risk to ground and surface water if they are not
properly stored.

The brown coal problem is essentially one of land restoration. This
will require substantial earthmoving activity, to landscape and contour the
land and provide stability. In addition, topsoil or topsoil-forming material
is required in large quantities. Sewage sludge and compost from MSW can
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provide some solution to this problem. Landfill could also be used to restore
some areas, although this is likely to provoke public indignation.
Nevertheless, the problem is unlikely to be resolved by the import of soil
from elsewhere because of the vast volumes of material required, so that this
may become an important solution in the medium term.

So far as heavy metal mining is concerned, the emphasis must be on
storing the wastes in such a way as to minimise the entry of rain and surface
water which might cause the leaching of heavy metals from the wastes.
Essentially the metals will not be in a soluble form but because of their
potential toxicity, suitable precautions should be taken. These precautions
will be relatively simple civil engineering matters, similar to the design
factors taken into account for landfill engineering.

The strategy for mining waste should be:
• Undertake land restoration, landscaping and restoration,

making maximum use of waste-derived materials.
• Ensure that suitable precautions are taken in the storage

of mining wastes from heavy metal ore extraction to
minimise water pollution potential

i

WASTE INFORMATION SYSTEM

It is impossible to develop a strategy for waste management without
adequate information on the types and quantities of waste produced and the
facilities which are available for their management. Furthermore, the
implications of individual parts of a strategy and its implementation are
complex and far-reaching. A planning tool which enables many different
scenarios to be considered from the point of view of cost and potenti-1
environmental impact will make this task substantially easier. In addition
to the strategic planning issues, there are requirements under the legislation
to record information about waste production, handling and disposal. Finally
there is a need to introduce a comprehensive system of waste regulation which
involves a number of relatively complex administrative tasks and a consistent
and systematic approach in all local government authorities responsible.

As a consequence, the requirements for a Waste Information System (WIS)
are, in essence, fourfold:

• Record information as required by law
• Record an J process information to facilitate the planning

process
• Provide a processing capability to systematise process of

waste regulation
• Provide a planning tool to evaluate different scenarios

The WIS should cDnsist of a two-level system. The higher level system
should incorporate a Geographic Information System (GIS) and will be
essentially for use at the State, or possibly, in the future Regional, level.
It will be used for strategic planning and simulation of waste management
facilities. In addition to its planning role, the system will have a function
for training and also for emergency planning in the event of chemical spills
and other accidents involving hazardous materials.

The lower level, which will be constructed from software already in
existence, suitably adapted, will be designed for use by the local authorities
which have responsibility for waste regulation and administration. It will %
be able to be used for recording and authorising waste production and \
movements, keeping statistics and the whole administrative process for •'
regulation of waste management facilities. From the point of view of the WIS, ;
however, the lower level system provides the source of input data to the <
higher level system, but a manual input alternative will also be made
available.
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SUSTAINABILITY AND ENGINEERING ACTIVITY

Professor J R DuffeU, Director of Studies
Division of Civil Engineering, University of Hertfordshire

Abstract

This paper is concerned principally with a UK view of engineering and
sustainable activity. It presents a synoptic review on current
environmental issues and the response of the engineering profession in its
widest sense. It highlights the tentative impetus for greening
undergraduate curricula and the response by industry to environmental
issues. The importance of engineers adopting a high profile in public
affairs to convey concern and committment to sustainable development is
stressed. It calls for opportunities in engineering education for synthesis
of rational and intuitive thinking in solving problems.
Keywords: Environment, Ethics, Sustainable Development.

1 Introduction

Environment remains to the fore on the political agenda even given the
present world recession. McCormick (1991) reports from the UK a
Mori/Times poll in July '89 which found 35% of people interviewed
regarded green issues as more vital than the National Health Service
(29%) and unemployment (24%); he reported a 1988 Department of the
Environment survey indicating 55% of the population favoured
environmental protection over economic growth. These surveys if
repeated today would obviously produce different figures but the question
of economic growth and environmental protection appears never to be put
in such surveys.

Concern on global warming has increased-since the ozone conference in
London in February 1989. The repercussions of the Exxon Valdez oil
tanker spillage in April '89 and the fires in the Gulf Oil field in 1991, have
done much to focus attention on environment. The pace of political change
over the last three years has heightened graphically the effects of
pollution in Eastern Europe. The words "sustainable development" are
nov/ well understood "... that which meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs''
(UNCED 1987) and should guide individuals and societies to ethical
human activity. Meanwhile, the greening of industry continues as firms
seek 'market share' against a background of an articulate and discerning
public. The passing of the 1990 Environmental Protection Act in the UK
and efforts to value the environment in economic terms, are also matters
of concern for engineers in their initial formation and continuing
education which this paper addresses.
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2 The Engineering Council, the Fellowship of Engineering
and the Environment.

The Engineering Council (herafter EC) (1983) advised those devising
enhanced 02- extended degrees thus:•• "It is becoming more widely accepted
that the solution to engineering problems cannot be separated from other
economic and environmental consequences and account must be taken of
the non technical disciplines which contribute to the success of an
enterprise". This postdates similar sentiments by the Institution of Civil
Engineers and the Joint Board of Moderators (ICE I Struct E, I Mun E).
The FEANI Code of Conduct (1988) includes within its terms "strive for a
high level of technical achievement which will also contribute to and
promote a healthy and agreeable environment ... be conscious of nature,
environment, safety and health and work to the benefit of mankind".

The EC published a booklet (1990) Engineers and the Environment and
asked individual engineers to study and take account of issues such as
global warming, energy efficiency and waste production. The EC
challenged engineers in looking to the 21st Century to update themselves
on environmental and other issues. At the design stage engineers are
asked to consider ten fundamental questions with environmental
overtones. (Fig. 1) Partly to meet the foregoing, the EC jointly with the
then Fellowship of Engineering (now the Royal Academy of Engineering)
sponsored a high profile conference (1991) 'Growth and Prosperity in a
Green and Pleasant Land'. The prime objective was to demonstrate that
economic growth and environmental protection can complement each
other. The author draws on the paper by Peter Chester of National Power
"Industrial and Engineering Perspectives" in which he suggests engineers
should help "fashion a technologically sensible future not simply respond
to current pressures and expedients". He also asked engineers to get on
top of the science, to think and act globally and to seek best practical
environmental options rather than the best technological ones.

Currently an EC Working Party and Task Group is finalising its Code of
Good Practice (Fig.2) on Environment (1992), following a consultation
period and a Task Force is charged with developing guidelines on
implementing environmental aspects at undergraduate and postgraduate
levels through selected case studies.

Pronouncements from UNCED (United Nations Commission for
Environment and Development) Rio Summit and the WFEO (World
Federation of Engineering Organisations) Statement (1991) leave one in
no doubt that environmental concerns are addressed to engineers -
individual and corporate - through their professional bodies and their
employers.
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S Valuing the Environment

Those involved in transport infrastructure planning, have long grappled
with the elusive problem of putting a value on the environment. Pearcc et
al (1989) have attempted to develop an environmental economies
framework drawing on a number of case studies involving water pollution
and traffic noise effects on property values. They conceived a pay of
matrix based on first optimistic and pessimistic policies towards problems
in in c environment and anticipatory or reactive action to confront them.
They proceeded to show that anticipatory actions woulJ entail less
financial cost in the long run against six criteria: time preference
(discounting), cost escalation, uncertainty, information by delay,
irreversibility and sustainable development. The value of the
environment can be seen in either the costs of anticipatory measures or
the costs associated with cleaning up pollution for want of a better term.
Broad brush calculations suggested environmental protection measures .
costing between 1% to 3% GDP.

The acronyms BATNEEC (best available technology not entailing
excessive cost) and BPEO (best practicable environmental option) are
assuming a common currency, involving not only economic and
engineering judgement but also environmental sensitivity. Clift (1992),
chairman of the SERC (Science and Engineering Council) Clean
Technology Unit's management group has said: "A clean technology is a
technology which provides a service or product in a way which reduces
costs (as opposed to 'Clean Up technology' which may reduce
environmental damage but increase costs). The ICI 'LCA' Ammonia
Process is a well known example of a Cleaner Technology; Flue Gas
Desulphurisation is an obvious example of a Clean Up Technology.
Profligate Environmentalism is the opposite of Cleaner Technology; it
describes any practice which increases costs and also increases
environmental damage or resource consumption .... usually arises where
a pressure group addresses a single perceived environmental problem but
fails to think through the implications of its proposed 'solution'."

Sir John Fairclough, Chairman of the EC and Scientific Advisor to the
Cabinet Office (1987 - 1990), in his paper "Technology Opportunities" to
the 1991 conference closed with these words: "Environmentalists talk of
pollution as an external diseconomy. For too long all of us have seen
environmental matters as of concern only to others. There is a simple
definition of marketing which states that no decision should be taken
without an assessment of the likely impact of the decision on the
customer. For customer read environment. We have to internalise the
environment so that everyone becomes aware of the impact of their own
actions and of the contribution they can make. Internal charging systems
for pollution loads are a way of bringing the message home My concern
is that developing a system for valuing the environment, which is
sufficiently robust and simple to apply, will take some time".
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4 Greening the Engineering Curriculum

This section is about "greening" of the undergraduate curriculae where
there is a need to include environment in all disciplines across the arts
and science divide. The PCFC (Polytechnics and Colleges Funding
Council) asked, in 1991, all institutions to embrace environmental quality
in their strategic plans. HM Government set up, in 1991, an Environment
Committee to develop policies for "greening the cumculum" and a working
document with that title was produced by Dr Ali Khan (1991) at the
University of Hertfordshire, (formerly Hatfield Polytechnic) under the
auspices of the CDP (Committee of Directors in Polytechnics). Translating
its sentiments into the engineering curriculum is, to say the least,
challenging, principally because of the pressures already on the
curriculum, and attitudes amongst engineers themselves. The University
is hosting the Engineering National Seminar in a series often in 1992 on
environmental education in higher education curricula.

There is much already of an implicit nature on environment: engineering
science modules and applied subjects in civil, mechanical and budding
services engineering, contain environmental matters, such as energy,
efficiency, water pollution control , highway and public health engineering
and so forth. Within the author's own discipline and until the current
session, all students studied Planning and Environmental Technology in
the second year embracing: land use planning, social cost benefit
analyses, environmental economies, law and pollution of air, water and
land. It is at the moment a paired option with foreign language study
because of pressures on the curriculum. Currently the School of
Engineering hopes to embrace environmental thinking through its final
year group design and individual honours projects. At second year level
environment will be addressed in the product design specifications for the
Year 2 interdisciplinary design project activity. The Planning and
Environmental Technology course (Fig 2) will also be made available for
all Year 4 engineering students as an option. Finally, there does appear
to be a need for instruction in physics, chemistry and biolog}- to underpin,
in an informed way, scientific understanding of environmental issues.

EC's Code of Practice on Environment will, in due course, give guidance
on such approaches and include case studies drawn from engineering
practice; this will be apposite in terms of continuing education up to and
beyond the CEng and IEng qualifying stages. The author can visualise
the coming together of engineers in weekend workshops/master classes on
environmental topics along the lines of his fifteen successful residential
schools for civil engineers to date (1984). Held under the joint auspices of
the ICE (and former IMunE) and the Field Studies Council, over 200
graduate and chartered engineers have engaged in lectures, workshops
and field work (over 3/4 days) on topics shown (Fig 3). They have been
supported by around 50 organisations: local authorities, public bodies and
consulting practices. The schools could easily be adapted to cater for the
needs of other engineering disciplines.
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The WFEO statement recommended governments to adopt sustainability
as the guiding ethic and said it should be given the highest priority in
education. Appropos undergraduate academic formation it stated: "There
is a need to provide sufficient content in engineering education to ensure
that graduates have a mature understanding of environmental values and
an ability to identify, manage and incorporate these aspects into
development projects. Curricula should include courses in ethics,
sustainability, ecology, systems of nature and the impact of individual
choices on nature and people" Quite an undertaking and challenge!

5 The Greening of Industry, Public Relations & High Profile
Activity

By being seen to have an environmental concern, industry, in selling its
products and processes, increases market share, aided by growth in
financial investments with an environmental emphasis. Elkington and
Burke (1987) chart the growth of green capitalism and conclude by
suggesting ten steps to environmental excellence (Fig 1). Most of these
embrace a more ethical stance on the part of employees and employers
and place environmental affairs under a Board member . It is fair to say
that most major companies now have an environmental policy statement
and public bodies such as Nuclear Electric pic have gone to considerable
lengths (under statute) to consult with bodies such as the Countryside
Commission and English Nature (formerly the Nature Consultancy
Council) on any proposals or actions likely to affect the environment.

Environment now permeates most engineering thinking and an
Environmental Forum has been set up principally by the Construction
Induf: ••/ ""osearch and Information Association (CIRIA) supported by the
Bui] -ntf Services Research and Information Association (BISRIA) and the
Builai . j Research Establishment (BRE). It is operating under six
technical areas: energy use, global warming and climate change;
resources, waste and recycling; pollution and hazardous substances;
internal environment; planning land use and conservation and, lastly,
legislative and policy issues. It has established itself as a leading body.

Further sources of information are the various awards containing
successful case studies incorporating environmental protection,
enhancement and conservation throught engineering activity. The EC's
own Environment Award Scheme was instituted in 1991 with sponsorship
from British Gas "to encourage good practice in the application of
engineering for the protection of the environment". In 1991 the winners
were first: the development of a commercial fuel system cutting toxic
emissions by 50%, second: the development of an innovative water
treatment project for use in developing countires and third: the design and
manufacture of a heat recovery unit and economiser.
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The Royal Society of Arts (London) runs annually, its Better Environment
Awards forlndustry which embraces four categories: Pollution
Abatement Technology, Green Products, Environmental Management and
Appropriate Technology. The Institution of Civil Engineers (ICE)
Infrastructure Planning Group produced its third report, the subject being
Pollution and its Containment, which drew on 40 case studies of
environmental conservation drawn from its local associations.

The annual British Construction Industry Awards were instituted in 19SS
and are sponsored by 100 organisations, The Daily Telegraph, New Civil
Engineer and New Builder and attract well over 100 entries for the
coveted Civil Engineering, Building, Small Projects awards. Besides the
winners, many submissions receive commendations having satisfied in
whole or in part the design criteria "fitness for purpose, performance,
appearance and environmental harmony, economy of labour and
materials, benefit to the community".

The introduction of British Standard BS7750 (1992) the first standard in
the World on Environmen'nl Management Systems will afford companies
the framework for the assessment, control and monitoring of their impact
on the environment and developing and enhancing standards. It is o
natural and timely extension of the earlier BS5750 Quality Assurance
Standard introduced in 1988.

G An Educated and Ethical Way Abead

Population growth, people's material expectations and their realisation
through technology and engineering, provide an overwhelming challenge
to engineers to devise ways of promoting sustainable development. Much
of the foregoing has been about ways and means of achieving this, but the
most important aspect is in the formation of attitudes, where education
has a vital role to play. In this synoptic review of developments the
author has been greatly influenced by Capra (1983) who suggested "What
we need, therefore, is not a synthesis but a dynamic interplay between
mystical intuition and scientific analysis . . . To achieve such a state of
dynamic balance, a radically different social and economic structure will
be needed; a cultural revolution in the true sense of the word. The
survival of our whole civilisation . . . will depend ultimately on our ability
to adopt some of the yin (female) attitudes of Eastern mysticism; to
experience the wholeness of nature and the art of living with it in
harmony".

Much the same thinking pervaded Frye's paper (1991) on a 21st Century
perception of ethics. He suggested that "learning is, or at least should be,
something that happens throughout life ... It raises those issues some five
to ten years ahead with the express purpose of stimulating, creating and
facilitating change". He foresaw two levels of meaning and perception -
lower (direct experience) and higher (intuition). Somehow engineers and
their educators/facilitators have to be involved in these developments if
they are to play their part in this new age of enlightenment. Hopefully,
this paper will contribute to that process and demonstrate that ethical
thinking and action is already at work in the profession in the UK.
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V Ý U K A P R O B L E M A T I K Y Ž I V O T N Í H O
P R O S T Ř E D Í N A Č E S K É M V Y S O K É M U Č E N Í

T E C H N I C K É M V P R A Z E

Doc.Ing.Pavel ROHON.CSc
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství stavební fakulty

A general survey of the issues of education concerning the
ecologicalengineeringat the Czech Technical University is
presented. Education is organized as graduate studies(Master
thesis programme) in a general course and some parts are
icorporated in the special courses. Further the program
"Ecological Engineering" has been established and the program
"Ecology" that is shared by several faculties. The doctor degree
is achievable in the speciality " Applied and Lanscape Ecology".

1.ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Životní prostředí, jako složitá multidisciplinárn.í
problematika, se stala předmětem zájmu dlouhou dobu před tím, než
se začaly projevovat příznaky počínající ekologické
krize.Postupem času se vytvářel nový vědní obor, formulovaný jako
nauka o životním prostředí, všeobecně označovaný jako
environmentalistika. České vysoké učení technické v Praze si
uvědomovalo, že je nezbytné doplnit vědomosti posluchačů
vzdělávaných v technnických oborech o základní znalosti z oblasti
péče o životní prostředí v rámci pregraduálního studia. Byla
vytvořena pracovní skupina odborníků, kteří začali připravovat
podklady pro takovouto výuku, která se s postupem času vyvinu]a
do dnešní podoby.

2.VÝCHOZÍ STAV POČÁTKEM 70.LET
V roce 1974 byl nejprve proveden průzkum postojů a názorů

učitelů na obsah této discipliny a dále jejich názor na podíl
začlenění problematiky životního prostředí do výuky v rámci
předmětů, jejichž výuku zajišťují. Pro ucelení představy byl
tento průzkum prováděn nejen na vysokých školách technického (vč.
zemědělského a lesnického) zaměření, ale i na vysokých školách
humanitních. Z rozboru tehdejších názorů vyplývá, že se značně
lišil názor na obsah této discipliny. Při vyhodnocování byl
výrazný rozdíl mezi názory učitelů humanitních a technických
směrů.Jako příklad lze použít údaje z tabulky 1.Různé názory se
vyskytovaly i na stejných fakultách jiných vysokých
škol. Například na stavební fakultě ČVUT v Praze byl za předmět,
podávající komplexní přehled o problematice péče o životn
prostředí označena "Teorie architektury", zatímco na stavební
fakultě Vysokého učení technického v Brně předmět "Vodní
hospodářství I a II". [1] |

Značná rozdílnost názorů na obsah všeobecného kursu, kde by í
posluchač obdržel ucelené informace na potřebné úrovni proto :
odpovídala zjištěnému stavu. Bylo nutno náplň konsultovat a byl \
vypsán výzkumný úkol pedagogického charakteru ministerstvem
školství s cílem navrhnout obsah a rozsah výuky v obecném
předmětu pro vysoké školy podle jejich zaměření. Tento úkol se
postupně řešil až do roku 1988 a zapojily se do něj prakticky
všechny tehdejší vysoké školy vyjma škol vojenských. Lze
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konstatovat, že úkol byl řešen úspěšně, protože na vysokých
školách se formulovala výuka problematiky životního prostředí do
dnešní podoby, kterou nelze označit za neúčelnou.

Tabulka 1
Názory učitelů na výuku problematiky životního prostředí
v roce 1974 [1]

Problematika

Komplexní
problematika
život.prostředí

Ochr.přírody a
památek

Znečištění
ovzduší

Ochrana vod

Ochrana půdy

Hodnocení,do jaké míry
řešena problematika ŽP

Vysoké školy
zaměření

38

14

8

16

13

human.

je výukou
w

Vys.školy techn.a
zemědělské

12

7

18

13

19

přistoupilo k organisaci systému
prostředí tak, že výchova je

3.SOUČASNÝ STAV NA ČVUT
Po důkladné analyse se

výchovy v oblasti životního
rozdělena na studium
- pregraduální
- postgraduální

3.1.Pregraduální studium

3.1.1.Pregraduální studium, kde je problematika životního
prostředí součástí výuky (není studijní specializací)
jako jeden z předmětů
Pregraduální studium , kde je tato problematika začleněna

do výuky jako jeden ze samostatných předmětů, je na ČVUT
organisováno dvojím způsobem. Jde o poskytnutí základních
informací formou všeobecného předmětu, který poskytuje bazálni
komplexní informace o problematice environmentálního charakteru
s akcentem na ty oblasti problematiky, které nejsou zahrnuty do
žádného dalšího předmětu během studia.
předmět poskytující základní informace
složitém systému, sestávajícím se
(subsystémů) a to
-prostředí přírodního
-prostředí umělého
-sociálně ekonomického subsystému.

Takovýto komplexní předmět, většinou označovaný jako
"Základy životního prostředí" (Základy teorie životního
prostředí. Tvorba a ochrana životního proastředí. Základy

Obvykle jde o všeobecný
o životním prostředí jako

ze tří dílčích systémů
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aplikované ekologie) je součástí všeobecného základu na většině
studijních směrů fakult ČVUT. Jeho zařazení v průběhu studiu je
rozdílné. Některé fakulty jej zařazují v prvé fázi studia, jiné
spíše do ročníku vyšších. Ve všech případech je předmět
koncipován tak, že poskytuje diferencovaně informace o komplexni
problematice životního prostředí s akcentem na ty oblasti, které
posluchač nebude mít během studia v odborných předmětech
k dispozici a které mají vazbu na jeho budoucí profesionální
zaměření.[2] [3] [4]

Další forma výuky ve studiu pregraduúlním je realisovúnu
v rámci odborných předmětů. Do jednotlivých odborných předmětů je
zařazována problematika environmentálního charakteru především
tak, aby posluchač obdržel podrobné informace o vztahu
studovaného oboru v daném předmětu a o interakcích pr'íslušnýeh
problémů discipliny se systémem životního prostředí.

Výše popsané formy výuky jsou doplněny dalším způsobem.
V rámci studijních specialisací jsou vyučovány předměty, které
rozšiřují vědomosti z oblasti problematiky životního prostředí.
Namátkou lze uvést příklad ze stavební fakulty, kde jsou to
předměty "Péče o přírodní zdroje", "Tvorba a ochrana krajiny",
"Ekologické hodnocení investic" a podobně. Tyto předměty jsou
zařazeny v některých specializacích jako povinné.

V těch specializacích, kde takovéto předměty zařazeny do
plánu výuky nejsou, má posluchač možnost si je zvolit v rámci
volitelných předmětů a to buď ve vypsaných kombinacích, nebo
zcela podle svého uvážení.

3.1.2.Studijní obor "Inženýrství životního prostředí"
Na stavební fakultě byl zřízen samostatný studijní obor

zaměřený na problematiku životního prostředí - "Inženýrství
životního prostředí". Jde o studium pětileté. Při jeho
koncipování se vycházelo ze dvou základních předpokladů a to:
a)absolventi tohoto studijního oboru budou mít základní profesní

kvalifikaci stavebního inženýra
b)studijní specializace vytvoří přcdoklady pro řešeni

problematiky vztahu převážné části technické činnosti, (zejména
mající vztah ke stavební činnosti, vodnímu hospodářství, tvorbě
a ochraně krajiny) v krajinném prostoru z pohledu komplexní
péče o životní prostředí.

Při koncipování tohoto nového studijního oboru se přihlíželo
k analýzám současného stavu výuky komplexní problematiky péče
0 životní prostředí na vysokých školách nejen v bývalé ČSR, ale
1 v jiných státech. V podstatě byla přijata zásada, že výuka
specialisty - environmentalisty, je jednak velmi obtížná a jak se
z našeho pohledu ukazuje, ne zcela opodstatnělá. Lze se domnívat,
že vychovat odborníka, jehož profesí bude řešení komplexní
problematiky tvorby a ochrany životního prostředí je velice
obtížné a po zkušenostech z ČSR prozatím neúspěšné.

Dalším momentem, který vedl k formulaci tohoto studijního
oboru je odpovědnost za uplatnění absolventa. Je nutno vycházet
z reálných předpokladů prostoru, kde se dá předpokládat, že
absolvent bude svoji kvalifikaci realisovat. Tímto je bezesporu
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především Česká republika. Problematika životního prostředí má
více či méně lokální charakter a její řešení je odvislé,
v důsledku toho, že jde o záležitosti multidisciplinární povahy,
od důkladné znalosti lokálních podmínek. Podrobným průzkumem jsme
si ověřili situaci a docházíme k závěru, že v prvé řadě půjde
o uplatnění absolventů ve státní správě a v podnicích, které
svojí činností ovlivňují především negativně kvalitu životního
prostředí. Faktem také je to, že hlavní oblast současných střetů
v oblasti životního prostředí je vytvářena technickou činností,
kde zejména činnost stavební, vodohospodářská. rekultivační
zaujímá výrazné postavení.

Další úvaha, která ovlivnila obsahovou formu tohoto studia
vycházela ze změněných sociálně - ekonomických podmínek po roce
1989. Obnova soukromého sektoru v zemědělství a obnova krajinného
systému, bude vyžadovat odborníky, kteří budou schopni řešit
složité otázky tvorby a ochrany krajiny, kde budou zaujímat
výrazné postavení otázky revitalizace a renaturalizace krajinných
systémů. Předpokládá se, že absolventi studia inženýrství
životního prostředí najdou v tomto procesu uplatnění.[2][3][4][5]

Výuka v této studijní specializaci je soustředěna do tří
bloků, jak je patrno z tabulky 2, 3 a 4. (V ozn-cení počtu hodin

« znamená, že předmět je ukončen zkouškou)

Vedle předmětů povinných, které jsou uvedeny v tabulkách
2, 3 a 4 má posluchač možnost dalšího výběru předmětů
volitelných, které jsou vypisovány jednotlivými katedrami,
eventuelně má možnost zápisu předmětů z jiných fakult v rámci
nabídky z mezioborového studia, jak je uvedeno dále.

3.1.3.Mezioborové studium "Životní prostředí"
Mimo již uvedené studium "Inženýrství životního prostředí"

je zřízeno mezifakultní mezioborové studium na magisterské úrovni
"Životní prostředí". Je určeno pro posluchače všech fakult a je
organisováno tak, že posluchač studuje svoji příslušnou
specializaci na mateřské fakultě ČVUT a vytvoří si v dohodě
s příslušným proděkanem individuální studijní plán, kam si zvolí
předměty environmentálni povahy podle nabídky vytvořené
jednotlivými fakultami. Odborné předměty jsou nabídnuty tak,aby
jejich kombinací bylo možno zvládnout základní problematiku péče
o životní prostředí při normálním studiu příslušné profesní
specializace, <f

3.2.Postgraduální studium J
V rámci vědecké výchovy, t.j.přípravy na disertaci 7

k získání doktorátu byl zřízen vědní obor "Aplikovaná a krajinná i
ekologie", ve kterém získala akreditaci stavební fakulta ČVUT. 1
Jsou sem zahrnuty obory, které mají na ČVUT dlouholetou tradici. '
Jde například o obory Tvorba a ochrana krajiny, Meliorace
(hydromeliorace), Vodní hospodářství. Rekultivace, Úpravy toků.
Pedologie, Čištění odpadních vod. Pozemkové úpravy. Dálkový
průzkum Země a další.

3.3.Postgraduální kurzy
Postgraduální kurzy, jako další forma postgraduálního
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vzdělávání byly s tématikou tvorby a ochrany životního prostředí
zahájeny v roce 1970 na stavební fakultě jako první tohoto druhu
v bývalé ČSFR.

Jde o 4 semestrální kurz nazvaný "Ochrana a tvorba
životního prostředí", kde absolventi vysokých škol obdrží
komplexní informace o této problematice na potřebné
základní úrovni.

Tabulka 2
Základní studijní plán oboru "Inženýrství životního prostředí"

Předměty všeobecného základu

Předmět

Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie,botanika
dendrológie
Hydrobiologie
Pravděpodobnost a
statistika
Programování,
informatika
Syst.analýza,
operační výzkum
Konstr.geom.
Klimatologie,
meteorologie
Geologie
Pedologie,
hydropedologie
Hydraulika
Tech.mechanika
Mechanika
Mech.zemin a hor.
Geodézie
Stav.hmoty
Společ.vědy

Celkem 97

Počet zkoušek

Semestr, počet hodin týdně

1 2

9» 6*
5*

4*

4*

4»

6*

4«
4*

4

25 25

4 5

3 4

6»
4*
4«

2
4*

2

5*

4*

6»

3 3*
4*

21 22

3 4

5 6

4*

4

1

7 8 9 10

v rozsahu cca 300 hodin ve 4 semestrech. Studium je zakončeno
závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce na aktuální téma,
zvolené tak,aby studující mohl uplatnit své profesionální
znalosti.

Prakticky všechny fakulty školy pořádají postgraduální
kurzy v různém rozsahu se zaměřením na dílčí problémy životního
prostředí. Příkladem mohou být elektrofakulta s kurzem zaměřeným
na otázky hlučnosti, vibrací, záření, elektromagnetického pole,
strojní fakulta s kurzem zaměřeným na hluk a vibrace, ochranu
ovzduší atd.

í
f
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Do xěchto kurzů je ve velké většině zahrnut předmět
podávající informace ekologického charakteru se zaměřením na
interakce příslušného oboru s dílčími systémy životního
prostředí. Tyto kurzy jsou velmi vyhledávány a v některých
případech nelze uspokojit poptávku, přestože z velké části si
posluchači studijní náklady hradí ze svých prostředků na rozdíl
od doby dřívější, kdy školné bylo hrazeno zaměstnavatelem či ze
státních fondů.

Tabulka 3
Základní studijní plán oboru "Inženýrství životního prostředí"

Předměty stavebního základu

Předmět

Návrh.nos.konstr.
Zakládání staveb
Základy archit.
Stavební fyzika
Pozemní stavby
Plán.sídel a reg.
Dopravní stavby
Vodohosp. stavby
Vodní hospodář.
Vodní toky
Technol.staveb
Průpr.k manag.pr.
Projekt

Celkem 62

Počet zkoušek

Semestr, počet hodin týdně

1 2 3 4 5 6

4» 4«

3*

4

3*

3

10 11

3 1

7 8

3*
2

2
2 2*

3*
3 4*
3»

3

16 11

3 2

9 10

4*

3.
4»

3

7 7

1 2

4.VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Předpokladem úspěšné pedagogické činnosti je angažovanost

vysokoškolských pracovníků v oblasti védy a výzkumu. ČVUT se svým
značným vědeckým potenciálem téměř multidisciplinární povahy má
v tomto směru velmi výhodné podmínky.

Na fakultních pracovištích je řešena řada problémů a to jak
v rámci výzkumu základního, tak i aplikovaného. Výzkumy zasahují
prakticky oblasti všech subsystémů životního prostředí.
V současné době je v rámci mezinárodní spolupráce řešeno několik
úkolů zařazených do mezinárodních programů, z nichž některé mají
vyloženě ekologický charakter. Často jde b týmovou spolupráci
mezi ČVUT a dalšími zahraničními vysokými školami či vědeckými
pracovišti.

Nejde jenom o spolupráci v oblasti výzkumu, ale také
o spolupráci v oblasti pedagogické. Příkladem je úzká spolupráce
mezi ČVUT Praha a Evropským- institutem postgraduálního studia
v Drážďanech, kde je zřízeno doktorské studium se zaměřením na
problematiku životního prostředí. Studium je zakončeno zkouškou
k získání evropského diplomu. Na této výuce se podílí i učitelé
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z ČVUT. Studují zde posluchači z různých evropských zemí. včetně
České republiky, studijním jazykem je němčina.

Tabulka 4
Základní studijní plán oboru "Inženýrství životního prostředí"

Předměty ekologického základu

Předmět

Ekologie
Ochrana přírody
Qchrana vody,
ovzduší
Ochr.a využ půd.f
Úprava a čišt.vod
Odpady,skládky
Energie a ž.p.
Vliv škodí.na či.
Vliv dopr. na žp.
Map.a kartografie
Pozemk.úpravy
Fotogram.a dálk.
průzkum Země
Monix.a model žp
Tvorba a ochr.kr.
Vliv investic na
životní prostředí
Životnost a
spolehlivost
techn.dél
Ekonomika ž.p.
Legislativa

Celkem 57

Počet zkoušek

Semestr, počet hodin týdně

.1 2 3 4

2*

4*

2 4

1 1

5 6

2 2*

4*

4
3
2

3»
3*

10 13

1 3

7 8

3«

3*

2*

3*

6 5

2 2

9 10

4»

3

3*

2
3*

2

7 10

2 1

Povinné předměty celkem

Celkem 216

Počet zkoušek

25

4

25

5

23

4

26

5

24

5

24

4

22

5

16

4

14

3

17

3

4.ZÁVĚR
České vysoké učení technické v Praze chápe jako jeden ze

stěžejních výchovných cílů vychovat odborníky, kteří vyjma své
vysoké profesní odbornosti budou vybaveni základními vědomostmi
ekologického charakteru na úrovni nezbytné pro pochopení nutnosti
respektovat interakce své inženýrské činnosti ČI její důsledky se
systémem komplexní péče o životní prostředí. Se zavedením
samostatného studia vlastní environmentalistiky se prozatím
nepočítá. Převažuje názor, že vysoce vzdělaní odborníci
s doplněním znalostí z oblasti péče o životní prostředí tak, jak
bylo uvedeno, mohou plnit i nejnáročnější úkoly v praxi.
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N U M E R I C K É M O D E L O V Á N I E K O L O G I C K Ý C H P R O -

B L É M U V Y U Ž I T Í P O D Z E M N Í V O D Y J A K O S O U -

Č Á S T V Y S O K O Š K O L S K É V Ý U K Y

Prof. Ing. Ivo KAZDA, DrSc, fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7,

166 29 Praha 6

In the year 1992 a new course in Numerical Modelling of the Environmental
Problems in Groundwater and Open Channel Flow Maintenance was started at the CPU
Department of Civil Engineering. Special FEM software containing main codes with
pre- and postprocessors was run on personal and mainframe computers. For
graphical evaluation of the noddling results AutoCAD as the most competent
computer-aided drafting program was used.

Investiční činnost v oboru vodohospodářských staveb často znamená velký
zásah do životního prostředí. Ekologické následky bývají většinou značné a jsou
proto předmětem kritiky veřejnosti.

Při výuce na oboru vodní hospodářství a vodní stavitelství fakulty stavební
ČVUT v Praze se studenti v odborných předmětech bížně setkávají s ekologickými
problémy, které praxe přináží. Tyto problémy se podrobní vysvětlují, ale jejich
řešení se uvádí spíže kvalitativní. Vodohospodářská praxe v5ak vyžaduje, aby se
s ekologickými následky nejen počítalo, ale také se navrhla a kvantitativní po-
soudila opatření, která umožní minimalizovat vyvolané ekologické problémy s vyna-
ložením přijatelných nákladů.

Tyto problémy je třeba řeSit vesměs bčhem projektování, ale podobná situace
se může vyskytnout i při ekologických haváriích, vyvolaných často postupným
hromaděním negativních následků antropogenní činnosti.

Pro predikci vlivu velkých vodohospodářských staveb na životní prostředí,
optimalizaci ochranných opatření i pro analýzu příčin a následků ekologických
havárií se velmi dobře osvědčilo numerické modelování. Na katedře hydrotechniky
FSv ČVUT byla zhrubit od r. 1969 postupne1 a systematicky vypracována řada pro-
gramových systémů pro řešení proudění podzemní vody a v poslední dobí i pro-
gramů pro proudění povrchové vody. Aplikace těchto programů na řeSení praktických
problémů, prováděné vesměs ve spolupráci s projektovými ústavy a prováděcími pod-
niky, prokázaly nejen vhodnost a možnosti těchto programů, ale také do značné
míry ovlivni ly jejich vývoj a zamíření. Nashromážděné teoretické n praktické zku-
šenosti umožnily vypsat ve Školním roce 1992/93 pro posluchače 4. ročníku voli-
telný předmět, nazvaný Numerické modelování ekologických a technických problémů
využití vodních zdrojů.

ZAMĚŘENÍ PŘEDMĚTU

V.C uka nového volitelného předmětu probíhá seminární formou, která dovoluje
účelně si-. Jonbi i výklad teorie R její praktickou aplikací. Cílem předmětu bylo
předevSím

- ukázat nutnost řoSení ekologických problémů, vyvolaných využíváním vod-
ních zdrojů, a to jak při projektování, tak i za provozu,

- seznámit posluchače se základy metody konečných prvků jako optimálního
prostředku numerického modelování prouděni podzemní i povrchové vody,

- na praktickém problému ukázat, jak lze numerické modelování použít pro
analýzu úlohy a pro optimalizaci jejího řešení.
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Uvedené cíle byly náročné především proto, Ze studium na stavební fakultě
v poslední dobe klade stále menší důraz na předměty teoretického základu. Před-
pokládalo se proto, 2e si predmet zvolí posluchači s velmi dobrým prospěchem a
se schopností samostatne a cílevědomé pracovat. Počet posluchačů byl také pře-
dem omezen, aby výuka mohla probíhat opravdu intenzívním způsobem. Při anotaci
predmetu byli studenti upozorněni, že předmět vyžaduje znalosti numerické mate-
matiky a výpočetní techniky.

^ETODIKA PRÁCE

Na semináři se začalo výkladen základů metody konečných prvků apo zvlád-
nutí úvodu byla už další teorie kombinována s praktickou aplikací. Průběh výuky
ilustruje obr. 1, na kterém je v levé polovine znázorněn postup, odpovídající

FORMULACE PROBLÉMU

PRÍPRAVA VSTUPNÍCH ÚDAJU

KOHTROLA VSTUPNÍCH ÚDAJU
preprocesor +

+ AutoCAD

[PC 386 a vynašeč]

VÝPOČET POMOCÍ HKP

programy FE3D8/FE3D20

[terr.inál střediskové-

ho počítače IBM 43811

GRAFICKÉ VYHODNOCENÍ

A KONTROLA VÝSLEDKU

postprocesory + Auto-

CAD

[PC 386 a vynnšeči

Obr. 1 Schéma postupu při numerickém modelování

aplikaci numerického modelování a vpravo jsou uvedeny prostředky technického a
programového vybavení, které se pouíily pro výuku předmětu.

Formulace problému byla nejen začátkem, ale také zdůvodněním řešené prak-
tické aplikace. Posluchači se dozvěděli nejen o tom, jaký význam má hledané ře-
Sení, ale také byli seznámeni s problémem v jeho nejširších souvislostech i když*
hledané řeSení (tj. vliv některých fyzikálních parametrů na prostorové proudění
podzemní vody ve dvou zvodních, oddálených izolátorem) představovalo jen část
celkového problému.

Příprava vstupních pro údajů numerický model byla omezena tnk, aby zabrala
co nejméně1 času. Prostorovou síť prvků, která byla poměrně pravidelná, bylo možno
vytvořit pomocí připravených preprocesorů, takže potřebný vstupní soubor měl ma-
lý rozsah a jeho zadání nebylo pracné. Připravená prostorová sít* se ověřovala
preprocesorem, který provedl vybrané numerické kontroly a připravil dalSÍ vstupní
soubor pro vykreslení sítě AutoCADem. AutoCAD umožnil nejen grafické znázornění
sítě, ale také doplnění výkresů potřebným vysvětlujícím textem, nutným pro dobrou
dokumentaci řeSené úlohy.



Vstupní údaje se po kontrole pouSily pro výpočet proudění podzemní vody meto-
dou konečných prvků. Výsledky byly jednak ve formC tištěných výstupů,jednak ve
form& vstupních souborů pro AutoCAD. Tyto vstupní soubory se pouZily pro grafické
vyhodnocení výsledků numerického modelování. ProtoSe šlo v daném případě o pros-
torovou ťilohu, bylo moZno na semináři ukázat různé způsoby grafického znázornění,
které AutoCAD v prostoru dovoluje.

POUŽITÉ PROSTŘEDKY

Jit pri plánování semináre bylo jasné, íe jeho úspčšný průběh bude záviset
předevSím na technickém a programovém vybavení, které budou mít posluchači k dis-
pozici. ProtoZe seminář je dotován jen dvěma vyučovacími hodinami týdnř, bylo
zapotřebí využívat čas co nejúčclnřji. Programové vybavení bylo díky dlouhodobému
vývoji dostačující, ale dostupné prostředky výpočetní techniky bylo třeba kombi-
novat tak, aby posluchači mohli jednotlivé kroky numerického modelování realizo-
vat sami a přitom nedocházelo k Časovým ztrátám.

Jak je uvedeno na obr. 1, použil se pro přípravu a kontrolu vstupních údajů
osobní počítač, který umožnil posluchačům interaktivní práci. Výpočet metodou
konečných prvků se provedl pomocí katedrového terminálu na počítači IBM 4381 vo
fakultním výpočetním středisku. V této fázi numerického modelování byla výhodná
jednak velká rychlost střediskového počítače, jednak možnost tisknout poměrní?
rozsáhlé výstupy pomocí výkonné rychlotiskárny. Pomocí osobního počítače ve stře-
disku, který můSe pracovat i jako terminál, se soubory vytvořené velkým počítačem
jako podklad pro grafické vyhodnocení výsledků přepsaly na diskety a pouXily se
při výuce pro přípravu výkresů na katedrovém osobním počítači. Hotové výkresy
se vynesly pomocí vynaSece formátu A3, který dovoluje pouZít aS osm barevných
per.

Programové vybavení, použité pro seminář, bylo bohaté. Tvořily ho jednak
katedrové programy (vgechny napsané ve fortranu 77), jednak firemní grafické
programové vybavení AutoCAD. Kombinace vlastního a firemního programového vybave-
ní byla vejmi účelná a dostateční pruZná. Výkresovou dokumentaci bylo možno snad-
no upravovat a přizpůsobovat představám posluchačů.

Pro generování sítě prostorových prvků a kontrolu odpovídajícího vstupního
souboru se pouZil preprocesor, který má jako výstup tištěné soubory a soubory
nutné pro grafickou kontrolu. Preprocesor provede řadu peclivS volených a praxí
ověřených numerických kontrol. 0 jejich výsledcích je uživatel informován hlaze-
ním, které je v případe zjiStčné chyby natolik podrobné, aby její odstranění bylo
co nejvíc usnadněno. Výstupy pro grafickou kontrolu sítí? prvků jsou zaměřeny na
dalgí zpracování AutoCADem a mají proto formu souborů .DXF.

AutoCAD se ukázal jako velmi účinný grafický prostředek. Jak jiř bylo uve-

Obr. 2 Mocnosti grafického znázornění prostorových konečných prvků



lieno, zadávané úJohy se týkaly proudSní podzemní vociy v prostorových oblastech
a grafické znázornení takové oblasti, rozdelené na konečné prvky, které mají tvar
dvanácti lirami, není bez obtíSí. AutoCAD dovoluje pouíít pro kreslení prostorových
konečných prvků tři různé způsoby (ví?, obr. 2 na předcházející strane): drátový
model, plný model a stenový model.

V prvním pFípade je prvek znázornčn pouze svými hranami, které jsou proto
na výkrese všechny viditelné. Plný model má vSech Šest stCn zadáno jako plochy,
které jsou pí i vykreslení prvku neprůhledné, takže výsledek je takový, jako kdyby
byl prvek z neprůhledného materiálu. Poslední možnost předpokládá, Ze jen některé
steny jsou zadány jako neprůhledné. Např. na obr. 2 nemá stínový prvek horní a
dolní podstavu a neprůhledné jsou jen čtyři jeho steny.

Plný model se pro znázornení sítí prostorových prvků pří liS neosvědčil, pro-
toíe nedovoluje kontrolovat delení na prvky uvnitř oblasti. Drátový model zase
způsobí, ?,e je zobrazení site příliš podrobné a orientace v síti je velice ob-
tížná. Teprve stenový model konečného prvku poskytl vhodné zobrazení sítS. Pro
lepší představu je na obr. 3 typická prostorová oblast, použitá na semináři, zná-
zornená nejprve pomocí drátového modelu (vlovo) a pak pomocí stenového modelu
(vpravo). Je dobře patrno, Se druhý způsob znázornění je vhodnčjží. Velkou výho-

Obr .') Znázornění dílen í prostorové oblasti na prvky pomocí drátového (vlevo)
a stenového (vpravo) modelu prvku

riou AiitoCADu ,jo, 2o úhel pohledu na vykreslenou oblast je možno velmi jednoduše
měnit pomocí jediného příkazu.

Posluchači oboru vodní hospodářství a vodní stavitelství mají silno omeze-
nou výuku, vyžadující kreslení výkresů. Použití AutoCADu na semináři dovoluje
tento nedostatek do jisté míry kompenzovat.. Posluchači si zdokonalí svoji pros-
torovou představivost, a získají o něco včtžíí praxi v oblasti, která je pro sta-
vnbní iníenýry důležitá.

F'ro výpočty prostorového proudffní metodou konečných prvků byly k dispozici
dva programy: FIÍ3D8 a FE3D2O. Oba řeší ustálené prostorové proudční podzemní vody
s volnou hladinou, ale program FE3D8 pouíívá izoparametrické prvky ve ivnru dva-
náctihranu s osmi uzly a program FE3D20 prvky stejného tvaru s dvaceti uzly. Je
také k dispozici transformační program TRANS820, který ze vstupního souboru pro
prvky s osmi uzly vytvoří vstupní soubor pro prvky s dvaceti uzly.

Programové vybavení pro grafické vyhodnocení výsledků modelování prostoro-
vého proudění podzemní vody je velnu náročné i tehdy, kdyS se vypracované post-



procesory integrují s AutoCADem. Posluchači měli možnost vyzkoušet několik post-
procesorů a posoudit jejich výhodnost. První dva postprocesory byly zaměřené na
grafické znázornění volné hladiny v řeSené oblasti. První vykreslil v axonometrii
geometrický tvar sten prvků, které leží na volné hladině. Druhý postprocesor vy-
pocetl a vykreslil hydroizohypsy na volné hladině". Kromě" toho byly k dispozici
postprocesory pro kreslení pole vektorů a pole směrů filtračních rychlostí vc-
ctyřech Gaussových integračních uzlech každého prvku. Vykreslené pole vektorů
rychlostí dovoluje porovnat proudění ve třech vrstvách, které danou oblast tvo-
ří. Pole směrů rychlostí zase poskytuje velmi dobrou představu o charakteru prou-
dění v celé oblasti, protože každá rychlost je znázorněna vektorem konstantní
délky.

Oba typy polí bylo možno kreslit v zadaném svislém nebo vodorovném řezu
oblastí. Příklad takového znázornění pole vektorů filtračních rychlostí ve svis-
lém řezu je na obr. 4. Pro větaí názornost je geometrický tvar řezu vynesen se
čtyřnásobným převýšením. Vliv málo propustné vrstvy, která jako izolátor oddělu-
je dolní artéskou zvodeň od horní zvodné1 s volnou hladinou, je z obrázku dobře
patrný.

POLE VEKTORŮ RYCHLOSTÍ
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PrůbMi Rrmináře ukázal význam a mimořádnou pedagogickou vhodnost grafického
vyhodnocení výsledku. Posluchači získali velmi dobrou představu o výsledcích nu-
mericko)!:, modelování a na konci semestru byli schopni správně interpretovat cha-
rakter n účinky režimu podzemní vody, kterým so zabývali. Přisp?1o k tomu také
to, Ze zaclání jedotlivých posluchačů jak celek tvoři la parametrickou studii, kto-
rá umožnila kvalitativně i kvantitativně posoudit vliv sledovaných parametrů,
tj. mocnosti izolátoru a jeho propustnosti na proudění v modelované prostorové
oblasti.

Posluchači také vbdeli, f,c výsledky jejich parametrické studie se pouZijí
jako úvodní podklad pro stanovení metodiky řeaení jednoho dílčího problému vý-



zkumného úkolu, řešeného v rámci interního grantu ČVUT.

ZÁVĚRY

Zhodnocení průběhu a výsledku semináře vedlo k zajímavým závěrům. Ukázalo
se, Se aplikace metody numerického modelování na řeaení ekologických problému,
souvisejících s vodohospodárskou praxí, je i pro posluchače 4. ročníku stavební
fakulty značně náročná. Potřebné znalosti z odborných vodohospodářských předmětů
a z numerické analýzy mají pouze dobří studenti. Také schopnost pracovat s výpo-
četní technikou na potřebné úrovni není pro posluchače v sedmém semestru samo-
zřejmá. Během prvních tří let studia sice posluchači absolvují několik předmětů,
zaměřených na výpočetní techniku, ale jenom dobří studenti této příležitosti sku-
tečně využijí. Většina posluchačů těží z toho, Ze tyto předměty končí jen oby-
čejným zápočtem, který není obtížné získat a výuce věnují minimální píli. Zkuše-
nosti s výukou ve vyšších ročnících, ve které je třeba navazovat na počítačové
předměty, velmi názorně ukazují, že předmět klasifikovaný pouhým zápočtem poslu-
chače nijak nemotivuje.

Předmět Numerické modelování ekologických a technických problémů využití
vodních zdrojů si ve Školním roce 1992/93 naštěstí zapsali dobří a velmi dobří
posluchači, se kterými bylo možno úspěSně pracovat. Nelze väak čekat, Ze nume-
rické modelování získá mezi studenty äirSí oblibu. Budoucí stavební inZenýři to-
tiž mají ve větSině případů z matematiky (v jakékoliv formě) značné obavy a po-
užívání výpočetní techniky jim matematiku silně připomíná.

Předpoklad o nutnosti pečlivého zajifitění výuky technickým a programovým
vybavením se během výuky potvrdil. Použití výpočetní techniky umožnilo provádět
numerické experimenty v rozsahu, který posluchačům usnadnil nejen pochopit meto-
du, ale také všechny výsledky numerického modelování. Posluchači si uvědomili,
že nestačí ekologické problémy jenom konstatovat, ale je nutno analyzovat jejich
příčiny a optimalizovat opatření pro jejich prevenci nebo odstranění.



Životní prostŕedí< a elektrotechnická fakulta ČVUT

Prof. Ing. Jan Hlavička

To, že druhá mezinárodní konference věnovaná vlivu

hospodářské činnosti na životní prostředí se koná na

elektrotechnické fakultě ČVUT, zdaleka není náhoda. Signalizuje

to vztah elektrotechniky a životního prostředí a pozornost, která

je na naší fakultě tomuto problému věnována.

Styčných bodů mezi elektrotechnikou a životním prostředím by

bylo možno najít velké množství a kromě těch zcela zřejmých, jako

je třeba energetika nebo měřicí technika, existuje řada dalších

oblastí, kde vztah sice není tak přímý, avšak presto je neméně

významný.

Aktivity elektrotechnické fakulty v oblasti životního

prostředí zahrnují jak pedagogickou tak vědeckou činnost.

V pedagogice sice nemáme samostatný obor, který by se na životní

prostředí zaměřoval, avšak podílíme se na celoškolském

(mezifakultním) oboru, do něhož přispívá několik našich učitelů.

Kromě toho mají všichni naši studenti povinný předmět, v němž

jsou seznamováni se základními principy ochrany životního

prostředí ve vazbě na svou profesi.

, Vědecká a výzkumná činnost na fakultě je zaměřena na několik i

,| témat, která by bylo možno zahrnout do oblasti prevence škod a do

I
I oblasti monitorování stavu životního prostředí. Prevenci škod se
. zabývá především energetika, kde se hledá řešeni věčného problému
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jak zásobit národ dostatečným množstvím energie a přitom poškodit

životní prostředí co nejméně. Idální řešení zatím neexistuje,

a proto optimalizační metody, jimiž se současná energetika zabývá

ve vztahu k životnímu prostředí, jsou převážně přesouváním

negativních důsledků z jedné oblasti do druhé. Prevencí škod na

životní prostředí se zabývá též elektrotechnologie a samozřejmě

i nauka o materiálech.

Pro monitorování je nejdůležitější měřicí technika, která

dnes prakticky ve všech svých formách využívá elektrotechniku

nebo elektroniku. V této souvislosti samozřejmě nelze opomenout

ani fyziku, která dodává principy, na jejichž základě se měření

provádí. Patří sem však i dálkový průzkum Země, využívající

radioelektrotechnicke principy a počítačové vidění, založené na

metodách umělé inteligence. Měření a snímání samo však nestačí,

takže pro oblast sledování a hlavně řízení životního prostředí

mají nesmírný význam všechny discipliny, které se podílejí na

dalším zpracování dat, tedy telekomunikační technika, informatika

a výpočetní technika, matematika potřebná pro tvorbu modelů

a analýzu systémového chování atd.

Celý postoj techniků a tedy i technického školství

k životnímu prostředí- musí ještě projít dlouhým vývojem.

Především je třeba přejít od sledování a ochrany k tvorbě f

i
životního prostředí, při níž se vliv člověka uplatní jako |

;í; pozitivní faktor, který dokáže úspěšně využívat samoregulujíci "'

ff; mechanismy přírody a vyhne se zásahům, které by získanou

rovnováhu narušovaly. To však je pouze první stupeň, protože
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stav, který je uspokojivý v daném okamžiku nemusi být výhodný

z hlediska dlouhodobé perspektivy. Proto je třeba se zabývat

teorií udržitelného rozvoje, která dokáže zhodnotit aktivitu

lidské společnosti z hlediska možností a požadavků budoucích

staletí a třeba i tisíciletí a umožní nám tak připravit pro

budoucí generace takové podmínky, aby život na této planetě nejen

nevyhynul, ale naopak nabýval stále lepších a dokonalejších

forem.
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POZNATKY Z VÝUKY PROBLEMATIKY ŽI V O T N í HO

PROSTŘEDÍ NA ELEKTROTECHNICKÉ FAKULTĚ

Č V U T

doc. Ing. Věra CHALUPOVÁ, CSc, Ing. Rudolf BÁLEK, CSc

ČVUT FEL, katedra fyziky

Abstract:

Experience from lessons on Ecology at FEL ČVUT

The report informs about results of lessons on Ecology at the Faculty of
Electrical Engineering of the Czech Technical University. The way how to lead
students to solve special environmental problems and how to get ecological
literacy at all is described.

Z obecných poznatků potvrzených výzkumem v oblasti výchovy k péči o
životní prostředí vyplývá, že ekologická výchova na vysokých školách by měla
sledovat obecné a specifické výchovně vzdělávací cíle.

Obecné výchovně vzdělávací cíle lze vyjádřit požadavkem, aby myšleni,
cítění a jednání všech vysokoškoláků vycházelo z ekologického pochopení
problémů životního prostředí a důsledně respektovalo zřetele komplexní péče o
životní prostředí.

Specifické výchovně vzdělávací cíle lze vyjádřit požadavkem, aby
vysokoškolští odborníci byli připraveni k řešení problémů životního prostředí
ve svém oboru na takové úrovni, která odpovídá jejich předpokládanému
postavení i závažnosti problematiky životního prostředí.

Absolventi různých studijních oborů tak vystupuji ve vztahu k životnímu
prostředí jako odborníci diferencovaně podle profilu absolventů, podle vztahu
oboru k problémům životního prostředí.

V době, kdy ekologická problematika pouze nesměle získávala na
důležitosti jsme se často setkávali s názorem, že otázky životního prostředí pro
absolventy elektrotechnických oborů jsou z profesního hlediska okrajové, že s
problémy životního prostředí budou přicházet do styku spíše jako občané než
jako odborníci elektrotechnického zaměřeni.

To je jistě názor značně zkreslený. Obory jako technická kybernetika,
ASŘ, elektronické počítače či radiotechnika se s otázkami kvantitativního
hodnocení složek životního prostředí setkávají napr. v souvislosti s měřením
složek životního prostředí , regulací, modelováním či vytvářením systémů.
Další skupiny oborů jako je silnoproudá elektronika, elektrocnergetika,
ekonomika a řízení elektrotechniky, elektrotechnologie, mikroelektronika svými
činnostmi přímo ovlivňují kvalitu životního a pracovního prostředí. Tento fakt
byl také respektován již při přestavbě vysokoškolského studia v roce 1980.

Ještě před uskutečněním přestavby byli studenti elektrotechnických
oborů seznamování s otázkami fyzikálních složek ŽP alespoň přehledově
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především ve fyzice. Např. na elektrotechnické fakultě ČVUT mčla tradici
výuka zaměřená k problematice zvuku, hluku, vibrací, světla, clmag. záření,
tepla, jaderného záření, spadů. Komplexnější přístup k řešení problematky
životního prostředí prakticky nemohl být v této formě výuky zahrnut.

Již od roku 1975 se fakulta elektrotechnická ČVUT zapojila do řešení
resortního úkolu MŠ ČSR "Výchova k péči o životní prostředí ". V rámci
tohoto úkolu vznikl na elektrotechnické fakultě řešitelský kolektiv složený z
členů katedry fyziky a členů odborných kateder. Na základě práce kolektivu
byly předloženy návrhy rámcových osnov nového přemetu "Životní prostředí".
Na elektrotechnické fakultě ČVUT při katedře fyziky vznikla pracovní skupina
životního prostředí FEL.

V rámci přestavby v roce 1980 byl zařazen přemet Životního prostředí
(ŽP) v rozsahu 2+1, zkouška ve všech oborech studia.

Ze zkušeností z výuky předmětu životního prostředí na FEL bychom
chtěli zdůraznit význam samostatných prací, které byly zaměřeny na otázky
výběru metody pro hodnocení kvality životního prostředí, výběru metody pro
měření přírodních zdrojů či metod pro měření fyzikálních složek životního
prostředí (např. určování kvality vody, znečištění ovzduší, měření hluku,
vibrací, tepla, světla, jaderného záření).

Výsledky prací ukázaly značný zájem studentů i schopnost aplikace
obecnějších přístupů pro měření v oblasti životního prostředí.

S dalšími specifickými otázkami ŽP se studenti setkávali v odborných
předmětech {např. v oblasti světelné techniky, elektrického tepla, jaderné
energetiky, ekonomiky, elektromagnetického pole a clektroakustiky) dle
zaměření studia.

V řešitelském kolektivu úkolu pracovali pedagogové, kteří komplexní i
speciální profesní přípravu k otázkám ŽP soustavně sledovali a sami
zajišťovali ve výuce.

Při řešení resortního úkolu MŠ byla navázána spolupráce mezi FEL
ČVUT Praha a FE VUT Brno, EF SVŠT Bratislava. Jednání se dále
zúčastňovala i FSE VŠB Ostrava a VŠT Košice.

Již v září 1987 se v Brně uskutečnilo 1. celostátní setkání učitelů
životního prostředí z clcktrofakult, kterého se zúčastnilo celkem 25 učitelů
životního prostředí z celé republiky. Na tomto setkání se účastníci seznámili s
výsledky Mezinárodního kongresu UNESCO'UNĽP o výchově a přípravě
odborníků v oblasti životního prostředí.

Účastníci setkání konstatovali, že výsledky výzkumu jsou plně v
souladu se strategií ekologické výchovy navrhované na tomto jednání. Nové
možnosti a úkoly přinesla přestavba studia, kde jsme měli možnost využil
/.ískanc zkušenosti zachování komplexního ekologického předmětu i
ekologizaci výuky v odborných předmětech.

Navržený komplexní předmět , který jsme nazvali Ekologie a ekotechnika
. byl zařazen do fakultní nabídky výběrově volitelných předmětů. Bude
podávat komplexní pohled na problematiku základních ekologických zákonitostí
a jejich aplikaci při řešení otázek životního prostředí člověka .

Vychází ze zaměření posluchačů elektrotechnických oborů a ukazuje na
souvislosti a návaznosti na studovaný obor. Přednášky předpokládají i
oborovou diferenciaci. Osnova předmětu je rámcová a její přizpůsobení
zaměření oboru bude dáno požadavky fakulty, zájmem studentů a osobností
přednášejících.
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Rozsah předmětu je 2+0, zk pro všechny obory a je zařazený po
základním kursu fyziky, na který může vhodně navazovat a využívat ve fyzice
získané základní přírodovědné poznatky. Předpokládáme dále zvětšeni
možností i specializovaných doporučených přednášek a cvičení. Jako takový
navrhujeme předmět Metrologie ekologických veličin, kde vedle přednášek
budou zařazena i praktická cvičení a exkurze.

Na tuto nabídku komplexněji zaměřených předmětů navzujc rozsáhlá
nabídka užším způsobem zaměřených volitelných výběrových předmětů, které
nabízejí studentům další odborné katedry. O výsledcích dosažených v rámci
těchto předmětů bude zmínka v dalších referátech.

Chtěli bychom v tomto příspěvku ocitovat ještě z nabídky katedry fyziky,
která je významným způsobem zapojena do řešeni řady úkolů úzce
souvisejících s problematikou životního prostředí. Z výběrových přednášek pro
studenty II etapy studia uvádíme z nabídky přednášky z Praktické optiky,
Praktické akustiky, Ekologie iontů v ovzduší, Fyzikální obraz světla, Akustika
životního prostředí, Hlukové studie, Spektroskopická a optická diagnostika a
Ultrazvuk a kvantová akustika.

O tom, že ekologické problémy a nutnost jejich řešení získává na
vážnosti svědčí i skutečnost, že na fakultě byla zřízena "Komise ŽP" jako
poradní orgán vedení.

Je přitom třeba zdůraznit, že v našem případě pochopitelně nejde o
výchovu specialistů-ekologů. Naším cílem je dosáhnout toho, aby
elektrotechničtí inženýři byli dostatečně ekologicky gramotní a zaručovali, že
další technický vývoj oboru bude respektovat nutnost setrvalého rozvoje.
Ze získaných zkušeností s výchovou v problematice životního prostředí
vycházela i naše nabídka předmětů zařazených v integrovaném studiu životního
prostředí na ČVUT.

Literatura:
1) Kvasničková D.: System ekologické výchovy, VŠZ, Kostelec n.Č.lcsy, 1986
2) Chalupová V. a kol.: Životní prostředí, skripta ČVUT - FEL, Praha, 1986
3) Chalupová V. a kol.: Zprávy z rezortního výzkumu MŠ ČSR
4) Kolektiv: Příručka ekologické výchovy, ČSVTS FEL - MŠMT ČSR, Praha, 1988
5) Chalupová V.: Ekologické aspekty ve výchově elektrotechnických inženýrů.

Sborník IV. Celostátní konference o ekologické výchově, Brno 1990
6) Studijní program integrovaného studia životního prostředí na ČVUT

173



V L I V E N E R G E T I K Y NA Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í
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Českú vysoké učení technické, elektrotechnická fakulta, Technická 2, Praha C,

The influence of the power energy system on the environment - the teaching
at the Electric Power Engineering branch at the Czech Technical University,
faculty of electrical engineering.

The report describes the concept and the contents of the subject "The Power
Engineering and the Environment", which was included in the study program in
the branch Electric Power Engineering for the academic school year 1992/73.
The subject is obligatory for all the students and it is modified for post-
graduate (PhD.) study and it makes also a part of the offer for the whole
faculty.The teaching is focused on a definition of a role of the power engi-
neering on the total polution of the environment and gives the analysis of
some possibilities of reduction of these negative influences. The subject
"The Power Engineering and the Environment" with its system approaches
allowcs the students to make a decision for the choice of the specializa-
tion in the Electric Power Engineering branch.

V úvodu bychom rádi charakterizovali katedru elektroenergetiky a stu-
dijní obor jako celek. Odborné studium vychází ze základních obecných před-
mětů a je dále rozvíjeno speciálními elektroenergetickými předměty jako je
např. elektroenergetika a životní prostředí, výroba elektrické energie,
přenos a rozvod elektrické energie, hospodaření energiemi v průmyslových
podnicích, clcktrotepelná technika a světelná technika, využití výpočetní
techniky v elektroenergetice. Skupina předmětů podává základní potřebné
znalosti o energetickém managementu a řízení v energetice. Součástí výuky
jsou stáže v energetických provozech, řídících centrech a v objektech vý-
stavby nových energetických dul doma i v zahraničí.

Cílem studijního oboru Elektroenergetika je příprava a výchova elektro-
technických inženýrů, kteří jsou schopni řešit manažerské a technické pro-
blémy ve výrobě elektrické energie, přenosu, rozvodu a jejím užití. Dudou
tedy aktivními účastníky zabezpečování obecně uznávaného řetězce : energie -
- ekonomie - ekologie.

Vztah energetiky a životního prostředí se stal v 00-tých letech celo-
světovým předmětem zájmu nejen odborných diskusi a vědeckých prací, ale
i široké veřejnosti. V našich podmínkách přistupuje navíc specifika českého
méně hodnotného uhlí, které představuje význačný primární energetický zdroj
české energetiky.
Např. v r. 1990 vyrobily parní elektrárny 41,2 TWh z celkových 62,5 TWh,

v r. 1951 to bylo 40,4 TWh z celkových 60,6 TWh čili cca 66% celkové spotře-
by . Při tom je obecně známo, že výhřevnost severočeského energetického u M í
je pauze 10 MJ/kg, obsahuje 30 - 35% vody, obsah popela je cca 30% a síry
1 - 3,5% dle lokality těžby. Toto uhlí se kromě elektráren a tepláren spalu-
je v domácnostech a různých průmyslových zařízeních.
Spalování uhlí se výraznou měrou projevuje v řadě oblastí ČR značným zhor-
šením životního prostředí a podílí se i na tvorbě skleníkového efektu.
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K tomu na druhé strane přistupují problémy jaderné energetiky, zejména z hle-
diska bezpečnosti a ukládání radioaktivních odpadu a nakonec i reálne možnos-
ti využívání alternativních zdroju energie.

Z výše uvedených důvodů byl katedrou elektroenergetiky při tvorbě nových
učebních osnov navržen nový předmět s názvem Elektroenergetika a životní
prostředí (dále EZP). 0 aspektech obsahové náplně a formě realizace chceme
pojednat ve svém příspěvku.
Předmět byl připraven v zásadě ve 3 verzích - jednak pro denní studium oboru
elektroenergetika, jednak pro postgraduální doktorandské studium a jednak
jako výběrově volitelný předmět pro všechny obory studia na FEL.

Pro denní studium oboru elektroenergetika byl předmět EZP zařazen mezi
závazné základní předměty, jako úvodní předmět 2. etapy studia, t.j. do 5.
semestru.
Při vytváření předmětu EZP jsme vycházeli z následujících základních aspektů:

1) Energetika je služba, ale není jí možno chápat jako logickou daň civili-
začních výhod. 3e nutno hledat vhodná řešení, která omezují negativní
vlivy a těmto řešením přidělovat pořadí a význam dle jejich skutečných
možností (např. úloha obnovitelných zdrojů v podmínkách České republiky)

2) Vymezení objektivního podílu energetiky na celkovém znečištění životního
prostředí.
l-la obr. i. je uveden podíl zdrojů na znečišťování ve vybraných regionech
v emisní činnosti (SCL.lCp t.r~l) a podílu na imisích, obr. č.2 znázorňu-
je podíly na znečišťovaní v okrese Ústí nad Labem-
V případě NO jsou rozdíly ještě výraznější.
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3) Uvedení způsobů omezování vlivů na životní prostředí,které mohou absolven-
ti oboru elektroenergetika uplatnit ve své činnosti v odborných útvarech
elektráren, rozvodných podniků, v řídících centrech energetiky a v prů-
myslových podnicích státního i soukromého sektoru.

Předmět EZP v rozsahu ( 2 + 2 ) podává základní informace o celosvětových
problémech energetiky a elektroenergetiky, zabývá se přehledně všemi možnost-
mi získávání elektrické energie se zdůrazněním jejich vlivu na životní pro-
středí a způsoby omezení těchto vlivů. Jsou rozebírány možnosti úspor elekt-
rické energie v oblasti přenosů a spotřeby s respektováním spolehlivosti
jednotlivých článků ES.

Cvičení v současné 1. fázi jsou jednak výpočtového charakteru a jednak
jsou realizována formou podrobných exkurzí do různých energetických podniků
(např. Teplárna Malešice, venkovní a zapouzdřená rozvodna 110 kV v Praze,
školní reaktor Vrabec). Ve 2. fázi předpokládáme zařazení individuálních
případně skupinových úloh.

V doktorandském studiu je způsob výuky EZP pojat zcela jinak než v den-
ním studiu. Výuka je zaměřena jednak na alternativní možnosti získáváni
elektrické energie, při nichž dochází k šetření ŽP a jednak na metody omezu-
jící škodlivé vlivy současných zdrojů. Využívá se při tom ncjnovčjňí litera-
tura, zejména zahraniční, zprávy ze zahraničních konferencí a pod.
V současné 1. fázi zpracovali doktorandi zadané téma a zpracovanou tématiku
prezentovali a obhajovali před svými kolegy a vedením kurzu.

Ve 2. fázi předpokládáme začlenění doktorandů do řešení různých problé-
mů, buď na katedře elektroenergetiky nebo v energetických provozech, případnř;
na'ministerstvu ŽP.

Ve školním roce 1992/93 byla např. řešena tato témata : fluidní spalo-
vání ; rozvoj energetiky s ohledem na životní prostředí v Evropě a Severní
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Americe,' strategie energetické reformy v České republice; omezování produkce
plynných škodlivin po spalování fosilních paliv; metody zvýšené efektivnosti
přeměn energie; vzájemné působení energie - ekonomiky - životního prostředí;
státní ekologická politika a palivoenergetický komplex v ČR; problematika
malých vodních elektráren.

Hodnocení studentů denního studia i doktorandského studia prokazují, že
předmět je zajímavý, prospěšný a budeme ho dále prohlubovat.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO P R O S T Ř E D Í

NEDÍLNÁ SOUČÁST STUDIA NA TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Doc. RNDr. ČÍŽEK Lubomír, CSc, Doc. Ing. OBROUČKA Karel, CSc.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB Ostrava
Tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba

Development on the study branches of environmental protection is the integral part of
the pregraduated study on the technical faculties. Three years bachelor study and five years
engineering study in that line on the Faculty of Metallurgy and Materials Engineering is realized.
Considerable attention of point of view environmental protection in expert objects of the other
branches in which the environment is strongly damaged, is devoted. The main directions of
faculty access to solution of these problems, i.e. the introduction of these branches into study
plan and their further development in this contribution is checked.

Kritický stav v mnoha regionech a mnohdy i prognózy globální degradace životního
prostředí na zemi jsou často diskutovaným tématem vědců i společenských envi-
ronmentálních organizací, ve kterých upozorňují na devastaci životního prostředí v důsledku
činnosti lidské společnosti. Proto je velkým paradoxem ta skutečnost, že tento stav je převážně
znám jako špatný jaksi všeobecně, subjektivně a pouze podvědomě. Přestože obnova stavu
dynamické rovnováhy mezi společnosti a prostředím se stává v poslední době podmínkou přežití
člověka jako druhu, jsou stále přístupy řídících orgánů k řešení této problematiky nedostatečné
a vesměs nekomplexní.

Možných cest k nápravě je celá řada. Od legislativních a ekonomických nástrojů,
přes systémy řízení, technická a technologická řešení, až po postoje každého člověka.
Významné postavení v celém procesu ochrany životního prostředí má i systém vzdělávání.
Pozoruhodr á a naprosto nepopiratelná sounáležitost člověka s ostatními součástmi a
bytostmi biosféry není dosud samozřejmou a nezastupitelnou složkou studia na všech typech
škol. Mnohaletá absence systematické ekologické výchovy plodí stále červivé ovoce
v podobě nedostatečného ekologického vědomí a potřeby odborně vzdělaných pracovníků
v oblasti životního prostředí, schopných zapojit se do řešení v samosprávných orgánech,
institucích, průmyslových a zemědělských podnicích. Povýšení ekologického cítění nad
ostatní zájmy člověka je zejména nutné u odborníků, z těch oblastí průmyslu, které největší
mírou znečišťují životní prostředí. Perfektní znalost technologií výrobních procesů může pak
být v součinnosti s ekologickými znalostmi osou pokroku ekologické výroby v daném odvětví.

2 výše uvedených důvodů je patrná nutnost zařazení ekologické výchovy ve výchovně
- vzdělávacím procesu prakticky na všech jeho stupních. Přestože v současné době je otázka
nutnosti chránit životní prostředí, včetně výchovy k tomuto cíli dána zákonem /I/, je mnohdy
přístup k řešení živelný a nedostatečný. Výchova jak specialistů v oblasti ochrany a tvorby
životního prostředí tak i široké veřejnosti je stále v počátečních stadiích.

Přesto však s výukou a výchovou specialistů v oblasti ochrany životního prostředí bylo
započato u většiny vysokých škol různých typů a tato činnost je částečně koordinována (např.
českou společností pro životní prostředí 121).
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Ochrana životní.io prostředí se stala nedílnou součástí výuky i na technických
vysokých školách. Z těchto vysokých škol vycházejí specialisté úzce zaměření na určitou
konkrétní oblast činnosti. Tento způsob výchovy v oblasti životního prostředí má řadu
předností, ale i mnoho nedostatků.

K hlavním přednostem patří zejména detailní znalost úzké studované problematiky,
vysoká profesionalita v daném oboru, schopnost řešit přesně definované odborné problémy a
pod. K nedostatkům patří omezená použitelnost úzkého specialisty, nedostatečná znalost širších
souvislostí, jednostrannézaměřenf.obtížná komunikace s jinými specialisty odlišných oborů
a často i problémy s uplatněním v praxi, zejména při nevhodném koncipování učebních plánů
nebo módním přístup k výchově velkého počtu studentů.

Problematika ochrany životního prostředí po roce 1990 byla značně diskutovanou
problematikou i na Vysoké škole báňské v Ostravě, protože stav životního prostředí v ostravsko -
karvinském průmyslovér i regionu, hlavně z důvodů těžby uhlí a existence metalurgických
podniků je kritický a jeho řešení vyžaduje množství odborníků v těchto oborech se znalostmi
z oblasti ochrany životního prostředí. Přes počáteční živelnost těchto procesů je nyní tato oblast
na celoškolské úrovni koordinována. Aktivity školy jsou zaměřeny do těchto hlavních směrů:

1) zařazení problematiky ochrany životního prostředí do všech vhodných předmětů

2) zavedení celoškolského předmětu Ochrana životního prostředí, ve kterén se studenti
seznámí se základními pojmy legislativou a pod. a který jim umožní získat základní
ekologické vedomia gramotnost

3) zavádění specializovaného studia ochrany životního prostředí v oborech nejvíce
znečišťující životní prostředí zejména na Ostravsku

4) pořádání ekologických seminářů a konferencí se zahraniční účastí, na které je bezplatně
umožněna účast studentům

5) zřízení specializované laboratoře při VŠB monitorující životní prostředí a podílející se
na doprofilování studentů při řešení diplomových prací

V současné době je na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy
báňské v Ostravě zařazen ve tříletém bakalářském studiu obor "Tepelná technika a ochrana
životního prostředí" a v pětiletém inženýrském studiu obor "Ochrana životního prostředí
v hutnictví".

Výše uvedené bakalářské studium paralelního typu vychází už z dříve probíhající výuky
v oboru "Tepelná technika " se zaměřením na ekologické problémy související zejména se
snižováním energetické náročnosti v oblasti tepelných zařízení.

Nově zaváděný pětiletý studijní obor s celorepublikovou působností je koncipovaný pro
přípravu odvětvových odborníků - specialistů pro ochranu životního prostředí, zaměřených
na průmysl, zejména metalurgii železných i neželezných kovů.

Výchovný proces v rozvíjeném oboru vychází z priority orientace ekologické politiky
budoucnosti zejména na zabraňování vzniku odpadu a na jeho opětovné využití oproti pouhému
odstraňování odpadu. Jde zejména o náhradu ekologicky škodlivých výrobních procesů procesy
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ekologicky přijatelnějšími, minimalizaci spotřeby surovin a energie a optimální řízení techno-
logických procesu v různých odvětvích průmyslové výroby, zejména v metalurgii a o přechod
na hospodaření s uzavřeným cyklem, tedy recyklaci jak materiálů, tak I energie.

Uvedené filozofii odpovídá i koncepce studia, jež počítá s všeobecným metalurgickým
základem, rozšířeným o problematiku výroby, zpracování a užití materiálů a s ekologickou
nadstavbou doprof ilovanou ve dvou předpokládaných zaměřeních:

- technologie a životní prostředí

- zpracování a zneškodňování odpadů

Ve společné části oborového studiaje prohlubován teoretický základ vycházející
z fyzikálních, fyzikálne-chemických a chemických procesů probíhajících ve výrobních techno-
logiích vprůmyslu metalurgickém, chemickém, strojírenském, ve výrobě stavebních hmot a pod.

V zaměření technologie a životní prostředí, pak v úzké spolupráci s odbornými katedrami
student získáznalosti stávajících průmyslových technologických procesů. Jejich vysoká energe-
tická náročnost a neúnosné ekologické důsledky vedou k zařazení výuky optimálních systémů
řízení, kde hlavním kritériem optimálnosti jsou systémy řízení, objekťivízující tři základní para-
metry: kvalitu konečného výrobku, minimální energetickou náročnost a ekologickou bezpečnost.
Rozpracování teorie spolehlivosti, z níž vychází mimo jiné i predikce ekologických havárií, je
cestou ke zvýšení spolehlivosti výrobních systémů. Důraz je kladen rovněž na profesionální
využití výpočetní techniky při vyhodnocování a monitoringu Škodlivin, zpracování a využití
druhotných surovin, na recyklaci materiálu, vývoj a využití bezodpadových technologií.

V zaměření zpracování a zneškodňování odpadů je pozornost věnována problematice
odpadů, zejména jejich analýze, zpracování a zneškodňování s důrazem na termické a fyzi-
kálně-chemlcké postupy, včetně aplikací alternativních metod zneškodňování průmyslových i
nebezpečných odpadů s využitím stávajících průmyslových vysokoteplotních technologií. Nava-
zující předměty v této profilové nadstavbě oboru obsahují disciplíny zaměřené na ověřování a
monitorování emisí z průmyslových výrob, se zvláštním zaměřením na emise ze zařízení pro
technické zneškodňování odpadů, apod.

Absolventi mohou nalézt uplatnění v metalurgických i jiných průmyslových závodech a
to zejména při optimalizaci výrobních technologií z hlediska minimalizace ekologických dopadů
na prostředí I minimalizace spotřeby surovin a energií, při hospodaření s odpady a jejich využití
jako druhotných surovin, v závodech na zpracování a zneškodňování odpadů, ve vědecko-
výzkumných ústavech a laboratořích, monitorovacích a vyhodnocovacích centrech, ve státní
správě apod.

Závěrem lze říci, že proces formování výuky ochrany životního prostředí na FM Ml není
ukončen a bude se státe doplňovat o poslední poznatky z této oblasti.

Literatura:

/1/Zákon o životním prostředí č. 17/1992sb.

121 Příprava odborníků pro péči o životní prostředí na vysokých školách • Sb. konf.Čs. spol.
pro životní prostředí, Praha 1992, str. 61-67.
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Příloha 1

Studijní obory, profily a zaměření vysokoškolského inženýrského studia
na fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB od šk.r. 93/94

Lroínik |

Společné
studium
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oboru
FMMI

2. ročník j 3. ročník I 4. ročník

Metalurgie

Materiálové inženýrství

Tepelná technika
a průmyslová keramika

Ochrana životního prostředí
v hutnictví

Železářství a
koksárenstvl

5. ročník

Železářství

Koksárenství

Ocelářství

Slévárenstv!

Tváření materiálů

Metalurgie NŽK
a Jaderná metalurgie

Metalurgie NŽK

Jaderná metalurgie

Nauka okovech

Nové technické materiály

Tepelná technika

Průmyslová keramika

Technologie a životní prostředí

Zpracováni a zneškodňování odpadů

Řízení metalurgických procesů

Mezioborová studia Učitelství odborných předmětů

Řízení a kontrola (akosti v hutnictví

Řfzenf jakosti

Ekonomika a management v metalurgii Ekonomika podniku

Podnikový management
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Studijní obory bakalářského studia na fakultě
metalurgie a materiálového inženýrství VŠB od šk.r. 93/94

Přílohn 2

1.ročník

Společné
sťuaium
vsecb
oboru
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2.ročník

Metalurgie

3.ročník
Železářství
akoksárenství

Ocelářství
Metalurgie
neželezných kovů
a jaderná metalurgie

Tváření materiálu
Tepelná technika a životní prostředí
Slévarenství
Řízení metalurgických procesů
Nové technické materiály
Diagnostika, kontrola jakosti
a zkušebnictví

Hutní analytika
Zkoušení materiálu

Obory postgraduálního doktorandského studia
na fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB od šk.r. 93/94

Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu
Materiálové inženýrství
Metalurgie
Slévarenství
Tepelná technika v průmyslu
Tváření
Ekonomika a řízení podniku
Chemické a energetické zpracování paliv
Automatizace technologických procesů



N Ě K T E R É Z Á M Ě R Y K A T E D R Y H O R N I C K Ý C H
S T R O J U V O B L A S T I V Ý U K Y

Ooc. Ing. František HELEBRANT, CSc,
Doc. Ing. Josef JURMAN, CSc.
Vysoká škola báňská, fakulta strojní
708 33 OSTRAVA - Poruba, Tř. 17. listopadu

Generally damping of mining activity has displeayed on a neces-
sity of on execution some transformation measures of Chair of
mining machines. You will be acquainted with the first three
ones in the account, which are intent on a generalize bearing
of instruction, an instruction of technical diagnostics and
earth machines and am equipment for rehabilitation and restora-
tion.

Cílem našeho vystoupení je seznámit své kolegy a další od-
borníky s řešením některých otázek a problémů částečné transfor-
mace naší katedry. • ' •

Katedra hornických strojů, nesoucí dnes už svůj historický
název, patřila od začátků fakulty strojní Vysoké školy báňské
v Ostravě k základní mozaice vyučovaných zaměření. Poněkud těžší
situace nastává v dnešní době, kdy útlum hornictví jako takového
dostává své konkrétní rysy. I přes tento základní a stěžejní fakt
nechceme základní studijní zaměření na hornické stroje hlubinné
a povrchové opustit, i když jsme si plně vědomi rizika vyplývají-
cího z minimálních počtů studentů, respektive neotevření těchto
zaměření každoročně.

První etapa částečné transformace byla a je věnována části
katedry zabývající se strojním zařízením povrchových dolů a lomů.
První krok byl věnován zobecnění daného zaměření, tzn. upustilo
se od úzkého zaměření na povrchové dobývání hnědého uhlí a pře-
šlo se na strojní zařízení lomů. V praxi tzn. výuku i předmětů
zabývajících se strojním zařízením pískoven, kamenolomů, cihelen
apod. Součástí tohoto kroku je i možné zařazení pedagogických
předmětů, čímž získávají absolventi požadované vzdělání pro výuku
na středních odborných školách.

Druhý krok byl a je zaměřen na spolupráci při výuce a orga-
nizaci nově otevřeného a koncipovaného bakalářského studia, se
zaměřením na "Technickou diagnostiku, opravy a udržování".

Je nutno si plně uvědomit, že udržování strojního, v obecné
rovině každého zařízení, se dostává v současné době do úplně jiné
roviny a jeho význam neustále nabývá na důležitosti jak po strán-
ce spolehlivosti chodu strojního zařízení, tak v celé řadě dal-
ších oblastí. Nelze opomenout, že údržba jako taková, svým způ-
sobem zastřešuje relativně samostatné vědní disciplíny, např.
technická diagnostika, tribologie a tribotechnika, renovace ná-
hradních dílů apod., které mají nejen svou technickou podstatu,
ale i adekvátní odraz na životní prostředí a život člověka vůbec.
Je třeba si uvědomit, že správný chod, např. rotujícího strojní-
ho systému, zajištuje dodržení dvou základních hygienických pa-
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ramctrů (hluk a vibrace), že zásady správného hospodaření s mazi-
vy mají odraz nejen v technické oblasti, ale i ekonomické (úspory
nákladů), ale i životním prostředí atd. atd. Při organizaci tohoto
studia úzce spolupracujeme s Asociací technické diagnostiky, v
jednání je návrh smlouvy mezi asociací a naší fakultou, kde sou-
částí smlouvy by mělo být i udělení určitého stupně licence při
zakončení studia. V současné době začínáme přemýšlet a vytvářet
podmínky na možnost pokračování bakalářského (tříletého) studia
ve formě inženýrského (pětiletého).

Třetím krokem, připravovaným na školní rok 1993/9A je zařa-
zení do nabídky nově koncipované zaměření o názvu "Zemní stroje
a zařízení pro rekultivace".

Předkládaný projekt je spojen s ideou komplexního odborného
vzdělávání v problematice dobývání nerostných surovin včetně eli-
minace negativních vlivů na životní prostředí. Projekt by měl
splnit následující základní cíle:

- založit a prohloubit vzdělávání v oblasti zemních strojů a re-
kultivačních prací.

- zlepšit ekologické vědomí budoucích absolventů integrací veške-
rých poznatků o těžební činnosti, tj. včetně vzniku a likvidace
negativních vlivů na životní prostředí.

Záměr, daný dosáhnutím hlubšího pochopení pojmu ekologizace tě-
žební činnosti, chceme dostat do podvědomí studenta jako určitou
filosofii života.

Vlastní předměty jsou pak zaměřeny do tří základních oblastí:

- konstrukŕe zemních strojů - Zemní stroje I a II, Metodika kons-
truování, MKP v mechanice, Technická diagnostika a spolehlivost,
Pohony a převody, Provozní údržba zemních strojů,

- konstrukce hydraulických systémů zemních strojů - Hydraulické
systémy stavebních a zemních strojů. Pohony a převody,

- životního prostředí - Ochrana a tvorba životního prostředí
v průmyslu, Likvidace a využití odpadů, Úprava druhotných suro-
vin, Regenerace krajiny ovlivněné důlní a ostatní průmyslovou
činností, Monitorování složek životního prostředí, Základy pro-
jektování rekultivačních prací, Právní problematika životního
prostředí, Rekultivace a management.

Je samozřejmostí, že navrhovaný studijní plán je doplněn dalšími
volitelnými předměty. Relativně vysoké množství předmětů je dáno
kreditním systémem, který umožňuje volitelnost některých předmětů.
Každopádně z uvedeného výčtu předmětů je určitě patrno, jaká část a
jaká důležitost ;)a v nově koncipovaném zaměření kísdena na část
výuky, zabývající se péčí o životní prostředí a jeho části -
rekultivace.

Tolik ve stručnosti k některým, již uskutečněným, krokům
částečné transformace, k některým již připravovaným, respektive
dokončovaným krokům. Samozřejmě jsme si plně vědomi, že nesmíme
ustrnout, nýbrž musíme hledat další možné nabídky, které by
vycházely nejen z možností a schopností katedry, ale byly by
postaveny na úzké pedagogické spolupráci s dalšími katedrami
naší vysoké školy nebo odborníky z praxe.
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M«r. Viktor SAKOCII,
oko I Oľ. i c:ké oddě lení
ministerstva obrany České republiky,
P.O.BOX (i 1 / G 7 . Praha 6 100 01

Mainly leakages of polluting substances i. nt.o the soil and
water on the bases with a large; amount of movable combat
i •") i4 i pnu- n i represent, the greatest onv i. ronmenta] risk from the
activity of the Army of the Czech Republic (ACR). After the
!•<••-, u I u i. i on I i)!i9 , when the environmental service network of our
Army wa:; completed, environmental awareness has been increased.
They have been taken certain measures to keep all new
• :iv i rormioti ta ! acts. The ACIi have many more problems, for example
on waste manaKcnien t. aircraft noise, the occurences of natural,
raiii otmc I. i ds indoor, and only limited financial means against
the fast,or implementation of relevant measures.

ZNKČ1ŠTKNÍ Pl'lDY A POD/.KMN J CH VOD

Není snadné zhodnotit jakou částí se na ekologické
devastaci státu podílejí aktivity, související s obranou státu.
Např. podle statistiky původců havarijních znečištění vod (ČVI)
se v roce !!)í)l umístila armáda na 1.6. místě jako původce 2,2%
bavari í . cox, dokazuje, že není příliš významným znečišťovatelem
í, ivot.ního prostředí v zemi.

J:-;ou t o v š a k p r á v ě ú n i k y l á t e k ?, n e č i á ť u j j c í ch p ů d u a v o d u ,
k teľ" '; j o mo/ínrj p o v a ž o v a t z a n e j v ě t š í e k o 1. O/Í i c k é r i z i k o č i n n o s t i
.jfmáfly ŕ e . s k ó r e p u b l i k y . . J e d n á s e z e j m é n a o r o p n é l á t k y ,
a 1 i ľ a t i e k é H po i y c y k I i c k é a r o m a t i c k é u h l o v o d í k y u n i k a j í c : p ř i
m;i n i pii i »:• i ;-; p o h o n n ý m i h m o t a m i a m a z a d l y (PUM) . N e j v í c e
koti třjin i n n v « rsi J.SI.MJ '.;ák l a d n ý l e t . e e r k é a z á k l a d n y s v e l k ý m p o č t e m
p o h y b I i v b o j o v é t e c h n i k y , k d e d o c h á z í i k e z n e č i š t ě n í
|''. ><i '/• t.-Mi 11 í v.' h \" f>( i .

\<:\-': j DOK i. b y l a u p o z o r n ě n a na t u t o p r o b l e m a t i k u a ž
• i d h a l e n í m k a t a s t r o f á l n í h o s t a v u b ý v a l ý c h s o v ě t s k ý c h z á k l a d e n
v r o c e ; ! í l ! )() . Y.<ic b y l o v n ě k t e r ý c h m í s t e c h z j i š t ě n o l o k á l n i
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V loňském roce byl na téma "Znoč i .š těn í pudy
v CoskosIovonskO armáde" zpracováván spoločný Čs. - nizozemský
demons l.rační projekt, jehož výstupem je návrh generální
strategie přístupu k ochrání- půdy a podzemních vod v armádě ČR.
Tímto se tato problematika stává předmětem zájmu i v oblasti
mezinárodní spol uprace.

POVRCHOVÉ VODY A OVZDUŠÍ

Znečistení recipientů vypouštěných vod z armádních objektů
nedosahuje takových rozměrů, aby bylo předmětem koncepčního
řešení státními orgány. V roce 1991 měla Čs. armáda k dispozici
182 COV a v úplatách zaplatila cca 3,5 mil. Kčs. Zvýšené
množství havarijních znečištění je způsobeno nedostatečnou
profesionální obsluhou, která je prováděna často vojáky základní
služby.

Znečištění ovzduší z kotelen vojenských útvarů bývalé Čs•
armády. jejichž počet je téměř 1000, nedosahuje ani desetiny
elektrárny Tušimíce II, klerá vypustila v roce 1990 množství
I I 1 tisíc tun SOi a 7682 tun popílku za úplatu 5,6 mil. Kčs.
Armáda p.lati.la v témže roce 490 tisíc Kčs. přičemž klesající
trend byl patrný rok od roku.

Avšak v/h ledem k nedostatku finančních prostředků pro
roseni problematiky u útvarů a v souvislosti s novelizací, úplat.
•/.» •/, neč i ň U"n í se úhrady za. znečištění opět zvyšují.

Pokud :;tv týče možného ovlivnění životního prostředí
v měřítku vnitrostátním i mezinárodním speciálními bojovými
látkami, z vystoupení našich zástupců na zasedání zemí
úč;x:--. tn í c í cli se pilotní studie Výboru NVľO pro výzvy moderní
společnosti (CCMS) o mezinárodním dopadu obrannýcli aktivit
a zařízení na životní prostředí v únoru t.r. v Oslu, jednoznačně
vyplývá, že armáda České republiky nevlastní, tedy nepoužíva,
neskladuje ani nevyrábí speciální látky a zařízení, které by
mohly mít zásadní vliv na změnu kvality životního prostředí
domácího i sousedních států. Zcela specificky je řešena ochrana
obyvatel před úniky toxických látek, při jejich transportu
armádou. V roce 1991 byly vytvořeny speciální ekologické
jednotky železničního vojska, schopné bleskového nasazení
v případech transportních havárií na železnici i. na silnici.
Tytn jednotky jsou vybaveny technikou a prostředky pro
/.lištování toxických a radioaktivních látek, vymezení zamořeného
prostoru, organizování dezaktivace a odmořování osob, materiálu
» terénu. Při haváriích ropných produktů zabraňují jejich úniku
.-. Í: i s toren H operativně likvidují znečištění půdy, podzemních
» po v ľclmv ýeh vod .

současné době j.vou tyto jednotky k dispozici v šesti
posad!'. ;'n-h České republiky, jejich akční radius je 50 - 60 km
a dosud absolvovaly v celé bývalé ČSFR 1 •! zásahů. kdy hodnota
•/ach rám" něhu majetku je odhadována na !í •• 4 mil. Kč.

Pro řešení dalších mimořádných situací i v civilním
sektoru jsou cvičeny speciální jednotky chemického vojska
:i civilní obrany České republiky.
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IM I,.Š í ASI'KKTY ľí-.ČK O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V AltMÁDÉ

Zvláštni kapitolu v oblasti péče o životním prostredí
v armáde České republiky tvorí príroda vojenských výcvikových
prostorů. .j c; .j í í: stav patři. vedle prírody národních parků
n chráněných krajinných oblastí k nejzachovalejším. Zájmy obrany
stal.u y. d e zabránily výraznější exp] oa.tac i industriálni,
zemědě I ské. urbánní i rekreační. takže příroda zde měla možnost
prakticky nerušeného vývoje. 3'lochy narušené výcvikem vojsk
.'. r-i'/. name-nava j í pozoruhodnou regenerační schopnost přírodních
; • r- o c r. •:-. I) ŕi i :•: vedeckého hlediska je zajímavý přirozený vývoj
•i ruho t ijýcli K|niloír;nsLev, která jsou v našich podmínkách vzácna,
iiíipľ. v ř f::•'<>v i š i.č: na dopadových dě I os třel ockýe-h pi oohá.ch .

K rume toho jsou následky činnosti vojr-;k na územích
výcvikových prostorů e Liminovány asanačními a rekultivačními
opatřeními, jejichž niiklady v roce 1992 činily 54 mil. Kčs
;a jsou vždy prováděny po projednání s ekology. Jedná se zejména
0 asanace skládek, likvidaci nepotřebných polních výcvikových
zařízení a realizaci požadavků orgánů ochrany přírody.

V ľ, tah armády k životnímu prostředí umožňuje, aby území
celkem 55 vojenských útvarů armády OR nebo jejich částí byla
součástí 5!í /ikonem chráněných rezervací, a to bez výraznějších
koní'I i k tú vojenské správy :-• orgány státní ochrany přírody.

Armáda České republiky má pochopitelně v oblasti ochrany
í i vo tri i ho pro:-; třod i k vyřešení mnohem více problémů, napr.
v odpadovém hospodářství, hluku z leteckého provozu, výskytu
přírodních rad ionuklidů (hlavně radonu) v obytném a pracovním
prostředí. Nedostatky lze nalézt v hospodařeni se závadnými
iátkami , v odírané zdrojů pitné vody, v zastaralých provozních
;i ha var i j n í ch řádech , ve stanovení zodpovědnosti velitelů za
:-.: tav život/lího prostředí na .svěřeném úseku a koneckonců
1 \ úrovni ekologické výchovy vojsk na všech úrovních. Omezení
( i naiičn í ch prostředku brání rychlejšímu přijímání odpovídajících
opa třen i . Je však nutno stále více brát v úvahu. že v našem
statě se r; a p i ňu j í mezery v ekologické legislativě, což vytváří
stav, kdy prakticky každý subjekt je vázán určitou zodpovědností
:-,ii vliv svých aktivit na životní prostředí. Výjimkou není a7ii
nuSr armáda. která má snahu tyto změny v odpovídající míře
.'•i., -ť I ok tova t. ľŕiké proto buduje na všech stupních velení
}> vo jensk c- správy ekologické orgány, které '/.abozpeču j í adaptaci
činnosti vojsk a dalších aktivit, souvisejících s obranou státu
na existujíc! právní stav v oblasti péče o životní prostředí.

V souřasné době jsou přijímána opatření na odstranění •-
všech existujících i potenciálních kolizí s oko I. osickým i ,'
právními normami. K no jdůlc/'.i tc jň.í in patří zákon č . 17/1092 Sb..
o životním prostředí a zákon ČNR č. 244/L092 Sb., o posuzování !
vlivů na životní prostředí.. Ve spolupráci se specialisty
nckterýt.-h západoevropských armád se připravuje moderní koncepce
hodnocení ekologického impaktu činnosti armády, která půjde
dokonce za rámec zákona č. 244.

Závěrem lze říci, že péče o životní prostředí v armádě je
ne.ion prostředkem popularizace této instituce. ale i zákonem
danou nul.nn.sLj . která podmiňuje její činnost.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND R NEW AGE OF
GLOBAL "ECO-NOHrC" GROWTH

A.M. GILLIES
Executive Fellow

International Institute for Sustainable Development
Winnipeg, Canada

ABSTRACT

Perhaps few ideas have been as right for their times as sustainable
development.

By emphasizing a new pattern of global "eco-nomic" growth, the
advocates of sustainable development have given the world's growing
population a chance at prosperity without planetary degradation.

But the most important point is that sustainable eco-nomic growth is
not pie-in-the-sky thinking, it is a realistic, practical, and affordable way
to manage our economies. It requires enormous changes to be sure, but it is
a win-win way to create a more liveable future.

THE 21ST CENTURY: UNSUSTAINABLE PRESSURES

As humanity enters the 21st century, the global economy will have to
be pushed even harder if it is to provide for the additional 5 billion people
expected by the year 2050. Yet this is the same global economy which is
already inflicting ecological damage on an unprecedented scale, stripping the
planet of its forests, minerals and resources, and poisoning the earth, air,
and water with industrially-generated waste. Something will have to give.

What mankind will have to give up is not economic growth, only economic
growth in its present form. In its place: a new pattern of global "eco-
nomic" growth which more evenly distributes benefits between the rich nations
and the poor nations, and which avoids consuming resources and creating waste
to the point of endangering future generations.

In reality, all economies constantly change and evolve; the only
question is the direction of that evolution. In this century we have left
behind the horse and buggy, paddlewheelers, coal bins, the iceman,
typewriters, and vinyl records. Tc replace these products whole new
technologies and service industries have emerged: telecommunications,
broadcasting, airline travel, and computer services. Even since 1976 we have
witnessed the lightening-speed acceptance of cellular phones, compact disc
play_-.s, facsimile machines, and microwave ovens.

But while few would deny the benefits of economic progress and an
expanding GNP (Gross National Product), we have also come to see that the
blessings have been mixed. The indiscriminate pursuit of economic growth and
the relentless rush to increase the global GUP, have brought along an
unintended ecological cost: resource depletion, atmospheric change, lose of
biodiversity, and toxic chemical accumulation in the ecosystem.

But in the real world, what goes around will come around. As a result,
around the world, national economies are now under siege from self-inflicted
environmental degradation. Once-productive agricultural lands have been
overworked in both the North and the South, leading to extensive soil erosion
and desertification. Air pollution and acid rain are destroying vast
stretches of Europe's forests, and greenhouse gases and global warming could
seriously disrupt economic activity across many regions. Four out of 17 of
the world's fishing zones have been overfished, according to the UN Food and
Agricultural Organization. In many parts of the v;orld, ecology and economy
aru now locked in an unfortunate but unmistakeablc Uine-losc downward spiral.

Lester Brown is President of the WorldWatch Institute in Washington,
DC. As he has stated, the requirements for re-estali-ishiiiy a wi.i-win harmony
between the economy and the environment are "straight torward. Tliny include
re-establishing cli/nato sr.abi lity, protecting the si rat .euphoric ozone layor.
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„• intcring the earth's tree cover, stabilizing soils, safeguarding trie earth'r
remaining biological diversity, and restoring the traditional balance between
births and deaths. Endowed with a certain permanence, this new (economy)
will be far more satisfying than the ephemeral, throwaway (economy) vie now
live in."

As a consequence, economic progress in the future will have to take
place along different lines. If we are to enjoy eco-nomic prosperity in the
21st century, nations will have to discard those products and technologies
that are energy-, resource-, and waste-intensive and instead redirect their
economies toward clean industries and technologies and services that are
economically and environmentally sustainable: clean and efficient
transportation systems, recycling technologies, energy and water saving
technologies, intensive reforestation, eco-cars, hydrogen-, biomass-, and
solar-power systems; zero-emission technologies, closed-loop production
systems, and energy efficient consumer products.

These changes, like the economic changes of the past, are manageable,
and do not require any reduction in our quality of life or standard of
living. To the contrary, the benefits of pursuing eco-nomic prosperity will
be win-win; the costs of not pursuing eco-nomic prosperity are likely to lead
to the eventual but inevitable erosion of our economic and environmental
well-being.

ECO-NOMIC GROWTH IN THE INDUSTRIALIZED NATIONS

The richest 25 percent of the world population has historically
consumed between 60 to 80 percent of all the major minerals and resources,
including oil, gas, iron, wood, copper, and many others. They have also been
responsible for the lion's share of the damage to our air, water, and soil.
Their air conditioners, aerosol sprays, and factories release almost 90% of
the chlorofluorocarbons that destroy the earth's protective ozone layer.
Over the past centur/, their economies have pumped out two-thirds of the
greenhouse gases that threaten the planet's climate, and each year their
energy use releases perhaps three-fourths of the sulphur and nitrogen oxides
that cause acid rain. Their j-ndustries generate 70% of the world's
industrial waste and most of th"* world's hazardous chemical wastes.

But this pattern of bloated industrialization, based on huge quantities
of waste and massive resource and <• nergy inputs, is by no means unchangeable
or even necessary. These economies can be radically changed, and there is
already hard evidence ol how far-reaching, painless and beneficial the
changes can be.

Even before the environmental scare, all of the industrialized nations
were shifting to economies primarily dominated by the service industries.
In Europe, North America and Japan, service industries now account for
greater than 60 percent of economic output and an even greater share of the
jobs. These industries are now firm fixtures of our modern economy:
engineering, computer services, accounting, banking and financial services,
tourism, health care, education, public services, communications, publishing
and entertainment.

These industries are by their very nature less material-, energy- and
waste-intensive than the manufacturing and resource industries. They are not
totally clean, but they are relatively less harmful to the environment, and
the shift to these industries over the past 40 years took place without an
economic cataclysm. In fact, the wealthiest nations are not even
"industrialized" nations any more, they are "service" nations, a remarkable
transition which took place without anyone hardly noticing it.

For the shrinking (but still important) portion of the economy which
is manufacturing and resource-based, there remain undeniable environmental
challenges. But even here eco-nomic growth can be practised painlessly and
profitably, as many forward-looking corporations have discovered. The co; •
of removing and cleaning up waste can be reduced by recycling wherevei
possible such materials as aluminum, glass, plastic, and paper. In turn, the
cost of working with recycled materials is cheaper than producing tho
original. Recycl ingv-aluminum demands a twentieth of the fuel required fr.r
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its original production, copper a tenth, paper a third, and iron a half.
Wastes which still remain can be converted into a fascinating variety of
useful and profitable products:energy, fertilizer and building supplies, to
name a few. All of these changes have bottom line benefits for the economy
and the environment.

In fact, for nations which wish to remain competitive, eco-nomic growth
in the manufacturing and resource sectors has become a necessity.

Japan and Germany have led the way in designing efficient economies.
Their economies minimize expensive resource and energy inputs but still
produce quality products. West Germany manages to convert 30 percent of its
wastes into less costly and much-needed fuel. Between 1973 - 1984, Japan
reduced the energy and raw material inputs for its manufacturing sector by
40%, a substantial cost-saving which accounted for the ever-increasing number
of customers for Japanese products around the globe. None of this was
accomplished by miracle. It simply required refocussing national and
corporate r & d priorities/ and redirecting to a much better purpose the
many hundreds of millions of dollars spent on annual product styling changes.
This message shouid not be lost on other nations. The inefficient over-use
of energy, water, minerals and other resources, and the excessive production
of waste are not only bad for the environment, they over-price a country's
industrial sector and undercut its competitiveness.

The worldwide scope for rethinking industrial production along eco-
nomic lines is enormous. The global population of cars is now expected to
reach 450 million by the turn of the century. Based upon the old patterns
of production, the mountains of steel and oceans of fuel this would consume
would be clearly unsustainable. At the same time, the world's love affair
with personal transportation shows no sign of diminishing. Yet this poses
a dilemma only for nations which are locked into old patterns of economic
thinking. There will be very rich rewards for those nations which produce,
on a large-scale basis, "eco-cars" which are lightweight, compact and powered
by non-fossil fuels.

It is also worth noting, more than in passing, that China is now
shopping for 225 million non-CFC refrigerators. Nations and companies which
overlook these opportunities may prove the prediction that it will be "go
green or go broke" in the future.

CREATING ZERO-WASTE ECONOMIES

Waste and toxic pollution are not the necessary by-product of
industrial affluence or even industrial strength. To the contrary, the waste
a nation produces will weaken its economy and cost jobs.

Almost 10 years ago, the first World Industry Conference on Environmental
Management (WICEM), convened by the ON and the International Chamber of
Commerce (ICC), pointed out that industries that curb toxic and solid waste
through recycling and low- emission technologies were often more profitable
than competitors using older, more polluting technology. Another example:
the 3M corporation has spent in excess of $100 million in waste recycling
over 13 years but has saved the company over $400 million. Starting more
recently in 1986, Dow Chemical estimates that they have already saved $5
million.

But there are still many examples of excessive waste in the world, and
North America in particular. The waste problem is not only an environmental
problem, it is also an economic problem. North Americans pay dearly - in
added taxes and added costs - for adding to the waste stream, rather than
reducing, reusing, and recycling waste.

• North Americans account for only 7 percent of the world's
population, but 50% of its waste. Every year, Americans throw
away 18 billion disposable diapers, 1.7 billion pens, 2 billion



razors and blades, and 220 million tires.

• The U.S. produces twice as much garbage per capita as any other
country, and puts more than 80 percent of it in 6,000 landfills
spread across every state in the nation. But these sites are
filling up. Fifty percent of the nation's landfills will close
by 1995. A 1989 National Solid Waste Management Association
report warned that the U.S. could run out of landfill space by
1998.

• Even if landfill space were not a problem, garbage and
industrial wastes dumped into landfills can become lethal when
chemicals leak from the landfill into ground water.

• According to the EPA (Environmental Protection Agency), the U.S.
produces 250 million tons of hazardous wastes each year
(including industrial by-products, radioactive materials and
medical waste). This is enough to fill the New Orleans
Superdome 1,500 times.

• Since 1980, tiie EPA and businesses have spent $9 billion to
clean and clear only 33 sites from the national priority list.
Today, 1,189 sites remain on that list. But a Congressional
Office of Technology study says the true number may be as high
as 10,000 sites. Total estimates to clean up these sites run
between $150 billion and $700 billion.

The 3R industry (reduce, reuse, recycle) is the key to creating a low-
waste and zero-waste economy. The economics of this goal are obvious. A
dollar spent on cleaning up or burying a never-ending waste stream is a
dollar which has to be spent year after year, again and again. But a dollar
spent on waste prevention is a dollar spent only once. This is not only good
environmentalism, it is common sense business.

ECO-NOMIC GROWTH IN THE DEVELOPING NATIONS

The two-thirds of the world's population in the developing countries
face the same agenda as the have always faced: providing for themselves
sufficient quantities of food, shelter, clothing, sanitation, education, and
health care.

yet that agenda seems cruelly receding in the face of continued
population growth and low prices for commodity-based exports. To this must
be added a debt load which removes a staggering sum ($50 billion per year and
growing) from the pockets of the South, and passes it to the North. This is
the equivalent of henceforth expecting the homeless and unemployed of Los
Angeles to somehow provide handsome cheques to the people of Beverly Hills -
this year, next year, and every year into the future.

The future role of the North in helping the South is being hotly
debated among those who concern themselves with international aid and north-
south trade. This debate is raising many new questions of debt moratoriums,
debt-for-nature swaps, non-punitive North-South trading patterns, and fair
commodity prices.

While these questions are complex, a new pattern of global eco-nomic
growth would require that at least two imperatives be recognized in the
future. First, global economic growth cannot continue to leave the South
further behind and deepen the gap between North and South. An increasingly
impoverished South will add to global environmental disaster through
deforestation, desertification, and species loss, as is already evident in
many parts of Africa, Asia, and South America.

Second, the South will not find its way out of poverty by adopting the
rusted technology the industrial nations are now leaving behind. In the end,
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the- way out tor t:he south lies in "home .jťuwu" solutions which art; in harr.--.uiy
with their opportunities and environments. To cite just one example, most
third world countries have relatively few fossil fuels. For them to adopt
oil and gas as their primary energy source is to create dependency on a
costly import which they cannot afford, not to mention contributing to their
atmospheric degradation.

On the other hand, most third world countries are rich in what is the
world's primary energy source, solar energy. The sun's power as an energy
source dwarfs anything that man has yet devised: the sunlight which falls on
earth every 15 minutes provides more energy than that produced in a whole
year by all other forms of energy (oil, gas, nuclear, electric) combined.
(Our dependence on the sun can further be chillingly illustrated by the
knowledge that without it, the mean temperature of the globe would plunge to
-240 degrees Celsius, which is no match even for modern electric blankets.)

It is not surprising that a sunny climate is leading the way in solar
technology. California produces more energy from solar sources than the rest
of the world combined. The answer for the Third World will be similar eco-
friendly, backyard solutions.

BRINGING GOVERNMENTS ON SIDE

A new pattern of global eco-nomic growth, based upon the concept of
sustainable development, will not come about overnight, but it will come
about" through the continued and increased efforts of the worldwide forces
which have driven the change so far: environmentally-conscious consumers,
employees, business and industries.

As well, governments have moved off the sidelines over the past 20
years. Prompted by environmentalists and environmentally-conscious voters,
new Departments of the Environment have been created along with new
legislation and regulations to protect the environment.

A number of areas still remain, however, if governments wish to be part
of the solution to global eco-nomic growth. One place to start is the
machinery of government and the way governments make decisions. Around the
world, Departments of the Environment remain outside the mainstream of
government decision-making. They are off to the side, often pitted against
the more powerful interests represented by Departments of Economic
Development, or Departments of Energy, Resources, Agriculture and the like.
This typically means that the analysis fed into Cabinet, and the Cabinet
discussions themselves, are one-sided. Worse still, the debates are carried
out along the old lines of growth vs no growth, or environment vs the
economy. No one in government is charged with exploring the precious middle
ground, which contains the possibilities offered by eco-nomic growth. There
is no voice arguing "growth - yes, but of a kind which is less energy-,
resource-, and waste-intensive". ř."3 a result, all nations are far behind in
designing the "leaner, greener", and more efficient economy that is now a
global imperative.

One solution is to combine these departments into, in effect, a
department of "sustainable development" or "Eco-nomic Development", a
department charged specifically with ensuring that our economies and the
products we produce, remain environmentally compatible by virtue of their
input efficiencies, low wastes, and aero-impact on the environment. The
arguments against such a consolidation ironically are often voiced by
environmentalists and their misplaced fear that the Department of the
Environment would be "swallowed up" if combined with economic departments.
Yet the greater danger is that Environment Departments will continue to be

marginalized by a self-enforced separation which perpetrates anti-growth and
anti-business stereotypes.

What sustainable development has done is to reveal the separation
between the economy and the environment as a false dichotomy. They are
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tet.illy interlocked and tlie well-beii.j u t oat IĽ. :!:.;JUĽG ible without the well-
l.einrj of the other. If we are to create cco-nc.'iiic growth, we need to bridge
these dichotomies in our thinking, and in our institutions.

The second area of needed reform is in the area of government budget-
making and the way governments exercise their spending and taxation powers.
For example the $2.1 trillion spent by the countries of the EEC, and the SI-6
trillion spent by the U.S. and Canada, represent enormous levers for shifting
these nations onto a new pattern of economic growth.

A nation's budget affects virtually every area of its economy. h
budget contains an extraordinary range of spending programs and tax measures,
which taken together, create an extremely powerful framework of incentives,
subsidies, and signals for influencing the behaviour of producers and
consumers, businesses and households. From the point of view of achieving
sustainable development, getting this framework "right" is essential. The
wrong framework is not neutral, it adds to the problem.

One obvious example relates to deforestation. In most countries the
grants, subsidies and tax concessions related to timber cutting far exceed
the same benefits available for reforestation. The reasons for this
imbalance are not hard to find. The cutting of timber for the purposes of
logging, pulp and paper, and making way for agriculture are all regarded as
wholesome economic activities. As of course they are. The need to restore
the earth's tree cover, on the other hand, has tended to be overlooked,
principally because the world's enormous forests have been regarded as
inexhaustible.

With the sheer weight of human numbers, the inexhaustible view of
forests is no longer true. As a consequence, the restoration of tree cover
must now assume a higher priority, and commensurate with that higher priority
must come a redirection of those same grants, subsidies, and tax concessions.
The economic incentives must now be rebalanced and aimed in favour of tree-
planting, so that reforestation matches or exceeds de-forestation.

Around the world, this re-balancing lias not yet taken place, but there
are some positive signs. Recent deforestation trends in Brazil suggest how
rapidly change can occur once subsidies are removed. Satellite data show
that deforestation in the Amazon peaked in 1987 at 8 million hectares,
dropping to 4.8 million in 1988 and to 3 million in 1989. An unusually rainy
dry season, when most of the burning takes place, coupled with stepped-up
enforcement against illegal burning, helped stern the loss. But the
elimination of financial incentives appears to have played a major role.

In the past, much of the Ama2on deforestation (totalling by 1989 an
area larger than Japan), could be linked to government road building,
resettlement schemes, and various fiscal and land tenure policies. One
particularly powerful incentive was hefty income tax credits - up to 50 per
cent in some cases - if the resulting savings were invested in the Amazon
region. A good deal of this money went into clearing land to plant pasture
for livestock ranches, many of which now yield only a small fraction of
planned production? some no longer produce anything at all. But the
government suspended most tax credits that encouraged forest clearing in 1988
and the new administration has curtailed them further.

The opportunities are limitless for using tax and subsidy policies to
further promote eco-nomic aims: recycling, greater input efficiencies, lower
wastes, reduced reliance on toxic chemicals, increased land reclamation,
alternative energies, conservation and the like.

Government budgets in all nations are the product of an earlier way of
thinking, but if re-designed properly, few ways could be found which could
shift us to can era of eco-nomic growth more quickly.
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LONG-RUN SUCCESS

The message of sustainable development is both practical and possible.
A higher standard of living has never needed to be based on unchecked toxic
waste and reckless consumption of energy and material resources. To the
contrary, headlong pursuit of this kind of "growth" offers only the blackened
industrial wasteland now being revealed in Eastern Europe.

Over the past 25 years, the nations of the world have pursued economic
prosperity as an uppermost priority. The most successful nations have
emphasized what are undeniable priorities: training, research and
development, labour-management cooperation, innovation, and investment. All
of these have been important in the past and remain important elements of any
nation's economic strategy. But they should all be based on an even more
fundamental and enduring principle of economic strength: respect for the
environment, and sustainable development. Sustainable development can
provide for prosperity over the long run; economic growth without the
hangover. There is no trade-off between ecology and economy; they are
partners in prosperity.

A new pattern of global eco-nomic growth, which is less energy,
resource, and waste intensive, and which doesn't leave behind the world's
poor, offers an undimmed and far more attractive future, and ensures that the
progress of the 20th century will be more than a brilliant short-run success.
Sustainable development is a win-win pattern of growth for the North and
South, the economy and the environment, and ourselves and our children.
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