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Abstrakt 
V příspěvku je uveden praktický postup sanačních prací staré ekologické zátěže skládky neutralizačních kalů Chvátalka 
v jednotlivých etapách sanačního zákroku, tj. přípravné práce na lokalitě skládky před zahájením vlastního odtěžování, 
těžba odpadů, manipulace s odpady, třídění a přeprava odpadů k využití do o.z. GEAM Dolní Rožínka, průběžné 
provozní vzorkování a analytická kontrola neutralizačních kalů a odpadního materiálu a podzemních vod, realizace 
hutněného zásypu vzniklého výkopu inertním materiálem a provedení technické a následné biologické rekultivace 
lokality. Sanační práce realizovala firma Bystřicko a.s., Bystřice pod Perštejnem. Vytěžený odpad byl využit v uranové 
technologii o.z. GEAM Dolní Rožínka, vytěžený kontaminovaný materiál z kontaminovaného dna a hrází byl využit na 
detoxikační lince jako druhotná surovina v procesu rekultivace uranových odkališť. 

Úvod 

Neutralizační kaly byly ukládány na lokalitu v letech 1966 až 1993. Skládka byla vybudována se 
souhlasem vodohospodářského orgánu a nebyla zabezpečena ve smyslu ČSN 83 0905 Ochrana vod před 
znečištěním ze skládek. Vlivem skládky došlo ke kontaminaci okolí, byla zjištěna kontaminace podzemních 
vod chlorovanými uhlovodíky a kontaminace zeminy těžkými kovy, zejm. Cu a Zn, a ropnými látkami. O 
nutnosti asanace skládky bylo rozhodnuto na základě šetření ČIŽP, které vydalo 1.2.1995 rozhodnutí 
k vykonání nápravných opatření. Původně odsouhlasený projekt předpokládal zakrytí skládky, tím by se však 
situace neřešila, pouze by se zamezilo infiltraci srážkových vod. Proto se přistoupilo k celkové asanaci 
skládky, tzn. úplné odstranění kalu se škodlivinami. Výběrovým řízením byla k realizaci sanačních prací 
vybrána firma Bystřicko a.s., Bystřice pod Perštejnem. Zpracovatelé projektu byli Ing. Roman Pýcha, Ing. 
Jaroslav Zima, Ing.Josef Žatečka, Ing. Emil Ondra. 

Geomorfologická charakteristika 

Lokalita bývalé skládky se nachází na lesním pozemku v prostoru bývalé pískovny 600 m severně od 
osady Chvátalka vpravo od silnice Kamenice Jílové. 

Prostor patří k orografickému celku Benešovská pahorkatina, podcelku Dobříšská pahorkatina a 
geomorfologickému okrsku Jílovská vrchovina. Území Benešovské pahorkatiny má ráz členité pahorkatiny 
převážně v povodí Sázavy, většinou na granitoidech středočeského plutonu, proterozoic-kých a 
staropaleozoických horninách (místy kontaktně metamorfovaných). Morfologicky má terén pahorkatinný 
charakter se zaříznutými vodními toky – pravobřežní svah údolí Chotouňského potoka. Na svazích údolí se 
občas vyskytují příční deprese, s největší pravděpodobností tektonicky predisponované. 

Hydrologické a klimatické poměry 

Hydrologicky leží lokalita skládky na severním okraji povodí Chotouňského potoka, který tvoří 
pravostranný přítok řeky Sázavy (č.h.p. 1-09-01-001) 

Klimaticky náleží území k mírně teplé oblasti, okrsek B3 – mírně teplý, mírně vlhký s mírnou zimou, 
pahorkatinný. Nejdůležitějšími klimatickými faktory, které mají vliv na doplňování zásob podzemních vod a 
odtokové poměry, tedy možný transport polutantů, jsou atmosférické srážky a teplota vzduchu. Průměrný 
roční úhrn srážek je cca 600 mm a evarotranspirace podle Krepse je cca 80% normálu ročních srážek. 
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Geologické poměry 

Lokalita je tvořena paleozoickými horninami středočeského plutonu, petrograficky se jedná o pozdě 
variské magmatity – biotitický granodiorit, drobnozrnný, převážně bohatý křemenem (požárský typ) Při 
povrchu je intenzivně zvětralý, často až do hloubek několika metrů. Kvartérní pokryv je tvořen eluviem 
granodioritu, svahovými hlínami a hlínami písčito-jílového charakteru. Mocnost kvartérního pokryvu kolísá 
od několika desítek centimetrů až přes 1 m. V údolí nivy Chotouňského potoka jižně od skládky se vyskytují 
fluviální náplavy o mocnosti až 2 m. 

Hydrogeologické poměry 

Podzemní vody jsou v lokalitě vázány na propustné puklinové systémy palezoických hornin – zvláště 
na tektonicky porušená pásma a zónu přípovrchového navětrávání i rozpojení hornin. Hladina podzemní 
vody se nachází v hloubce 11 až 18 m pod terénem. Směr proudění podzemní vody je převážně konformní se 
spádem terénu (případně modifikován směry preferenčních propustných zón), tj. generelně k jihu až 
jihovýchodu. Zvodeň je dotována infiltrací atmosférických srážek a odvodňována převážně na úrovni lokální 
erozní báze (Chotouňský potok). 

Horninové prostředí lze charakterizovat jako slabě propustné. Propustnost pokryvných útvarů je 
velmi variabilní a závisí na složení.  

Charakter staré ekologické zátěže 

Neutralizační kaly byly ukládány na lokalitu v letech 1966 až 1993. Skládka byla vybudována se 
souhlasem vodohospodářského orgánu a nebyla zabezpečena ve smyslu ČSN 83 0905 Ochrana vod před 
znečištěním ze skládek. 

Celkové množství kalů bylo odhadnuto na 4500 t. Na povrchu terénu se nacházela směs 
komunálního odpadu v množství asi 15 t. 

Byla zjištěna kontaminace podzemních vod chlorovanými uhlovodíky a kontaminace zeminy 
těžkými kovy, zejm. Cu a Zn, a ropnými látkami. 

Obr. 1 Celkový pohled na lagunu neutralizačních kalů před započetím odtěžovacích prací. 
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Etapy řešení celé sanace 

§ povolovací řízení (stavební povolení k terénním úpravám –projektová dokumentace, souhlas 
Lesů ČR, souhlas povodí Vltavy, souhlas vodohospodářského orgánu, rozhodnutí hygienika, 
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, vyjádření referátu dopravy a silničního 
hospodářství) 

§ uzavření smlouvy o dílo s firmou Bystřicko a.s., Bystřice pod Perštejnem 
§ přípravné práce před vlastní těžbou odpadů  
§ těžba odpadů, manipulace s nimi, odvodnění, třídění odstranění – vytěžení neutralizačních kalů 

ze tří lagun vzájemně oddělených hrázkami, včetně odtěžení kontaminované zeminy 
z uvedených hrází a dna lagun 

§ přeprava odpadů (plán havarijních opatření) 
§ proces využití odpadů v uranové technologii 
§ analytická kontrola (laboratoř ENVIREX s.r.o. Chotěboř. stanovení Cu, Zn, chlorované 

uhlovodíky (trichlormetan, 1,2-dichloretan, tetrachlormetan, trichloreten, tetrachloreten ve 
vodním výluhu odpadu) 

§ zavezení prostoru inertním materiálem - zásypem, který byl hutněn 
§ technická a biologická rekultivace lokality 
§ průběžný monitoring 
§ aktualizace analýzy rizika 
§ odevzdání lokality Lesům ČR s.p. 

Přípravné práce na lokalitě skládky 

§ Vyčištění od náletových křovin, dřevin a porostů 
§ Urovnání a zpevnění průjezdní trasy vozidel upravení výjezdu 
§ Navezení zpevňující vrstvy 
§ Zpevnění příjezdové cesty 
§ Shromáždění a likvidace komunálního odpadu s povrchu skládky  

Obr.2 Zpevnění příjezdové cesty na skládku drceným kamenem. 
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Těžba odpadů 

Těžba byla realizována v určených sektorech do předem stanovené hloubky, kterou určoval pověřený 
pracovník hlavního dodavatele na základě průběžných laboratorních analýz vzorků odpadu s přihlédnutím ke 
konkrétní situaci na lokalitě a možnostem použitých technických mechanismů. 

Svrchní vrstva zemin a vytěžený materiál z hrází jednotlivých lagun byly po zjištění nezávadnosti 
využity pro zpětný závoz výkopu společně s dovezeným inertním materiálem. 

Kromě vlastních deponovaných odpadů z jednotlivých lagun byly odtěženy i kontaminované zeminy 
z podloží skládky a jejího okolí. 

Obr. 3 Vlastní těžba neutralizačních kalů ze skládky 

 

Přeprava odpadů 

Doprava odpadů byla reglementována provozním řádem přepravy, tj. zejména požadavky na obsluhu 
a údržbu, činnost v jednotlivých fázích přepravy, manipulace, vzorkování včetně implementace požadavků 
dohody ADR k zabezpečení přepravy nebezpečných věcí, označování vozidel, požadavky na vybavení 
nákladních vozidel, požadavky na znalosti osádek vozidel atd. 

Těžba i nakládka probíhala v prostoru, který byl izolován od okolí. Byl zvolen ekologicky bezpečný 
způsob přepravy, při němž docházelo pouze k manipulaci se zakrytými kontejnery bez přesypávání v 
průběhu dopravy. 

Klasifikace odpadu - možnost jeho využití 

Předmětným odpadem na skládce Chvátalka byly kaly z technologie povrchových úprav  - alkalické 
odmašťování, moření v kyselinách, moření v alkáliích. Po roce 1993 byly využívány jako druhotná surovina 
v uranové technologii. V ní bylo také celkem použito ze skládky jako zdroje měďnatých iontů 4 048 t 
neutralizačních kalů s vysokým obsahem Cu (nad 5%). 

Pro docílení požadované výtěžnosti loužení chudých uranových rud je nezbytné použití měďnatých 
iontů, které jako katalyzátor ve formě tetraamoměďnatého komplexu slouží k transportu kyslíku v procesu 
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oxidace sloučenin uranu. Kaly tak slouží jako náhrada síranu měďnatého, z níž se katalyzátor vyrábí a kterou 
je potřebné nakupovat. 

Chemická úpravna DIAMO na Dolní Rožínce  

Úpravna rudy je v podstatě speciální chemická továrna, která se nachází většinou v blízkosti důlních 
děl, za účelem získání uranu z rudy. Poslední z takových funkčních zařízení v ČR je závod GEAM Dolní 
Rožínka. Ruda získaná povrchovou nebo podpovrchovou těžbou se v úpravně rudy drtí, rozemele a louží za 
katalytického účinku tetraamoměďnatého iontu. Katalyzátor slouží k transportu kyslíku v procesu oxidace 
sloučenin uranu. Ve většině případů přichází v úvahu jako loužící roztok kyselina sírová, používá se ale i 
alkalické loužení. Protože loužící roztok rozpustí z rudy nejen uran, ale i ostatní složky jako molybden, 
vanad, selen, železo, olovo a arzén, musí být uran ze získaného roztoku oddělen ionexovými výměníky. 
Konečný produkt úpravny rudy je tzv. žlutý koláč (Yellow Cake - U3O8 s nečistotami), který se používá pro 
výrobu jaderného paliva. 

Technická rekultivace 

Výkopy byly zasypány inertním materiálem (cca 380 t) s jeho následným zhutněním tak, aby bylo 
provedeno začlenění lokality do morfologie terénu a do přirozeného rázu krajiny z hlediska lesního půdního 
fondu. 

Obr. 4 Pohled na území skládky po technické rekultivaci 

 

Biologická rekultivace 

V první fázi byla celá plocha odtěžené, technicky zrekultivované skládky oseta jetelotravní směsí pro 
zlepšení půdní bilance a biologických vlastností a pro zabránění expanzivnímu růstu nežádoucích 
ruderálních bylin. 

V další etapě bylo provedeno osázené dřevinami s ohledem na druhovou skladbu okolního lesního 
porostu. Pro vlastní rekultivaci byly vybrány následující dřeviny:  
  borovice lesní 4000 ks 
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  dub zimní 500 ks 
  dub letní 500 ks 
  modřín evropský 150 ks 
  lípa malolistá 700 ks 

Jejich rozmístění spon a počet sazenic na hektar bylo určeno Lesním závodem Konopiště podle tvaru 
lokality, zastínění a okolních lesních porostů. Zalesnění plochy o rozloze 0,63 ha bylo dokončeno 18.4.2000. 
Práce na zalesnění byla provedena s donáškou zeminy do jamek při výsadbě stromků, sadební materiál byl 
zakoupen u LZ Konopiště. Oplocení bylo ponecháno, příp. opraveno, aby nedošlo ke škodám na sazenicích 
ohryzem. Pozemek byl poté předán Lesům ČR. 

Závěr 

Odtěžení kalů a jejich zneškodnění včetně čistých terénních úprav zájmového území bylo provedeno 
v roce 2000. Výsledky postasanačního monitoringu podzemních vod v prostoru bývalé skládky a ve směru 
jejich proudění prokázaly, že došlo k poklesu koncentrací chlorovaných uhlovodíků a těžkých kovů. 
Výsledky rozborů podzemních vod neprokázaly plošné rozšíření kontaminace.  

Použité materiály: 

1. Rozhodnutí referátu životního prostředí Praha východ 
2. Technická zpráva 
3. Prováděcí projekt sanačních prací 
4. Závěrečná zpráva o sanaci skládky neutralizačních kalů Chvátalka, Bystřicko a.s. 
5. Aktualizace analýzy rizika,  Bystřicko a.s. 
6. Vyhodnocení monitoringu podzemních vod za roky 1999, 2000, Bystřicko a.s. 

Vybrané fotografie jsou z Technické zprávy o sanaci skládky neutralizačních kalů Chvátalka 


