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ÚVOD 

Výsypka vznikala na konci 60. let 20. stol. 

poblíž Karlových Varů v bývalém povrchovém 

uranovém dole. Současně s následnou těžbou 

kaolinu zde probíhalo zavážení jámy hlušinou 

z okolí a zároveň se bylo navezeno přes 5 000 tun 

čistých balastních izomerů HCH ze Spolany 

Neratovice. Vzhledem k jejich hlubokému uložení 

(cca 30 až 40 m pod současným povrchem tělesa 

výsypky) bylo rozhodnuto o pasivním odvodnění, 

a to takovým způsobem, aby byly eliminovány 

výluhy kontaminujících látek, které by se dostávaly 

dále do recipientu. 

HISTORIE VÝSYPKY 

V zájmovém území mezi obcemi Hájek 

a Hroznětín (cca 8 km SV od Karlových Varů, 

v infiltrační oblasti Kyselka, známé jako zdroj 

minerálních vod) probíhala do roku 1968 těžba 

uranu. Od roku 1971 byl na lokalitě těžen kaolin. 

Zároveň s těžbou předchozích dvou surovin 

probíhala v předpolí odklizu těžba čediče 

a bentonitu (Novotný et al., 1995).  

Vytěžený prostor byl v průběhu těžebních 

prací zpětně zavážen, především hlušinou z drtící 

linky. Těžbou vznikl lom o celkové ploše cca 18 

ha, při maximálních rozměrech 600 × 370 m. 

Těleso lomu vykazuje velmi nejednotné převýšení 

koruny nad nejhlubším místem – tj. absolutní 

hloubku, která se pohybuje od 90 m proti 

severnímu úseku koruny až do 40 m proti jižnímu 

úseku koruny lomu. Hlušina z těžby na tomto lomu 

byla ukládána do tělesa haldy jižně od lomu. 

Bezejmenná lesní bystřina, protékající územím na 

severovýchod do východních hranic odvalu do 

ostrovských rybníků, nebyla během těžby i po 

jejím ukončení narušena. 

Do odvalu lomu Hájek bylo v letech 1966 až 

1968 uloženo cca 5 000 tun balastních izomérů 

a chlorovaných benzenů z výroby HCH ze Spolany 

Neratovice. Kontaminanty byly ukládány 

rozptýleně a chaoticky. 

V roce 1977 se část odvalu o ploše cca 10–

12 ha sesunula. Základová spára sesuvu ležela na 

dvou dílčích údolnicích. Byly dotovány srážkovou 

a pravděpodobně i puklinovou vodou. Toto 

zvodněné sedimentární prostředí přispělo ke vzniku 

sesuvu haldoviny. Při sesuvu došlo k přesunu výše 

uložených kontaminantů pod hladinu podzemní 

vody, která kontaminanty rozpouští a transportuje. 

Od roku 1991 je na lokalitě monitorován 

vývoj kontaminace. V podzemních a povrchových 

vodách se stanovují chlorované benzeny (CB) 

a jednotlivé izomery hexachlorcyklohexanu 

(HCH). V roce 1993 se do životního prostředí 

uvolnilo 10,71 kg HCH a 3,98 kg CB, v roce 1994 

14,52 kg HCH a 7,84 kg CB. 

Spolana Neratovice je největší chemickou 

továrnou v ČR vyrábějící hydroxid sodný, chlor 

a produkty z něj. Náplň její výroby se v průběhu 

historie závodu měnila a zahrnovala i výrobu dnes 

již zakázaných pesticidů DDT anebo lindanu. V 60. 

letech Spolana Neratovice zahájila výrobu 

chlorovaných pesticidů, vyráběl se zde i herbicid 

2,4,5-T (sodná sůl kyseliny 2,4,5-

trichlorfenoxyoctové) kontaminovaný dioxiny. 

Účinná látka byla prodávána i do zahraničí 

a míchána s 2,4-dichlorfenoxyoctovou kyselinou 

(2,4-D) do směsi známé jako Agent Orange, 

používané armádou USA během války ve 

Vietnamu. Při výrobě vážně onemocněla řada 

zaměstnanců a došlo k rozsáhlému zamoření 

dioxiny a dalším perzistentními org. látkami. 

PROBLEMATIKA ULOŽENÝCH ODPADŮ 

Lindan může způsobit akutní otravu 

(chronická otrava lindanem je netypická, neboť 

HCH se poměrně rychle vylučuje ledvinami). 

V tělese vnitřní výsypky lomu Hájek jsou uloženy 

zbytky výchozích surovin z výroby lindanu, 

balastní doprovodné produkty – nízkochlorované 

benzeny: chlor-, dichlor-, trichlor-, tetrachlor- 

benzen. Sorpce HCH je přímo úměrné množství 

organické hmoty a nepřímo obsahu jílové hmoty, to 

znamená, že HCH je sorbován na organické hmotě 

velmi mírně a na jílech nepatrně s poměrně 
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snadnou opětnou desorpcí. U lindanu je prokázána 

mikrobiální dechlorace na trichlor- a tetrachlor-

benzeny, dechlorace probíhá rychleji v anaerobním 

než v prostředí aerobním (Beba, 1993). 

Při sesuvu v roce 1977 došlo k obnažení 

části uložených odpadů i k porušení jejich obalů. 

Řešení situace trvalo 9 let (1977–1986), kdy byla 

zpracována projektová dokumentace sanace, 

realizovaná v roce 1986. Tato sanace se již v roce 

1989 ukázala jako nedostatečná (ve vodě 

z drenážního systému byl zjištěn HCH) a hodnotí 

realizovaný drenážní systém jako nezabezpečující 

systematické plošné odvodnění sesuvného tělesa. 

Převažuje v něm málo účinná podélná drenáž. 

Drenážní potrubí není dimenzováno, chybí výpočet 

specifického drenážního odtoku, rozchodu drenáže. 

Mělo být (ale nebylo) použito dvouprofilové 

drenážní potrubí. Realizovaný drenážní systém 

neumožňuje oddělení podzemní vody přírodní od 

kontaminované. 

Postupem doby bylo na 6 místech uloženo 

celkem přes 5 000 tun odpadů HCH. Kromě 

izomerů HCH obsahovaly vzorky ještě 15–20 látek 

blíže neidentifikovatelných.  

Současně s balastními izomery bylo 

odvezeno cca 100 tun ostatních závadných odpadů 

(parachlorid, nevyhovující pesticidy). 

Již v 60. letech docházelo ke stížnostem na 

převážení balastních izomerů. Při jejich svážení 

nebylo použito plachet a vločky byly rozsypávány 

po cestách. 

PRŮZKUMNÉ PRÁCE 

Na základě studia archivních materiálů 

a starých map, analýzy archivních leteckých 

měřických snímků, analýzy satelitních snímků 

metodami dálkového průzkumu země (DPZ) byla 

provedena rekonstrukce historie výsypky a byla 

vypracována morfohydrogeometrická analýza. 

Účelem metod bylo pokusit se neinvazivním 

přístupem lokalizovat místa s výskytem 

nestandardně uložených materiálů a především 

balastních izomerů HCH. 

VYHODNOCENÍ GEOCHEMIE VOD 

Pro geochemické vyhodnocení složení 

podzemních vod (obr. 1 a 2) byly použity výsledky 

chemických analýz podzemních a povrchových vod 

a program Geochemist´s Workbench. 

První čtyři skupiny představují geochemický 

vývoj vod od čistě Ca2
+
-SO4

2–
 typu (skupina I.) 

s přechodem k bikarbonátovému typu (skupina 

IV.). Skupina V. má ve srovnání s předchozími 

skupinami vyšší zastoupení alkalických kovů. Další 

dvě skupiny vod se zřetelně vymykají z 

předchozího trendu vývoje chemického složení 

vod, který lze charakterizovat jako přechod od 

síranového k bikarbonátovému typu. 

 
Obr. 1 Rozdělení vrtů do skupin v Piperově diagramu 

Úplně odlišným typem od všech předchozích 

vod je voda ve skupině VII., která je principiálně 

vodou Na
+
-Cl

–
 s částečnou dotací bikarbonátů. 

 
Obr. 2 Porovnání chemického složení podzemních 

a povrchových vod odvalu lomu Hájek s TDS a pH 

pomocí Durovova diagramu 

Nejvíce zasažené antropogenní činností jsou 

vody II. a IV. skupiny, které mají několikanásobně 

vyšší mineralizaci než je obvyklé pro typické 

povrchové a podzemní vody. Nízce mineralizované 

vody skupiny VI. by mohly odpovídat vodám 

hluboké zvodně. Extrémní je vzorek z vrtu HJ-2 

a složení této vody by mohlo být určeno uloženými 

průmyslovými odpady (Zeman, 2014). 

ODVODNĚNÍ TĚLESA VÝSYPKY 

Idea odvodnění tělesa výsypky je založena 

na zabránění nátoku čistých vod do tělesa skládky 
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jejich odvedením mimo tento prostor. Odvedením 

nekontaminovaných vod (vod, které natékají do 

tělesa odvalu) by se mělo snížit množství 

kontaminovaných vod (vod, které vytékají z tělesa 

odvalu a saturovaly se kontaminanty). Tímto 

opatřením dojde ke snížení nákladů na 

odstraňování kontaminace.  

Omezení přítoku podzemní vody do tělesa 

výsypky bude provedeno odvodňováním kritických 

míst subhorizontálním vrtem. Princip metody 

spočívá v odvodnění kolektoru podzemní vody 

v eluviu žulového podloží (zpravidla rozhraní 

žulového masívu a tělesa výsypky) tak, aby byl 

snížen kontakt podzemní vody s kontaminanty. 

Vrtání odvodňovacího vrtu HOV1 bylo 

prováděno technologií subhorizontálního 

dovrchního hloubení ze startovací jámy situované 

nad mokřadním systémem, sloužícím k dočišťování 

vytékajících vod. Vrt byl proveden pomocí 

ocelových perforovaných trubek profilu 89/6 mm 

(ocel S235) na tzv. ztracené dláto. Perforování 

trubky bylo navrženo z 1/3. Na úvodní ocelové 

trubce byla osazena ztracená ocelová zaváděcí 

korunka, která byla po dovrtání ponechána v počvě 

vrtu. Vrt byl perforován od úrovně 10 m od ústí 

vrtu. Dovrchní sklon odvodňovacího vrtu HOV1 

jsou 2–3 stupně. 

ZÁVĚRY 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem lze 

předpokládat, že větší část odpadů by se mohla 

nacházet v prostoru dnes nezrekultivované části, 

tedy JZ části odvalu. Na základě analýz vzorků 

zemin z úzkoprofilových sond a vrtů bylo zjištěno, 

že ani v jednom případě nebyl nalezen odpad 

tvořený vločkami organochlorovaných pesticidů, 

pouze zemina jimi znečištěná. Samotný odpad se 

tak nachází hlouběji a není zřejmé, zda převažuje 

volně ložený odpad či v pytlích nebo sudech. 

Odvodňovací subhorizontální vrt odvodnil 

těleso výsypky tak, že veškerá voda v současnosti 

odtéká tímto vrtem – došlo tak k vysušení 

stávajícího drenážního systému, a to díky změně 

napjatostních podmínek v tělese odvalu. 

V současnosti probíhá monitoring vod 

vytékajících z tělesa výsypky, a to jak z hlediska 

průtoku, tak z hlediska úrovně hladiny podzemních 

vod, tak z hlediska hydrochemického složení. 

Vytékající voda má prozatím stejné chemické 

složení jako měla drenážní voda (drenáž se nachází 

nad odvodňovacím vrtem).  

Vzhledem ke skutečnosti, že počva 

odvodňovacího subhorizontálního vrtu se nachází 

v blízkosti původní strže, tedy místa, kde vyvěrala 

podzemní voda před zavážením tělesa a kde dosud 

dochází k primární dotaci podzemní vody do tělesa 

výsypky, lze předpokládat, že zdržení podzemní 

vody bude významně kratší a nebude saturovat 

kontaminovanou část výsypky, jelikož dojde 

k jejímu rychlejšímu odvedení z tělesa výsypky 

nově vytvořenou privilegovanou cestou pod 

samotným tělesem výsypky (v eluviu žuly 

a podložním jílu). 
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Obr. 3 Schematický řez odvalem bývalého lomu Hájek 

IS – infiltrace atmosférických srážek; A – antropogén (těleso výsypky); e – eluvium; G – žulový masív porušený 

(puklinové proudění); SZ – systém zlomů (pukliny); VVS – vertikální vrt suchý (pouze rychlá infiltrace); VVP – 

vertikální vrt s přetokem (vykazuje přetok po cca 12–14 dnech po vydatných srážkách); PO – povrchový odtok, resp. 

hypodermický odtok, omezená infiltrace; PV – pramenní vývěr (nátok podzemní vody do tělesa výsypky); HPV – 

hladina podzemní vody (napjatá); HOV – horizontální odvodňovací vrt; V – výtok z ústí vrtu; SJ – startovací jáma 

(šachta); OS – oxidace a sedimentace; PRB – propustná reakční bariéra (Fe-špony); BS – biosorpce (rašelina, 

aktivní uhlí); M – mokřad (mokřadní rostliny, borka); P – potok 

 

 

Obr. 4 Vývoj kontaminace odváděných vod 

 

 

Obr. 5 Zastoupení jednotlivých sledovaných izomerů HCH a CB 


