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ÚVOD 
V zájmovém území mezi obcemi Hájek a Hroznětín (cca 8 km SV od Karlových Varů) 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).  
Lom byl otevřen v lednu 1965, v roce 1971 byly těžební práce ukončeny – vytěženo bylo celkem 6 475 000 m3, vč. rudniny, bentonitu a kaolinu. 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 x 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. 
 A LANDFILL OF BALLAST ISOMERS AND CHLORINATED BENZENES GENERATED FROM THE PRODUCTION OF HCH IN SPOLANA NERATOVICE AT THE HÁJEK SITE NEAR KARLOVY VARY IN THE CZECH REPUBLIC 

Abstract: This paper is concerned with the issue of the deposition of ballast wastes generated from the production of hexachlorcyclohexane 
made in the 1960s in the company Spolana Neratovice. These substances were used, among others, in the production of chemical weapons in the war in North Vietnam (Agent Orange). The wastes were deposited into an area in which uranium ore and kaolin had been mined. The deposition of the wastes took place concurrently with the mining. The site is located close to Karlovy Vary in the southwest of the Czech Republic, in the Kyselka infiltration area (the source of mineral water). 
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 Cílem tohoto příspevku je popsat poměry na odvalu, do kterého byly během těžby kaolinu a uranových rud ukládány balastní odpady z výroby HCH ve společnosti Spolana Neratovice. Tyto látky se mimo jiné používaly při výrobě chemických zbraní ve válce v severním Vietnamu (Agent orange). Lokalita se nachází v blízkosti Karlových Varů na jihozápadě České republiky, v infiltrační oblasti Kyselka, známé jako zdroj minerálních vod. 

Spolana Neratovice je největší chemickou továrnou v České republice 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 a používané armádou USA během války ve Vietnamu. Při výrobě vážně onemocněla řada zaměstnanců a došlo k rozsáhlému zamoření dioxiny a dalším perzistentními organickým látkami. 
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GEOLOGICKÉ POMĚRY 
Lom Hájek leží na nejjižnějším okraji Hroznětínské pánve. Její výplň terciérního stáří je tvořena tufitickými horninami, jílovci, uhelnými jíly. Ojedinělá je přítomnost proplástků uhlí a písčitých jílů. Odval lomu leží těsně za hranicí pánve na elevaci žulového masivu, kterým proniká terciérní bazaltoidní peň. V podloží lomu je pravděpodobná přítomnost útržků kaolínové krusty žulového masivu a sedimentů terciéru (Novotný et al. 1995). Dvořák (1991) uvádí mocnost kaolinizované zóny cca 10 m. 

HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 
V oblasti odvalu, zejména v sesuvné ploše dochází k vývěrům podzemní vody žulového kolektoru na povrch terénu (přítomnost dvou údolnic). Z těchto důvodů zde byly postaveny dva rybníky, celoročně dotované puklinovými prameny. Odtoky z obou rybníků byly přes soustavy záchytných hrázek svedeny do třetího později zřízeného rybníka. Tento rybník byl zavezen. Na jeho místě je dnes pata zatěžovací lavice sesuvu (Novotný et al. 1995). 
Celá oblast lomu Hájek leží uvnitř ochranného pásma 3. stupně karlovarské zřídelní struktury. Lom Hájek leží na rozvodnici mezi povodím Sadovského potoka a povodím Ostrovského potoka. Ty jsou oba levostrannými přítoky řeky Bystřice. Průměrný srážkový roční úhrn činí 658 mm, Ostrovský potok napájí po cca 1,5 km od lomu Hájek soustavu rybníků. Složitá hydrogeologická problematika ložiska byla evidentně podceněna. Pramen napájející sousední Velký rybník má vydatnost cca 20 l/s. Situaci komplikoval i rybníček (80 x 50 m) ve východní části lokality (Dvořák, 1991).  

PROBLEMATIKA ULOŽENÝCH ODPADŮ 
Odpady ze Spolany Neratovice měly být uloženy v plechových soudcích a soudcích ze silného kartonu, které měly být přepásány třemi dřevěnými obručemi (Dvořák, 1991). Odhaduje se, že asi polovina uložených odpadů ze Spolany Neratovice byla uložena volně (character bílých vloček). 
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-, tertrachlor- 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 snadnou opětnou desorpcí. U lindanu je prokázána mikrobiální dechlorace na trichlor a tetrachlor-benzeny, dechlorace probíhá rychleji v anaerobním než v prostředí aerobním. (Beba, 1990). 
Dvořák (1991) shrnuje situaci lokality: kontaminanty neměly být nikdy ukládány do vnitřní výsypky lomu Hájek, jež byla nespolehlivě založena. Nebyly identifikovány a klasifikovány pramenní vývěry a testována jejich vydatnost, nebyly provedeny experimentální testy dna podloží výsypky s ohledem na jeho infiltrační schopnost. 
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). Dále 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.  

Obr. 1: Maximální rozsah uložení HCH na lokalitě odvalu PROVEDENÉ PRÁCE 
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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. 
Numerický model proudění podzemní vody a transportu kontaminantů: 
Cílem matematického modelu proudění vody bylo ověření hydrogeologických podmínek v tělese odvalu a vytvoření proudového pole pro následnou simulaci transportu znečištění. Proudovým modelem jsou dále pomocí vhodných okrajových podmínek testovány vlivy různých technických opatření pro odvodnění tělesa odvalu a míry infiltrace srážek. 
Při práci na modelu byly využity zejména rešeršní práce, výsledky hydrodynamických zkoušek, výsledky karotážních prací, výsledky geofyzikálních prací a výsledky monitoringů průtoků a chemismu. Transportní model umožnil predikci vývoje kontaminačního mraku a dotace kontaminantů do 

saturované zóny v návaznosti na simulovaná technická řešení. 
 

 Obr. 2: 3D model povrchu terénu (5x převýšeno) 
Atmogeochemický průzkum: 
V žádném z navržených míst nebyly izomery HCH a HCB ani další produkty jejich přímého rozkladu identifikovány. V půdním vzduchu byly zjištěny sloučeniny s pravděpodobně průmyslovým původem, ale nelze vyloučit, že se jedná o vlivy později aplikovaných pesticidních látek. Byly zde také zjištěny aromatické uhlovodíky, které mohou být potenciálně finálními produkty rozkladu (Kohout, 2013). 
Geofyzikální průzkum: 
V rámci průzkumných prací bylo na šesti profilech měřeno metodami odporového profilování (OP), elektrické odporové tomografie (ERT) a vertikálního elektrického sondování (VES). Účelem bylo zkoumat zájmové území zejména z hlediska existence odporových nehomogenit, které mohou mít svůj původ v porušení hornin, litologických změnách atd. (Duras a kol. 2013) 

 
 

předpokládanýsměr odvodnění
odvalu

zóny nízkých odporů
v severní části odvalu

nízkoodporové anomálie
v jižní části odvalu  Obr. 3: Interpretace geofyzikálních prací 

Provedení úzkoprofilových sond a hydrogeologických vrtů 
V tělese odvalu bylo provedeno celkem 15 úzkoprofilových sond do hloubky cca 10,8 m. Ze sond byly odebrány směsné vzorky z míst, kde bylo organolepticky zjištěno znečištění či podezření na znečištění HCH. Byly sledovány izomery alfa-HCH, beta-HCH, gama-HCH (lindan), delta-HCH, DCB, HCB, 1,2,3-TrCB, 1,2,4-TrCB a 1,3,5-TrCB. 
V porostoru odvalu byl realizován 1 nový hydrogeologický vrt a v jeho okolí 5 nových hydrogeologických vrtů. 
Hydrodynamické zkoušky a karotážní práce 
Účelem hydrodynamických zkoušek bylo orientační zjištění hydraulických vlastností horninového prostředí. Bylo zjištěno, že horninové (příp. jiné litologické – odpady) složení je velmi heterogenní – obecně byla největší propustnost zjištěna v severní rekultivované části a nejnižší v centrální nerekultivované části a mimo těleso odvalu. 
Karotážní měření bylo provedeno na 8 hydrogeologických vrtech v areálu odvalu. Cílem měření bylo zjištění hydraulických parametrů horninového prostředí, zjištění rychlosti a směru proudění podzemní vody, odhad a bilance vertikálního a horizontálního proudění podzemní vody ve vrtech. Bylo zjištěno, že podzemní voda na lokalitě proudí obecně jen velmi pomalu. V žádném z měřených vrtů nebyl nalezen přirozený pohyb podzemní vody směrem vzhůru.  
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VYHODNOCENÍ GEOCHEMIE VOD 
Pro geochemické vyhodnocení složení podzemních vod byly použity výsledky chemických analýz podzemních a povrchových vod a program Geochemist´s Workbench.  

 
Obr. 4: Rozdělení vrtů do skupin v Piperově diagramu 

První čtyři skupiny představují geochemický vývoj vod od čistě Ca2+-SO42– 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.  

Úplně odlišným typem od všech předchozích vod je voda ve skupině VII., která je principiálně vodou Na+-Cl– s částečnou dotací bikarbonátů. 
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) 
 
  

 Obr. 5: Porovnání chemického složení podzemních a povrchových vod odvalu bývalého lomu Hájek s celkovým množstvím rozpuštěných látek a pH pomocí Durovova diagramu.

ZÁVĚR  
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem lze předpokládat, že větší část odpadů by se mohla nacházet v prostoru dnes nezrekultivované části, tedy jihozápadní 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. 
Pro další postup řešení problému je vhodné porovnat skupiny vod vydělené na základě chemického složení a geochemického vyhodnocení s plošným a vertikálním umístěním vrtů, dalšími podmínkami na lokalitě a výsledky dalších průzkumů (geologického, hydrogeologického, geofyzikálního) a prověřit, zda je kontaminace HCH a dalšími polutanty vázána na některý z vyčleněných typů vod. 
V případě, že je možné jako nositele kontaminace označit některý z vyčleněných typů vod, posoudit geotechnické podmínky pro izolaci těchto vod, jejich oddělenou dekontaminaci či vhodnost zvláštních opatření. 
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