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Anotace  

Veškerou činností a způsobem ţivota celé společnosti dochází k neustálému hromadění 

odpadů, které pak výrazně zasahují do krajiny a mají negativní vliv na ţivotní prostředí. 

Skládku odpadů je moţné zaloţit i za velmi krátkou dobu, ale v tomto případě 

se jednalo o toxickou skládku, na kterou byly bezmála po devadesát let zaváţeny 

a ukládány nebezpečné odpady z celého Ústecka, v celkovém objemu cca 3,25 milionů 

m
3
. Likvidace takto objemné a nebezpečné skládky je nejenom časově, ale zejména 

i finančně náročnou záleţitostí. Diplomová práce rekapituluje celý průběh zdlouhavého 

procesu asanace skládky nebezpečných odpadů v Chabařovicích, od počátku příprav 

variantních řešení aţ po ukončení sanačních prací. V závěru práce jsou hodnoceny 

výsledky sanace, včetně doporučení pro postsanační monitoring. 

Klíčová slova: odpad, nebezpečný odpad, skládka, sanace, asanace  

 

Summary 

All activities and the way of life throughout our society lead to a continual 

accumulation of waste, which significantly affects the landscape and has a negative 

impact on the environment. Landfills can be found  in a very short time, but in this case 

it was a toxic landfill, where hazardous waste from all the Ústí district had been filled 

and stored for nearly ninety years in total about 3.25 million m
3
. Disposal of such 

a voluminous and hazardous landfill is not only time consuming, but especially 

financially demanding. My diploma thesis summarizes the entire course of the lengthy 

process of rehabilitation of hazardous waste landfills in Chabařovice, from the 

beginning of preparation of variant solutions to the completion of remediation. 

In conclusion, there are evaluated the results of rehabilitation, including 

recommendations for the postsanitation monitoring. 

Keywords: waste, hazardous waste, landfill, sanitation, redevelopment 
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Seznam zkratek 

 
AN akumulační nádrţ 

apod. a podobně 

BČOV biologická čistírna odpadních vod 

BTEX monocyklické aromatické uhlovodíky 

ČJ čerpací jímka 

ČOV čistírna odpadních vod 

DCE dichlorethylen 

FNM Fond národního majetku 

GP generální projektant 

HCB hexachlorbenzen (Hexa) 

HCBD hexachlorbutadien 

HDPE vysokohustotní polyetylen 

OI ČIŢP Oblastní inspektorát České inspekce ţivotního prostředí 

PCE tetrachlorethylen (Perchlor) 

popř. popřípadě 

PTS podzemní těsnící stěna 

RU ropné uhlovodíky 

RŢP referát ţivotního prostředí 

SČVaK Severočeské vodovody a kanalizace 

SHD Severočeský hnědouhelný revír 

TCE trichloretylen 

tzn. to znamená 

vč. včetně 

VOD vnitřní obvodový drén 

VÚN víceúčelová nádrţ 
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Úvod 

Cílem této diplomové práce je celkové zhodnocení celého průběhu asanace skládky 

nebezpečných odpadů v Chabařovicích, a to jiţ od počátku příprav přes realizaci 

provedených prací, výsledků sanace a v neposlední řadě i vlivu skládky na ţivotní 

prostředí před a po ukončení sanačních prací. 

První kapitola hovoří o tom, co bylo cílem realizované sanace, jaké funkce stavby bylo 

nutné zajistit, co bylo základním předpokladem jejího provedení a jakým způsobem byly 

provedeny a členěny hlavní skupiny provedených prací. 

Druhá kapitola popisuje základní údaje o zájmové lokalitě a zároveň je letmým exkurzem 

historií vzniku skládky nebezpečného odpadu, která je spjata i s povrchovou a hlubinnou 

těţbou v regionu. Dále rekapituluje vývoj názorů na řešení problematiky skládky, během 

něhoţ bylo zpracováno několik různých řešení a studií. 

Kapitola třetí popisuje přírodní podmínky v oblasti skládky a jejím okolí, tzn. geografické 

vymezení a geomorfologické, hydrologické, klimatické, geologické a hydrogeologické 

poměry. 

Kapitola čtvrtá se zabývá rozborem provedených prací, kdy hlavní skupiny prací spojené 

se sanací skládky byly rozděleny do provozních souborů a stavebních objektů, které jsou 

zde blíţe popsány a dokumentovány příslušnými obrázky.  

V kapitole páté je řešen problém nestabilní části skládkového tělesa, kdy po nadměrných 

sráţkách v období podzim 2001 – zima 2002, začaly být při zemních úpravách svahů 

pozorovány projevy trhlin v severních svazích skládky. Tento stav vyţadoval zvýšenou 

pozornost a je zde popsán stručný přehled jednotlivých kroků vedoucích k vyřešení nově 

vzniklé situace. 

V kapitole šesté jsou rekapitulovány výsledky sanace, zda bylo dosaţeno hlavního cíle, 

tj. vyloučení vlivu nezabezpečené skládky průmyslových odpadů na ţivotní prostředí, 

vyhodnocení odstraněných odpadů a monitoringu všech sloţek ŢP, vč. rekapitulace plnění 

podmínek stavby. 

Kapitola sedmá je závěrečným shrnutím a vyhodnocením rizik spojených s provedením 

sanace skládky, vč. doporučení pro postsanační monitoring. 

Na teoretickou část práce navazuje její druhá část zaměřená na průzkum k danému tématu. 
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Skládka Chabařovice o celkové rozloze cca 41 ha byla jednou z nejvíce nebezpečných 

skládek odpadů v České republice a zároveň jedním z nejhorších pozůstatků likvidace 

odpadů minulosti. Po dlouhém období průzkumů, analýz moţných řešení asanace
1
 a dvou 

výběrových řízení se po více neţ desetiletém úsilí vlastníka skládky, státních 

a samosprávných orgánů podařilo asanaci zrealizovat. S ohledem na rozsah sanačních 

opatření a jejich technickou a finanční náročnost byl investorem asanace v rámci 

privatizace státního majetku a s ní spojených náprav starých ekologických zátěţí Fond 

národního majetku, vlastníkem skládky a zadavatelem byl Spolek pro chemickou a hutní 

výrobu a.s., Ústí nad Labem a hlavním dodavatelem společnost Metrostav a.s., Praha.
2
 

1 Cíl sanace 

Hlavním cílem realizované sanace bylo vyloučení vlivu nezabezpečené skládky 

průmyslových odpadů na ţivotní prostředí a tím dosaţení záměrů stanovených správními 

rozhodnutími, zejména Rozhodnutím o stanovení podmínek k odstranění staré ekologické 

zátěţe skládky průmyslových odpadů Chabařovice – Spolek pro chemickou a hutní výrobu 

a.s., č.j. 4/HI/079/96 OI ČIŢP Ústí nad Labem, ze dne 08.09.1995, v souladu 

se schváleným realizačním projektem nápravného opatření. Cílem stavebně-technického 

řešení stavby bylo zajištění pozitivního vlivu na celkovou ekologickou situaci a ozdravení 

ţivotního prostředí v dané lokalitě, čímţ bylo nutné zajistit uvedené funkce stavby:                                         

 sledování a vyhodnocování stavu a kvality ţivotního prostředí, 

 ochranu podzemních vod, 

 ochranu povrchových vod, 

 ochranu ovzduší, 

 zajištění stability tělesa skládky, 

 zajištění návaznosti na stávající reliéf a ekosystémy.
3
 

Odstranění staré ekologické zátěţe vycházelo ze základního předpokladu, ţe veškeré 

materiály nacházející se na skládce, s výjimkou ţelezného šrotu, nebudou odváţeny mimo 

areál skládky, ale ţe po jejich odtěţení budou zapracovány zpět do tělesa skládky.  

 

                                                             
1
 soubor opatření vedoucí ke zlepšení, ozdravění ţivotního prostředí; dekontaminace zamořeného objektu 

2
 Odpadové hospodářství, ekonomika ţivotního prostředí. Sanace skládky Chabařovice, 2003 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: 

<http://odpady.ihned.cz/?secpart=_clanek_ebgdc_ih_>. 
3
 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 23 s. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/dekontaminace
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/objekt
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Vlastní sanační práce byly realizovány postupně, dle následujícího členění: 

 terénní úpravy, 

 opatření na odvedení povrchových vod, 

 opatření na odvedení vnitřních vod tělesa skládky a nakládání s těmito vodami, 

 oddělení podloţí skládky od okolí, 

 opatření proti prašnosti a vnitřnímu hoření, 

 zajištění stability tělesa skládky, 

 utěsnění povrchu tělesa skládky, 

 sanace prostoru předpolí skládky a oblasti Zeleného a Ţlutého rybníku, 

 závěrečná rekultivace povrchu sanovaného tělesa skládky a jejího předpolí, 

 monitoring všech sloţek ţivotního prostředí.
4
 

V roce 1998 byl dokončen podrobný průzkum předmětného území, po němţ byla 

do sanačních prací zahrnuta rovněţ i sanace okolních kontaminovaných pozemků, a to 

prostor baţiny, prostor pod lanovkou východně od skládky a prostor pod komunikací K1 

západně od skládky, které jsou zakresleny na obrázku 1-1.  

 

obr. 1-1 - prostor baţiny, 
pod lanovkou a pod 
komunikací K1 

Zdroj: Metrostav a.s. 

 

 

 

 

                                                             
4
 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 23 s. 
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2 Základní údaje o lokalitě 

Zájmovou lokalitou je Chabařovická skládka nebezpečných odpadů, která se nachází 

v Ústeckém kraji, cca 5 km západně od Ústí nad Labem, na jihovýchodním okraji obce 

Chabařovice, v blízkosti bývalého hnědouhelného lomu. Rozloha celého areálu skládky 

je cca 40,5 ha, z toho rozloha vlastního skládkového tělesa je cca 30 ha. Objem 

skládkového tělesa je přibliţně 3,25 milionů m
3
 průmyslového odpadu z celého bývalého 

okresu Ústí nad Labem
5
. Na severu je skládka ohraničena silnicí č. II/253 Chabařovice - 

Ústí nad Labem. Po ukončení skládkování byl celý areál oplocen a zajištěn bezpečnostním 

systémem. V průběhu realizace sanačních prací byl prostor stavby střeţen nepřetrţitou 

sluţbou bezpečnostní agentury.
6
 

obr. 2-1 - letecký snímek částečně sanované skládky – rok 2005  

 

Zdroj: Metrostav a.s. (www.seznam.cz/mapy) 

Na východ od skládky se nacházejí pozemky, které byly v minulosti vyuţívány 

k zemědělské výrobě. V průběhu intenzivní těţby uhlí v lomu Chabařovice však byly 

některé z nich dočasně vyjmuty ze zemědělského půdního fondu. Západně od skládky 

se rozkládají pozemky s nevyuţívanými ovocnými sady a rovněţ i baţiny, které jsou 

v současné době jiţ rekultivovány. Přibliţně 400 m jiţně od skládky se nachází okraj nyní 

                                                             
5
 údaj z Technicko ekonomické studie sanace skládky nebezpečných odpadů v Chabařovicích, díl I. a II., J. Beba, CH2M HILL 

INTERNATIONAL, LTD,  z roku 1992 
6
 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 24 s. 
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rekultivovaného a zatápěného povrchového lomu Chabařovice (jezero Milada) výhledově 

určeného k rekreaci. 

   2.1 Historický vývoj skládky 

Historický vývoj skládky Chabařovice má souvislost nejen s ukládáním průmyslových 

odpadů, ale i s povrchovou a hlubinnou těţbou v daném regionu. Zahájení těţby se datuje 

na konec 18. století, kdy se uhlí v okolí skládky těţilo aţ ve třech horizontech. Aţ do 60. 

let 20. století zde bylo v provozu několik hlubinných dolů, z nichţ poslední byl uzavřen 

v roce 1965. V okolí skládky byla těţba z větší části realizována v první polovině 

20. století a s ohledem na všeobecné znalosti a zkušenosti s nadloţními jílovci v této 

oblasti se předpokládalo, ţe v průběhu následujících dvaceti let po ukončení těţby jiţ 

proběhly deformace vyvolané podzemními štolami a jevy spojené se závaly vyrubaných 

prostor. Přímo pod skládkou se nacházejí nejméně tři opuštěné šachty se svislými 

těţebními jámami bývalých dolů. O jejich stavu však nejsou známy ţádné informace 

a existuje tedy moţnost, ţe se ještě neprojevilo odeznění jejich vlivu na nadloţí. 

V sousedství skládky Chabařovice byly činné dva povrchové lomy. Prvním z nich byl lom 

Milada Petri situovaný severně od silnice Chabařovice - Ústí nad Labem, který byl 

v provozu v letech 1960 aţ 1973. Těţba v něm postupovala od severu k jihu, 

aţ k ochrannému pilíři silnice. Z lomu bylo vytěţeno asi 7,2 milionů tun uhlí a zbytková 

jáma byla vyuţívána městem Ústí nad Labem jako městská skládka. Druhým povrchovým 

dolem byl lom Chabařovice, který byl vyprojektován počátkem sedmdesátých let a svoji 

činnost zahájil v roce 1978. Nacházel se jiţně od skládky a vyprodukoval asi 3,5 milionů 

tun uhlí při rychlosti porubní fronty cca 50 aţ 60 metrů za rok. 
7
 

Povrchová těţba uhlí v lomu Chabařovice byla ukončena v roce 1992, a to na základě 

Usnesení vlády č. 331/1991, ke zprávě o účelnosti další těţby hnědého uhlí 

v Chabařovicích, okres Ústí nad Labem, č. 444/1991, ke zprávě o územních ekologických 

limitech těţby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi a č. 331/1992, 

k informaci o správním řízení ke stanovení dobývacího prostoru lomu Chabařovice 

a k ţádosti Palivoenergetického kombinátu Úţín o stanovení chráněného loţiskového 

území. Následně byl příslušnou těţební organizací zpracován „Plán likvidace lomu 

Chabařovice“ a technické projekty „Likvidace lomu Chabařovice“ s řadou doplňků, podle 

                                                             
7
 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 24 s. 
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kterých byla likvidace lomu Chabařovice nezbytná pro přípravu revitalizace
8
 území. Dále 

byly zpracovány a realizovány projekty „Komplexní revitalizace území dotčeného těţbou 

Palivového kombinátu Ústí nad Labem, s.p.“, řešící stabilitu přilehlých svahů zbytkové 

jámy, rekultivaci vodní plochy ve zbytkové jámě (jezero Milada), atd. Přilehlé území 

po bývalé důlní činnosti bylo určeno k těţbě vhodných materiálů pro stavbu „Asanace 

skládky Chabařovice“, jako zemníky pro zdroje zemin. Vyuţívány byly zejména jíly 

pro zatěsnění povrchu skládky a sprašové zeminy pro rekultivační vrstvy.
9
 

Počátek zaváţení chemických odpadů se datuje jiţ na počátek 20. století, a to na základě 

povolení vydaného rakousko-uherským okresním hejtmanstvím pod registračním číslem 

Z22.278, ze dne 10. června 1908. Skládka byla vyuţívána jako výsypka pro popel, 

popeloviny a škváry ze sklářského, textilního a chemického průmyslu v Ústí nad Labem. 

V 50. letech 20. století byla část škváry odtěţena a pouţita pro výstavbu v povrchovém 

dolu Milada Petri, čímţ došlo ke vzniku tvaru skládky v podobě písmene C. Otevřená část 

"písmene C" byla postupně zaplněna chemickými odpady a ve středu skládky vznikla, 

vlivem ukládání tekutých kalů, tzv. deprese – kalová laguna (viz. obrázek 2.1-1).
10

  

 

obr. 2.1-1 – prostor 
vzniklé kalové laguny 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zdroj: Metrostav a.s. 

                                                              
8
 znovuoţivení, posílení 

9
 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 25 s. 

10
 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 25 s. 
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Od počátku 70. let 20. století byly na skládku ukládány heterogenní
11

 chemické odpady. 

Jednalo se o redukční kaly z výroby organických barviv, kaly z produkce ţíravých louhů 

rtuťovou elektrolýzou, kaly s arzeničnanem vápenatým, kaly z produkce hypermanganu 

a jiné. Odpad obsahoval rovněţ kovové a plastikové obaly a sudy, ţelezný šrot, 

rozmontovaná provozní technologická zařízení, panely. V jihozápadní části skládky byly 

uloţeny sudy se zbytky výroby hexachlorbenzenu (HCB) - cca 40 000 sudů v šesti 

vrstvách (viz. obrázek 2.1-2). Sudy byly zakládány kyselou sádrou obsahující 2 - 3 % 

kyseliny sírové. Není dostatečně známo, jaký odpad byl ukládán na skládku v době 1. a 2. 

světové války a v období mezi nimi. Na skládku ukládaly odpady také státní statky 

a zemědělská druţstva -  5 000 aţ 10 000 obalů od agrochemikálií, Technoplyn Předlice - 

řádově desetitisíce tun hydroxidu vápenatého, Spolchemie Mníšek - cca 2 000 t vápenitých 

kalů s organickými příměsmi, Spolchemie Velvěty - kaly z biologické ČOV
12

. Skládka 

slouţila rovněţ jako úloţiště odpadů z průmyslových havárií - 10 000 aţ 20 000 tun.
13

  

obr. 2.1-2 – prostor s 
uloţenými sudy 
s hexachlorbenzenem 

 

Zdroj: Metrostav a.s. 

 

                                                             
11

 mající nestejnorodé sloţení 
12

 čistírna odpadních vod 
13

 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 26 s. 
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V následující tabulce 2.1-3 je uveden zjednodušený přehled odpadů ukládaných na skládku 

v průběhu celého období její existence. 

tab. 2.1-3 - zjednodušený přehled ukládaných odpadů na skládku Chabařovice  

Odpad Zařazení dle katalogu – vyhl. MŢP č. 381/2001 Sb. Mnoţství 

popis číslo název kategorie (tuny) 

kaly ze zpracování Mn rudy 

(burelu) 

01 03 06 jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 06 

a 01 03 05 

O 45 000 

odpadní sádra 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 

neuvedené pod číslem 17 08 01 

O 1 000 000 

destilační zbytky s obsahem 

HCB a HCBD 

07 01 07 halogenované destilační a reakční zbytky

   

N 8 500 

kaly z čištění solanky 

 

06 04 04 odpady obsahující rtuť N 9 800 

materiály kontaminované sírou 06 06 99 odpady jinak blíţe neurčené – 

průmyslové smetky se sírou 

N 3 000 

Fe-Mn hydroxid 

 

06 02 05 jiné alkálie N 17 000 

zinkové kaly (chlorid zinečnatý) 06 03 14 pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly  

06 03 11 a 06 03 13 

O 1 000 

odpadní kopolymer 19 09 05 nasycené nebo upotřebené pryskyřice 

iontoměničů 

O 1 200 

destilační zbytky s obsahem 

fenolu 

07 01 08 jiné destilační a reakční zbytky N 110 

vyčerpaný katalyzátor – 

katexová pryskyřice 

16 08 07 upotřebené katalyzátory znečištěné 

nebezpečnými látkami 

N 1 100 

křemelina a filtry se zbytky 

rozpouštědel 

14 06 05 kaly nebo pevné odpady obsahující 

ostatní rozpouštědla 

N 10 500 

destilace butylesteru, stearinové 

dehty 

07 06 08 ostatní destilační a reakční zbytky N 1 640 

destilační zbytky 

pinenmerkaptanu 

07 07 08 jiné destilační a reakční zbytky N 30 

vytvrzené pryskyřice, 

průmyslové smetky 

08 04 10 jiná odpadní lepidla těsnící materiály 

neuvedené pod číslem 08 04 09 

O 2 800 

odpadní smoly, dehty a jiné 

destilační zbytky 

07 03 08 jiné destilační a reakční zbytky N 8 630 

reakční zbytky a kaly obsahující 

chlorované látky 

07 03 07 halogenované destilační a reakční zbytky N 1 380 

redukční kaly (Fe+Fe oxidy) 11 01 10 kaly a filtrační koláče neuvedené pod  

číslem 11 01 09 

O 19 120 

redukční kaly (Fe+Fe oxidy) 

znečištěné org. Látkami 

11 01 09 kaly a filtrační koláče obsahující 

nebezpečné látky 

N 10 050 

aerační kaly – křemelina 

s balastními látkami 

07 03 10 jiné filtrační koláče, upotřebovaná 

absorpční činidla 

N 17 040 

odpadní siřičitan se zbytky l – 

naftolátu 

06 06 02 odpady obsahující nebezpečné sulfidy N 27 500 

smetky a zbytky barviv 

 

07 03 99 odpady jinak blíţe neurčené – odpadní 

barviva 

N 22 400 

kal s obsahem arseničnanu 

vápenatého 

06 04 03 odpady obsahující arsen N 35 000 

pytle, soudky, kartony 

 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 20 000 

pytle, konve, barely 

 

15 01 02 plastové obaly O 5 000 

bedny, palety 

 

15 01 03 dřevěné obaly O 10 000 

sudy, kanystry, plechovky 

 

15 01 04 kovové obaly O 15 000 
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vícesloţkové obaly 

 

15 01 06 směsné obaly O 20 000 

laboratorní sklo 

 

15 01 07 skleněné obaly O 1 000 

znečištěné obaly 

 

15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpeč. látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N 20 000 

odpad podobný komunálnímu 

odpadu 

20 03 01 směsný komunální odpad O 15 000 

odpad z úklidu areálu a vnějších 

prostorů 

20 03 03 uliční smetky O 5 000 

nánosy mechanických nečistot 

 

20 03 06 odpad z čistění kanalizace O 1 000 

odpad z demolice vybavení 

interiérů 

20 03 07 objemný odpad O 1 000 

odpad z demolic 

 

17 01 01 beton O 50 000 

odpad z demolic 

 

17 01 02 cihly O 15 000 

odpad z demolic 

 

17 02 01 dřevo O 5 000 

odpad z demolic 

 

17 02 02 sklo O 1 000 

odpad z demolic 

 

17 02 03 plasty O 5 000 

odpad z opravy komunikací 

 

17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 20 000 

odpad z opravy komunikací 

 

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem  

17 03 01 

O 25 000 

odpad z výkopů a investičních 

akcí 

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné 

látky 

N 35 000 

odpad z výkopů a investičních 

akcí 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 

O 200 000 

odpad z opravy zařízení 17 06 03 jiné izolační materiály, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky 

N 5 000 

odpad z opravy nařízení 17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly  

17 05 01 a 17 05 03 

O 30 000 

odpad z demolic 

 

17 06 05 stavební materiály obsahující azbest N 5 000 

odpad z demolic 17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady (včetně 

směsných) obsahující nebezpečné látky 

N 10 000 

odpad z demolic 17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 02 a 03 

O 100 000 

odpad z výroby generátorového 

plynu 

05 06 03 jiné dehty N 5 000 

škvára z výroby generátorového 

plynu 

10 01 01 škvára, struska a kotelní prach O 800 000 

kaly z BČOV 19 08 11 kaly z biologického čištění průmyslových 

odpad. vod obsahující nebezpečné látky 

N 500 

kal – sušina cca 20% 

 

06 02 01 hydroxid vápenatý N 500 

vápenaté kaly s organickými 

příměsemi 

19 02 05 kaly z fyzikálně – chemického 

zpracování obsahující nebezpečné látky 

N 2 000 

Zdroj: Metrostav a.s. (převzato ze Závěrečné zprávy o analýze rizik na lokalitě skládky Chabařovice, 12/2004, KAP spol. s.r.o., Praha) 

 

Z archivních materiálů rovněţ vyplývá, ţe v prostoru skládky docházelo k častým 

poţárům, k sesuvům půdy a následkem značné heterogenity
14

 prostředí a akumulace 

                                                             
14

 různorodost 
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tekutých odpadů i k výtoku průsakových kontaminovaných vod do povrchových toků 

v okolí. 

Ukončení provozu skládky odpadů Chabařovice bylo Spolku pro chemickou a hutní 

výrobu a.s. nařízeno Rozhodnutím tehdejšího Okresního úřadu Ústí nad Labem, zn. RŢP 

1032/93-Mal/ne, ze dne 01.04.1993, s účinností od 01.09.1993 – odnětím souhlasu 

k provozování zařízení k zneškodňování odpadu. Skládka byla ve smyslu tehdejší právní 

úpravy skládkou nezabezpečenou a studie zaměřené na zkoumání jejího vlivu na okolí 

prokazovaly její negativní vliv na ţivotní prostředí. V návaznosti na toto rozhodnutí 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu postupně vybudoval a uvedl do provozu nový 

rozsáhlý skládkový areál ve Všebořicích - Podhoří a spalovnu průmyslových odpadů v 

Trmicích.
15

 

   2.2 Vývoj názorů na řešení problematiky skládky  

V rámci řešení problematiky skládky bylo zpracováno několik různých variant řešení 

a studií, která jsou v následujícím informačním přehledu chronologicky rekapitulována: 

 rok 1984 - Ministerstvo hutnictví a energetiky a Ministerstvo průmyslu navrhují 

přemístění odpadů nacházejících se na skládce do lomu Milada Petri. 

 rok 1987 - Báňské projekty Teplice navrhují převézt "netoxickou"
16

 část skládky 

do výsypek Chabařovického lomu a "toxické"
17

 odpady na novou skládku v místě 

vyuhleného lomu Milada Petri. 

 rok 1988 - Hygienická sluţba, s ohledem na neexistenci kritérii pro separaci 

"toxická" a "netoxická" část skládky, toto rozdělení znemoţňuje. 

 rok 1989 - Stavební geologie v oblasti hydrogeologie, v expertize zpracované 

na základě objednávky Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s., nedoporučuje 

výstavbu nové skládky v lomu Milada Petri vzhledem k pochybnostem o vhodnosti 

koncepce tohoto návrhu. Jako problematická byla označena zejména kapacita 

skládky, pravděpodobnost nerovnoměrného sedání, stabilitní problémy, pouţití 

izolační folie z PVC a pravděpodobná poloha lokality pod budoucí úrovní 

podzemní vody. 

                                                             
15

 METROSTAV a.s. Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 26 s. 
16

 nejedovatý 
17

 jedovatý 
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 rok 1989 - Severočeské hnědouhelné doly navrhují novou variantu řešení, tzv. 

„malolom Petri“, která byla v podstatě obdobou předchozího řešení v lomu Milada 

Petri s tím, ţe bylo zabezpečeno dostatek místa pro uloţení celého objemu skládky. 

Prostor byl pořízen předběţným vyuhlením okrajové části loţiska. 

 rok 1989 – Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. zadává Stavební geologii 

v oblasti hydrogeologie průzkum nové skládky v malolomu Milada Petri i přesto, 

ţe nevýhody tohoto řešení jsou zřejmé. Průzkum byl zastaven v samých začátcích. 

 rok 1989 – Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. zadává Hydroprojektu Praha 

vypracování studie na přemístění skládky a na sanaci skládky na místě. 

 rok 1990 – Reprezentant U.S. Trade and Development Programu (TDP) 

identifikoval zájmovou lokalitu jako vhodnou pro poskytnutí pomoci z fondů TDP, 

a následně uvolnil Ministerstvu ţivotního prostředí finanční prostředky 

na provedení studie.
18

 

Z výše uvedeného přehledu je patrné, ţe se několik organizací s různými zájmy vyuţití 

tohoto území snaţilo problematiku skládky vyřešit. Převaţovaly zde těţební zájmy 

Severočeského hnědouhelného revíru (dále jen SHD) pro vyuţití zásob uhlí blokovaných 

skládkou. Smyslem zpracovávaných studií bylo mimo jiné navrhnout varianty moţného 

technického řešení, odvodit finanční náročnost a najít způsob financování. Nejnáročnější 

varianta, spočívající v přemístění skládky na jiné místo, byla předběţně vyčíslena na 15 

miliard korun. 

3 Přírodní podmínky 

V oblasti území skládky a jejím okolí se ani v minulosti ani nyní nenacházejí ţádná 

chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. Území skládky nezasahovalo do oblasti zdrojů pitné vody ani 

do jejich ochranných pásem. Skládka byla situována v dobývacím prostoru výhradního 

loţiska hnědého uhlí a nacházela se v I. a II. ochranném pásmu lomu Chabařovice. 

V letech 1991 a 1992 byla vládními rozhodnutími těţba uhlí v této oblasti zastavena. 

 

                                                             
18

 METROSTAV a.s. Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 29 s. 
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   3.1 Geografické vymezení a geomorfologické poměry 

Vlastní těleso skládky se nachází na plochém terénu svaţujícím se na severu k toku 

Ţdírnického potoka a k bývalému lomu Milada Petri v nadmořské výšce 215 aţ 230 m. 

Na jihu skládka přecházela do předpolí bývalého velkolomu Chabařovice a měla tvar 

navršené kupy s uměle vytvořenou lagunou o rozměru cca 750 x 800 m. Po provedené 

sanaci je terén upraven do niţší, mírně svaţité kupy (sklony svahů 1:5 aţ 1:8) na severu, 

východě a západě. Na jihu a jihozápadě byly ponechány příkřejší sklony svahů, které jsou 

stabilizovány pouţitím opěrných zdí tzv. „gabiony“ (sklony svahů 1:3).
19

 

Z geomorfologického hlediska je okolí Chabařovic součástí celku Mostecká pánev, 

podcelku Chomutovsko-teplická pánev, kde byl původní plochý reliéf sedimentační pánve 

postiţen poklesy částí pánve vlivem sopečné činnosti v prostoru Českého středohoří 

a následně významnou hlubinnou a povrchovou těţbou hnědého uhlí (bývalý Lom 

Chabařovice, Milada Petri I a II, apod.). Jedná se o povrch vzniklý nejprve akumulačními 

a erozně denudačními
20

 pochody a následně uměle dotvořený antropogenními
21

 vlivy 

(ukončení těţby v Lomu Chabařovice a napouštění vytěţené jámy). V podloţí zájmového 

území se nacházejí zbytky podpovrchových důlních děl.
22

 

   3.2 Hydrologické a klimatické poměry 

Hydrologicky patří zájmová lokalita převáţně do povodí Ţdírnického potoka (číslo povodí 

1-14-1-099), který ústí do řeky Bíliny, její západní část patří k pravostrannému přítoku 

Důlního potoka (číslo povodí 1-14-01-098). Celková plocha povodí Ţdírnického potoka 

činí 2,41 km
2
. V okolí skládky má koryto nadmořskou výšku 160 - 170 m a potok 

je částečně zatrubněn. Povrchový odtok z prostoru skládky směřuje k severu 

aţ severovýchodu toku Ţdírnického potoka. Hodnota specifického odtoku je cca 

3,4 l/s z km
2
.
23

 

Mezi povrchové vody byly před zahájením sanačních prací zařazeny i vývěry, tzv. zelený 

a ţlutý vývěr a vývěr na západní straně skládkového tělesa. Všechny vývěry byly svedeny 

do dvou propustkem spojených cca 1,5 m hlubokých rybníků, tzv. Zelený a Ţlutý rybník, 

                                                             
19

 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 30 s. 
20

 rozrušování, sniţování zemského povrchu 
21

 vznikající činností člověka 
22

 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 31 s.  
23

 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 31 s. 
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velikosti 1 200 – 1 500 m
2
, kaţdý v severním a severovýchodním předpolí skládky 

u komunikace Ústí nad Labem – Chabařovice. Uměle vytvořeným korytem a starým 

propustkem pod ţelezniční tratí (pod objízdnou komunikací K1) byla voda odváděna 

do baţiny na severozápadě skládky a dále po průtoku baţinou do Ţdírnického potoka. 

Průměrný průtok v Ţdírnickém potoce ovlivněný vypouštěním skládkových vod byl 

v letech 1998 - 2007 (v době provádění sanačních prací) 0,23 m
3
.s

-1
.
24

 

Oblast podkrušnohorských pánví patří do oblasti, která je charakterizována jako teplá, 

s dlouhým teplým a suchým létem, teplým aţ mírně teplým jarem a podzimem a krátkou 

mírně teplou suchou aţ velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
25

 

Porovnání dlouhodobých průměrných teplot vzduchu a úhrnů sráţek s průměrnými 

teplotami a úhrny sráţek v období provádění sanačních prací jsou uvedeny v následujících 

tabulkách 3.2-1, 3.2-3 a v příslušných grafech 3.2-2, 3.2-4.  

 

tab. 3.2-1. a graf  3.2-2  – přehled průměrných teplot vzduchu ve oC – stanice Chabařovice                                                                                                                    

období I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok 

1901-1950 

 
-1,3 -0,7 3,8 8,5 13,8 16,9 18,6 17,7 14 8,5 3,4 0,1 8,6 

1931-1960 

 
-1,2 0,0 4,0 8,7 14,0 17,0 18,7 17,8 14,1 8,7 3,7 0,2 8,8 

1998-2007 
sanační práce 

-1,4 0,0 3,7 9,2 14,8 17,5 19,4 16,9 14,8 10,5 4,5 0,1 9,2 

 

 

Zdroj: Metrostav a.s. + vlastní zpracování 

 

                                                             
24

 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 31 s. 
25

 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 31 s. 
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tab. 3.2-3 a graf  3.2-4  - přehled průměrných úhrnů sráţek v mm – stanice Chabařovice                                                                                                                       

období I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok 

1901-1950 

 
43 34 31 40 57 65 81 67 43 42 37 41 581 

1931-1960 

 
35 34 27 32 48 58 84 59 36 41 31 33 518 

1998-2007 
sanační práce  

28 29 31 18 35 53 66 60 44 39 39 25 446 

 

 

Zdroj: Metrostav a.s. + vlastní zpracování 

   3.3 Geologické poměry 

Z hlediska regionálně-geologického členění náleţí širší okolí skládky do teplické části 

severočeské hnědouhelné pánve. V této oblasti spočívají sedimenty
26

 kvartérního, 

terciérního a křídového stáří na paleozoicko-proterozoickém fundamentu
27

. Bezprostřední 

podloţí skládky tvoří kvartérní sedimenty reprezentované sprašemi, sprašovými hlínami, 

(resp. jejich zbytky) a fluviálními
28

 sedimenty. Důleţitou součástí kvartérních sedimentů 

jsou antropogenní
29

 naváţky (škváry, popeloviny, betony a chemické odpady), které tvoří 

hlavní a nejnebezpečnější část tělesa skládky. Na území skládky jsou odpady uloţeny 

v bývalém hliništi cihelny na vrstvě spraší o mocnosti 0 – 5 m, v okolí skládky dosahují 

sprašové závěje nedotčené těţbou mocnosti aţ 20 m. Hlubší podloţí skládky tvoří šedé 

aţ šedohnědé jíly a jílovce terciérních podkrušnohorských pánví, jejichţ mocnost 

se sniţuje od cca 60 m na jihu do cca 20 m na severu skládky. V těchto jílovcích je uloţena 

v hloubkách 25 – 70 m uhelná sloj o mocnosti přibliţně 18 m, která byla v minulosti 

předmětem jak hlubinné, tak i povrchové těţby. Přímo v bezprostředním okolí skládky 

                                                             
26

 usazenina 
27

 základ 
28

vzniklý výmolnou a ukládací činností tekoucí vody 
29

 vzniklé činností člověka 



Pavlína Kolumková: Asanace skládky Chabařovice 

 
 

15 

 

se nacházejí čtyři staré větrací jámy a jedna těţní šachta. Pod tělesem skládky se nachází 

ochranný pilíř.
30

  

obr. 3.3-1 – řez podloţím skládky 

 

Zdroj: Metrostav a.s. 

Hlubinná těţba v okolí skládky probíhala nejintenzivněji v první polovině 20. století, 

a proto se předpokládalo, ţe všechny deformační jevy spojené se závaly vyrubaných 

prostor proběhly jiţ v prvních 20 letech po ukončení těţby. Avšak ještě během terénních 

úprav při sanaci tělesa skládky došlo v jeho severovýchodní části ke svahovým pohybům, 

které se projevily pouze u odlučné stěny. Je pravděpodobné, ţe došlo k plastické deformaci 

v podloţních jílovcích, ovšem bez narušení jílovcového stropu uhelné sloje, protoţe 

kontaminace se ve vodách s hlubokým oběhem neprojevila.
31

 

Ukázka jednoho z geologických vrtů, vrtu HJ621A je zobrazena na následujícím obrázku 

3.3-2. 

                                                             
30

 METROSTAV a.s.:Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 32 s. 
31

 METROSTAV a.s.:Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 32 s. 
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obr. 3.3-2 - vrt HJ621A 

 

Zdroj: Metrostav a.s. 
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   3.4 Hydrogeologické poměry 

Hydrogeologické poměry v okolí skládky jsou velice sloţité a ovlivněné jak důlní činností 

při těţbě uhlí v minulosti, tak přesuny zemních hmot v době skládkování, hutněním zemin 

a např. realizací podzemní těsnící stěny (PTS) v rámci tělesa skládky při vlastních 

sanačních pracích. Oběh podzemní vody před zahájením sanačních prací probíhal 

v několika mělkých kvartérních více méně spolu komunikujících kolektorech
32

 (A-F), 

mělkém terciérním kolektoru a v hlubokém kolektoru slojového souvrství.
33

 

Podzemní vody mělkých kolektorů byly z prostoru skládky odvodňovány 

koncentrovanými vývěry (P1a, P2 a P3) na severovýchodním úpatí skládky a zastřenými 

vývěry do akumulačních rybníků (Zelený a Ţlutý rybník) severně od skládky. Důleţitou 

roli hrály i zastřené vývěry na jihozápadním okraji tělesa skládky (v místech 

tzv. západního vývěru), které dotovaly písčité polohy deluviofluviálních sedimentů 

v západním okolí skládky. Generelní směr proudění mělkých kolektorů byl od jihu 

k severu a k severovýchodu do míst lokální erozní báze tvořené pravostranným přítokem 

Důlního potoka a zčásti pravděpodobně i zatrubněným úsekem Ţdírnického potoka. Proud 

podzemní vody mělkých kolektorů byl výrazně ovlivňován hydraulickou heterogenitou
34

 

a anizotropií
35

, především tělesa skládky. V kvartérním, resp. mělkém terciérním 

kolektoru, měly a mají funkci preferenčních zón proudění písčité, popř. písčito-štěrkovité, 

polohy deluviofluviálních sedimentů. Propustnost skládkových a podloţních horninových 

materiálů kolísala v rozmezí několika řádů (škváry X.10
-4

 m/s, kaly v laguně X.10
-7

 m/s, 

terciérní jíly X.10
-7

 m/s). Tyto zvodně měly volnou hladinu podzemní vody, která kolísala 

v závislosti na klimatických poměrech.
36

 

Během sanace skládky Chabařovice došlo k zásahům do akumulace a proudění 

podzemních vod v mělkých kolektorech. Došlo k oddělení, resp. přerušení, dotace mělkých 

kvartérních kolektorů situovaných na vlastním tělese skládky, a to vybudováním podzemní 

těsnící stěny (PTS) s vnitřním obvodovým drénem (VOD). PTS byla ukončena v relativně 

nepropustných jílech a jílovcích terciérního souvrství v hloubkách 6 - 12 m pod terénem. 

Výsledek sanačních prací měl za následek izolaci tělesa skládky od kvartérních kolektorů 

                                                             
32

 sběrací zařízení 
33

 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 32 s. 
34

 různorodost 
35

 závislost fyzikálních vlastností látek na směru, ve kterém se měří 
36

 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 32 s. 
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a zabránění šíření kontaminantů do okolí. Podzemní voda nyní skládku obtéká z jihu 

k východu a k západu, směrem k lokální erozní bázi Ţdírnického potoka. Ovlivnění 

hluboké podzemní vody se neprojevilo.
37

 

Za hlubokou terciérní zvodeň se povaţuje voda vyskytující se v terciérní uhelné sloji. 

Uhelná sloj je situována mezi jíly a jílovci o nízké propustnosti (terciérní jíly X.10
-7

 m/s), 

takţe se chová jako izolovaný kolektor. Podzemní voda ve sloji se pohybuje jak 

přirozenými cestami v uhlí, tak i preferenčními cestami tvořenými starými důlními díly. 

Proudění podzemní vody ve sloji je vlivem následků důlní činnosti značně nehomogenní. 

Uhelná sloj je dotována převáţně horizontálním prouděním ze sousedních geologických 

jednotek a infiltrací na výchozech sloje, kde je překryta kvartérními uloţeninami.
38

 

Generelní směr proudění podzemních vod ve sloji je od západu k východu 

aţ severovýchodu k obci Trmice. Bývalý povrchový důl Chabařovice je zatěsněn a je 

zatápěn pouze přelivovým vrtem, který je situován jihozápadně od skládky. V prostoru 

skládky je proudění podzemní vody ve sloji ovlivněno tzv. Hrbovickou poruchou, která 

zde tvoří hydraulickou bariéru a vody ji obtékají a dotují zmíněný přelivový vrt. Toto 

ovlivnění je výraznější, neţ bylo v původním přirozeném stavu, tzn. ţe nyní je gradient 

větší a vytěţené jezero se chová jako nepropustná bariéra.
39

 

Nejvýraznější kontaminace byla charakterizována solemi silných kyselin a zásad, 

vysokými obsahy toxických kovů a vybraných organických ukazatelů BTEX
40

. Podle 

intenzity kontaminace (jako hlavní parametr klasifikace byla pouţita veličina SUMA = 

[Cl+ SO4 + Na]) bylo zájmové území děleno do 4 kontaminačních zón: 

 Červená zóna (SUMA > 5 000 mg/l) – oblast bývalé laguny, centrální těleso 

skládky a tzv. termická zóna. 

 Oranţová zóna (5 000 > SUMA > 3 000 mg/l) - okolí červené zóny, staré těleso 

skládky, rybníky v předpolí skládky a prostor baţiny. 

 Ţlutá zóna (3 000 > SUMA > 2 000 mg/l) - okolí oranţové zóny v dosahu splachů 

a průsaků z tělesa skládky. 

 Modrá zóna (SUMA < 2 000 mg/l).
41

 

                                                             
37

 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 32 s. 
38

 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 32 s. 
39

 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 33 s. 
40

 monocyklické aromatické uhlovodíky 
41

 BIČÍK, M.: Závěrečná zpráva o doplňkovém geologickém průzkumu pro vybudování monitorovacích systému skládky NO 

Chabařovice, 1. vyd. Ústí nad Labem: INGEO, 1993. 122 s. 
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4 Popis prováděných prací 

Hlavní skupiny prací spojené se sanací skládky Chabařovice byly rozděleny do provozních 

souborů a stavebních objektů. Rovněţ práce spojené se sanací ploch vně skládky 

zahrnovaly tři stavební objekty. Realizované práce proběhly v souladu se schválenou 

dokumentací, došlo pouze k úpravám vycházejícím ze změny konfigurace terénu v oblasti 

severních svahů. V následujícím přehledu jsou popsány provedené práce v rámci 

jednotlivých objektů. 

   4.1 Hrubé úpravy terénu  

Objekt SO 01 – práce obsahovaly zejména úpravu tělesa skládky, odkopy a násypy 

a zajištění jeho stability. Rovněţ byla provedena i likvidace náletových porostů v prostoru 

a demolice stávajících objektů. Součástí hrubých úprav terénu byla i stabilizace tělesa 

skládky injektáţí v prostoru uloţení sudů a obalů a v oblasti výskytu termických jevů.  

Na obrázku 4.1-1 jsou ţlutou barvou vyznačena místa, na kterých proběhla injektáţ 

k zajištění stability tělesa skládky, na obrázku 4.1-2 jsou červenou barvou vyznačena místa 

s výskytem termických jevů. 

 

obr. 4.1-1 - stabilizace 
tělesa skládky pomocí 
injektáţí v prostoru 
uloţení sudů a obalů 

Zdroj: Metrostav a.s. 
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obr. 4.1-2 - oblast 
výskytu termických jevů 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Zdroj: Metrostav a.s. 

 

   4.2 Úpravy v předpolí skládky S-SV 

Objekt SO 02 – práce zahrnovaly výměnu zeminy a výstavbu víceúčelové nádrţe, která 

slouţí k jímání povrchových vod upraveného tělesa skládky jako zdroj vody pro zálivku, 

zdroj skrápěcí vody pro akumulační nádrţe a také jako prvek systému ekologické stability. 

Úpravy dále zahrnovaly sanaci Zeleného rybníku (navezení nekontaminovaných zemin 

do prostoru budoucího provozního areálu) a severního předpolí (navezení výplňové zeminy 

na nezpevněné plochy), sanaci severovýchodního předpolí skládky (navezení zemin 

na dekontaminované území s vytvarováním do konečného tvaru) a vegetační úpravy 

(navezení humusové vrstvy zeminy na plochy určené k zatravnění a výsadbě keřů 

a dřevin). 

Na obrázku 4.2-1 jsou ţlutými čarami vyznačena místa, kde proběhla výměna zemin 

a modrou barvou je zobrazena víceúčelová nádrţ určená k jímání povrchových vod, 

na dalším obrázku 4.2-2 jsou modrými čarami vyznačeny cesty povrchových vod jímaných 

do nádrţe, která dále slouţí jednak jako zdroj vody k výše uvedeným účelům a jednak jako 

prvek systému ekologické stability. 
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obr. 4.2-1 - výměna 
zemin a výstavba 

víceúčelové nádrţe 

Zdroj: Metrostav a.s. 

 obr. 4.2-2 - výstavba 
víceúčelové nádrţe 

 

Zdroj: Metrostav a.s. 

 

   4.3 Stabilizace paty skládky 

Objekt SO 03 – práce zahrnovaly realizaci přitěţovací (stabilizační) lavice a opěrných 

prvků v místech nestabilních jevů. Postupně byly odtěţeny nevhodné zeminy s odpady, 
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které byly nahrazeny jinými vyhovujícími materiály. Původní skluzy na severovýchodních 

svazích skládky zapříčiněné nesourodostí ukládaných materiálů a průsaky sráţkových vod 

nebyly před zpracováním projektu stabilizovány. Pro stabilizaci skluzů byla při patě 

skládky v její severní a severovýchodní části provedena přitěţovací lavice 

s odvodňovacími drény, u které byly výrazně zlepšeny smykové parametry a propustnost. 

Konstrukce lavice byla provedena z netříděného lomového kamene. Pro zlepšení 

stabilitních poměrů bylo dodatečně realizováno přitěţovací zemní těleso. Opěrné prvky 

byly realizovány při patě jihozápadního svahu tělesa skládky a slouţí ke stabilizaci 

jihozápadního svahu, zejména v oblasti HEXA (oblast s uloţenými sudy 

s hexachlorbenzenem, které nebylo moţno přemístit). Opěrné prvky byly navrţeny 

v objemu přibliţně 17 600 m
3
. 

Na obrázku 4.3-1 je červenou barvou vyznačeno místo, kde byla provedena přitěţovací 

lavice s odvodňovacími drény, která slouţí ke stabilizaci skluzů při patě skládky, 

na následujícím obrázku 4.3-2 je vyobrazen nákres opěrného prvku, které byly realizovány 

při patě svahu skládky z důvodu stabilizace jihozápadního svahu skládky. 

 

obr. 4.3-1 - stabilizace 
paty skládky 

Zdroj: Metrostav a.s. 
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obr. 4.3-2 - opěrné prvky 
ke stabilizaci svahu 

 

Zdroj: Metrostav a.s. 

 

   4.4 Odvodňovací systém skládkových vod 

Objekt SO 06 – práce zahrnovaly realizaci podzemní těsnící stěny (PTS) a obvodového 

drénu. Těsnící stěna o šířce 0,6 m zamezující úniku kontaminantů z prostoru skládky byla 

navrţena z jílocementové hmoty se zeolitem
42

. Stěna byla zapuštěna minimálně 1 m 

do nepropustného jílového podloţí, hloubka stěny je 3,4 m -  11,2 m, délka stěny je 2 140 

m. Obvodový drén slouţí k odvádění skládkových vod do prostoru jímky skládkových vod, 

ze které je voda čerpána do systému čištění skládkových vod. Délka drénu je 2 116 m, 

průměrná hloubka je 2,6 m a šíře 0,8 m. Drén je provedený jako štěrkový s flexibilním
43

 

potrubím DN 160 vedeným při jeho bázi. V rámci tohoto objektu měl být rovněţ 

realizován vnější odvodňovací drén, který měl sbírat podzemní vody. V průběhu prací však 

přítomnost podzemní vody nebyla zjištěna a drén byl nahrazen hlubokým otevřeným 

příkopem (obvodový příkop). 

Na obrázku 4.4-1 je znázorněno schéma odvodňovacího systému skládkových vod, 

na dalším obrázku 4.4-2 je zobrazen řez těsnící stěnou zamezující úniku kontaminantů 

z prostoru skládky. 

                                                             
42

 kámen vhodný k filtraci vody 
43

 pohyblivé, pruţné 
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obr. 4.4-1 – schéma 
odvodňovacího systému 

skládkových vod 

Zdroj: Metrostav a.s. 

 

 

 

obr. 4.4-2 – řez těsnící 
stěnou 

 

Zdroj: Metrostav a.s. 

 

   4.5 Sanace kalové laguny 

Objekt SO 08 – práce zahrnovaly zajištění stabilizace kalové laguny jejím vyplněním 

materiály ze skládky bez příměsí sudů a plechových nádob a odvodněním tělesa laguny. 
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Na dně laguny byla provedena drenáţní písková vrstva o mocnosti 0,8 m. Ke sníţení 

pórových tlaků byly, před zahájením vlastních násypů, provedeny vertikální drenáţní 

prvky. Jedná se o vrtné prvky DN 600 mm, v počtu 8 ks, hloubky 16 m na pevnou bázi 

laguny, vyplněné štěrkopískem. Z úrovně těsnící vrstvy byl realizován výplňový sendvič 

sestávající ze dvou vzájemně se střídajících vrstev škváry a jílů. Jedná se o řízené ukládání 

předem stanovených materiálů do určených vrstev. Účelem těchto opatření bylo zajištění 

odvodnění, omezení dotace sráţkových vod do kalů a následná celková stabilizace kalové 

laguny. 

Na obrázku 4.5-1 je červenou barvou znázorněna kalová laguna, na jejímţ dně byly 

provedeny vertikální drenáţní prvky vyznačené modrými svislými čarami, slouţící 

ke sníţení pórových tlaků, na dalším obrázku 4.5-2 je zobrazen řez výplňovým sendvičem 

sestávajícího ze dvou vzájemně se střídajících vrstev škváry a jílů, který byl pouţit v rámci 

sanace kalové laguny. 

 

obr. 4.5-1 – kalová 
laguna a vertikální 
drenáţní prvky 

Zdroj: Metrostav a.s. 
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obr. 4.5-2 – řez 
výplňovým sendvičem 

 

Zdroj: Metrostav a.s. 

  

   4.6 Úpravy povrchu skládky 

Objekt SO 09 – práce zahrnovaly řešení jímání skládkových plynů nezávislými 

samostatnými drény, které byly provedeny pod vrstvou minerálního těsnění a fóliovým 

těsněním temene skládky. Ve vrcholových výškových bodech drénů byly osazeny 

výduchy, jeţ jsou opatřeny filtrem s aktivním uhlím a manometrem. Celý povrch tělesa 

skládky uvnitř obvodu podzemní těsnící stěny byl, po dokončení závěrečné vyrovnávací 

vrstvy hutněné na 96% PCS, zakryt minerálním těsněním o ploše 31,5 ha. Minerální 

těsnění bylo provedeno ve třech vrstvách po 0,2 m hutněných na 95 – 97% PCS. Na temeni 

skládky byla na zhutněné vrstvy minerálního těsnění poloţena fólie PEHD tloušťky 0,02 

m. Hladká fólie byla poloţena na povrchu se sklonem, který nepřesahuje poměr 1:6, 

na svahy s větším sklonem byla poloţena fólie s oboustranně zdrsněným povrchem. 

Na fólii a minerální těsnění byly šikmo po svazích poloţeny pasy o celkové šíři 6 m 

skládající se ze dvou vrstev geotextilie a jedné vrstvy umělého drenáţního kompozitu 

PETEXDREN 900+300. Zeminy potřebné pro sanaci skládky byly těţeny ze zemníku 

jihozápadně od skládky. 

Na obrázku 4.6-1 jsou červenou barvou zakresleny nezávislé samostatné drény, které řeší 

jímání skládkových plynů, ve vrcholových bodech osazeny výduchy, na dalším obrázku 
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4.6-2 můţeme vidět jejich vzorový řez. Na obrázku 4.6-3 jsou ţlutou, oranţovou 

a červenou barvou zobrazena místa, na něţ byly poloţeny příslušné fólie překryté výše 

popisovanými pasy poloţenými šikmo po svazích - na obr. znázorněny červenými čarami. 

 

obr. 4.6-1 - nezávislé 
samostatné drény 

Zdroj: Metrostav a.s. 

 obr. 4.6-2 – řez 
výduchem 

 

Zdroj: Metrostav a.s. 
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obr. 4.6-3 – fólie na 
temeni skládky překryté 

šikmě poloţenými pasy 

Zdroj: Metrostav a.s. 

 

   4.7 Odvodňovací systém povrchových vod 

Objekt SO 04 – práce zahrnovaly vyřešení přechodu odvedení povrchových vod 

z upraveného povrchu skládky a po obvodě tělesa skládky. Voda z příkopů podél 

komunikací, průlehů a obvodových příkopů byla svedena přímo nebo přes víceúčelovou 

nádrţ (je součástí systému sběru povrchových vod oddělených od vod skládkových) 

pomocí kanalizační přípojky dešťových vod do zatrubněné části Ţdírnického potoka. Práce 

na příkopech obsahovaly výkop rýhy, tvarování svahováním, zavezení vrstvou humózních 

zemin a zatravnění. Ve spodní části tělesa skládky byla provedena úprava dna štěrkovým 

posypem, popř. drátokamennými matracemi. Součástí objektu byla i realizace trubních 

propustků. 

Na obrázku 4.7-1 je modrou barvou znázorněn systém odvedení povrchových vod 

z povrchu skládky a po jejím obvodě, vč. trubních propustků, na dalším obrázku 4.7-2 je 

zobrazeno svedení vody přes víceúčelovou nádrţ vyznačenou modře za pomoci 

kanalizační přípojky vyobrazené fialově, do Ţdírnického potoka zakresleného ţlutou 

přerušovanou čárou. 
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obr. 4.7-1 – systém 
odvedení povrchových 

vod 

Zdroj: Metrostav a.s. 

 obr. 4.7-2 – systém 
svedení vod do 
Ţdírnického potoka 

 

Zdroj: Metrostav a.s. 

 

   4.8 Čistění skládkových vod 

Objekt SO 10 – práce zahrnovaly vybudování čerpacích jímek skládkových vod 

osazených v obvodovém drénu, akumulační nádrţe a stáčení skládkových vod. Voda 
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z jímek je čerpána příslušnou čerpací stanicí do akumulačních nádrţí AN1 a AN2, které 

jsou součástí systému nakládání se skládkovými vodami. Ty slouţí k retenci
44

 skládkových 

vod, které jsou čerpány z čerpacích jímek obvodového drénu a z vrtu HJ621. Nádrţ je 

těsněna minerálním těsněním o mocnosti 0,6 m a HDPE fólií tloušťky 0,02 m, která je 

vloţena mezi dvě vrstvy geotextilie. Na vrchní vrstvu geotextilie bylo provedeno opevnění 

hrází drátomatracemi vyplněnými kamenivem a dno nádrţe. Nádrţe jsou v hrázi propojeny 

potrubím DN100. Skládkové vody jsou z akumulačních nádrţí čerpány do jímky stáčecího 

místa, kde jsou stáčeny do autocisteren a odváţeny k likvidaci na ČOV
45

 v Neštěmicích. 

V rámci realizace tohoto objektu došlo k výměně nevhodného podkladu na svazích 

akumulačních nádrţí, provedení minerálního těsnění včetně střední dělící hráze, pokládce 

fóliového těsnění a ochraně svahů pomocí drátokamenných matrací.  

Na obr. 4.8-1 jsou zakresleny objekty jímek čerpacích vod ČJ1 a ČJ2 osazených 

v obvodovém drénu, akumulační nádrţe AN1 a AN2 a vrt HJ621, které jsou součástí 

systému čištění skládkových vod. Na dalším obrázku 4.8-2 je nakresleno schéma 

konstrukce akumulačních nádrţí. 

 

obr. 4.8-1 - akumulační 
nádrţe, čerpací jímky a 
vrt HJ621 

Zdroj: Metrostav a.s. 

 
                                                             
44

 zadrţení, zadrţování 
45

 čistírna odpadních vod 
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obr. 4.8-2 - schéma 
konstrukce akumulačních 

nádrţí 

 

Zdroj: Metrostav a.s. 

 

   4.9. Komunikace 

Objekt SO 11 – práce zahrnovaly vybudování provozní komunikace, zpevněné plochy 

a opravu přístupové cesty, které jsou zakresleny červeně na obrázcích 4.9-1 a 4.9-2. 

 

obr. 4.9-1 – komunikace, 

zpevněné plochy a 
přístupové cesty 
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obr. 4.9-2 - oprava 
přístupové cesty 

 

Zdroj: Metrostav a.s. 

 

   4.10 Provozní areál 

Objekt SO 14 – práce zahrnovaly souhrn stavebních objektů obsahující provozní budovu, 

domovní čistírnu odpadních vod (slouţí k čištění odpadních vod z provozní budovy) 

a rozvod vody (slouţí pro zásobování provozního areálu pitnou vodou, napojení přípojky 

bylo provedeno na stávající řad SČVaK v Chabařovicích, ukončení přípojky je v prostoru 

vjezdu do areálu sanované skládky). Provozní areál je napojen na rozvod pitné vody, 

kanalizační přípojku splaškové a dešťové vody, elektrickou distribuční síť a telefonní 

přípojku, které jsou zakresleny a barevně rozlišeny na obrázku 4.10-1.  

Provozní budova je situována na pozemku skládky, je nepodsklepená, přízemní, s vyuţitím 

podkroví nad částí půdorysu, se sedlovou střechou a taškovou krytinou. Bude zajišťovat 

chod skládky, zázemí pro pouţívanou techniku, údrţbářskou dílnu, administrativní zázemí, 

sociální zázemí a prostor pro ostrahu objektu a skládky. 
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obr. 4.10-1 - provozní 
areál 

Zdroj: Metrostav a.s. 

 

   4.11 Monitorovací síť trvalá 

Objekt SO 16 – práce zahrnovaly zřízení objektu pro monitorování všech sloţek ţivotního 

prostředí. Postsanační monitoring
46

 podzemních vod je prováděn na vybraných objektech - 

vrtech. Monitoring povrchových vod zahrnuje automatické měření odtoku povrchových 

vod ze skládky na měrném profilu kanalizace, s vyhodnocením odtoku z víceúčelové 

nádrţe a bilancí vod ve víceúčelové nádrţi. Stabilitní monitoring je součástí postsanačního 

monitoringu zhotovitele sanace. Na vybraných bodech je prováděno sledování jejich 

pohybu geodetickými metodami. Pro sledování teplotních změn tělesa skládky v oblasti 

bývalých termických jevů je vyuţívána termovizní
47

 kamera. Pro sledování a přenos dat 

ze stavů na skládce do provozní budovy je vyuţíván automatický systém v rámci 

provozního souboru 04 – měření a regulace. Pro sledování provozních stavů je také 

instalován kamerový systém. Kamery jsou instalovány na provozní budově, na hrázi 

akumulačních nádrţí a u vstupní brány. Pro vyhodnocení vlivu náhlých změn počasí 

na případné změny chemických reakcí v tělese skládky je provozována meteorologická 

stanice s automatickým sběrem dat ukládaných do databáze. 

                                                             
46

 systematické pozorování, měření a analyzování současného stavu  
47

 infračervený televizní systém zobrazující rozdělení teplot na provozovaném objektu 
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Na obrázku 4.11-1 jsou modrými svislými čarami zakresleny vrty, pomocí nichţ je 

prováděn postsanační monitoring podzemních vod a fialově je znázorněn měrný profil, na 

kterém dochází k automatickému měření odtoku povrchových vod ze skládky. Na dalším 

obrázku 4.11-2 můţeme vidět ukázku sledování termických jevů termovizní kamerou. 

 

obr. 4.11-1 -  postsanační 
monitoring podzemních a 

povrchových vod 

obr. 4.11-2 - sledování 
termických jevů 
termovizní kamerou 

 

Zdroj: Metrostav a.s. 
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Na níţe uvedeném obrázku 4.11-3 je zachycen pohled na obrazovku monitoru, přes který 

jsou sledována data ze stavů na skládce. 

obr. 4.11-3 - automatický systém pro sledování a přenos dat 

 

Zdroj: Metrostav a.s. 

   4.12 Úpravy povrchu skládky (technická rekultivace) 

Objekt SO 09 – práce řešily provedení ochranných a základních rekultivačních vrstev 

na těsnícím systému tělesa skládky. Vegetačními úpravami bylo řešeno ozelenění na tělese 

skládky, její předpolí a na sanovaných plochách mimo skládku. Ozelenění bylo provedeno 

zatravněním ploch výsadbou stromů a keřů. V rámci realizace zatravnění bylo provedeno 

ohumusování. Na strmějších svazích byly poloţeny protierozní prvky z jutových sítí 

a kokosových rohoţí. Druhové sloţení travin, bylin a dřevin, počty dřevin a jejich umístění 

bylo schváleno příslušnými orgány ochrany přírody a krajiny. Po realizaci vegetačních 

úprav byla zahájena pěstební péče, která by měla být ukončena v roce 2010. 
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Na obrázku 4.12-1 jsou hnědou barvou vyznačeny ochranné a rekultivační vrstvy 

na těsnícím systému tělesa skládky a na dalším obrázku 4.12-2 je zelenou barvou 

zakresleno ozelenění na tělese skládky, v rámci kterého bylo provedeno i ohumusování 

zakreslené oranţovou barvou. 

 

obr. 4.12-1 - ochranné a 
rekultivační vrstvy  

obr. 4.12-2 - zatravnění a 

ohumusení tělesa skládky 

 

Zdroj: Metrostav a.s. 
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5 Řešení problému nestabilní části skládkového tělesa 

Realizace stavby probíhala od předání staveniště v 05/2000 do podzimu 2001 v souladu 

s realizačním projektem. Řešily se obvyklé realizační a provozní problémy odpovídající 

sloţitosti stavby, ale v období podzim 2001 – zima 2002 se po nadměrných sráţkách 

situace zhoršila. Při zemních úpravách svahů do předepsaného sklonu byly pozorovány 

projevy trhlin v severních svazích skládkového tělesa (viz. obrázek 5-1 a 5-2). Tomuto 

problému byla ihned věnována zvýšená pozornost, přičemţ byly učiněny nezbytné kroky 

vedoucí k svolání jednání za účasti všech partnerů výstavby a k nepřetrţitému sledování 

vývoje této nově vzniklé situace. 

 

obr. 5-1 - trhlina 
v severních svazích 
skládkového tělesa 
 

obr. 5-2 - trhlina 
v severních svazích 
skládkového tělesa 

 

Zdroj: Metrostav a.s. 
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Stručný přehled jednotlivých kroků k řešení vzniklé situace:  

  září 2001 – byly zjištěny první projevy trhlin na severních svazích skládkového 

tělesa. V prostoru trhlin byla částečně omezena činnost na dotvarování tělesa 

skládky do předepsaných sklonů (tzv. hrubé úpravy terénu). Na nepostiţených 

částech území skládky práce pokračovaly. 

 zimní období 2001/2002 - staveniště bylo nesjízdné pro dopravní prostředky 

a těţkou mechaniku. Práce pokračovaly pouze tam, kde to podmínky z hlediska 

bezpečnosti práce dovolily, probíhaly konzultace a jednání s odborníky.  

 únor 2002 - částečné omezení prací trvalo i nadále, probíhalo geodetické sledování 

postiţených svahů. Vzhledem k pokračujícím propadům (sesuvům) terénu byla 

situace hodnocena jako alarmující stav. Byla hodnocena moţná rizika, přijata 

předběţná opatření a dohodnuto provedení geotechnického průzkumu inklinovrty 

ve dvou profilech k určení smykové plochy. V dané době nebylo moţno stanovit, 

zda jde o deformaci (propady do v minulosti uloţených odpadů či dokonce starých 

důlních děl) nebo o sesuv svahu. Na základě stávajících informací nebylo moţné 

přijímat ţádná opatření, byly pouze dohodnuty technické poţadavky na vstupy 

a výstupy geotechnických průzkumných prací. Na objednávku hlavního dodavatele 

(pouze z důvodů rychlého zajištění prací a jejich financování) byla kontaktována 

společnost AZ Consult spol. s r.o., Ústí nad Labem, která se dlouhodobě zabývala 

touto problematikou v zájmovém území (likvidace sousedního lomu Chabařovice 

a revitalizace území mokrou cestou). Hlavním úkolem se stalo provedení 

monitoringu a stanovení příčin poruch, a poté předloţení návrhu opatření.  

 duben 2002 - vzhledem k vývoji situace a předběţným výsledkům geodetického 

a geotechnického průzkumu vymezil generální projektant plochy s omezením 

sanačních prací, které byly zakresleny do situačního výkresu. Omezení se týkala 

cca 
1
/3 skládkového tělesa. Na zbývající části tělesa skládky a v ostatních částech 

staveniště probíhaly práce dle původní schválené projektové dokumentace. 

 květen 2002 – bylo projednáno vyhodnocení výsledků geotechnického monitoringu 

severních svahů. Smykové plochy byly zjištěny v hloubkách 5 - 12 m, ve dvou 

inklinovrtech došlo k přerušení průchodnosti a svahové pohyby byly zjištěny 

během 1,5 měsíce v rozsahu od 2,8 cm do 6,2 cm. Opětovně bylo konstatováno, 

ţe problém je značně sloţitý a z výsledků prováděného průzkumu (geodetická 
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měření a měření v inklinovrtech) nelze jednoznačně stanovit, co je příčinou poruch. 

Byla provedena dílčí předběţná opatření. Generální projektant (dále jen GP) byl 

vyzván k okamţitému řešení problému v rámci smluvního vztahu, kdy s ohledem 

na sloţitost problematiky byly svolány čtyři mimořádné kontrolní dny. 

 červen 2002 - byly řešeny připomínky supervize Fondu národního majetku ČR 

(dále jen FNM ČR) k etapovým zprávám monitoringu svahů prováděných firmou 

AZ Consult spol. s r.o. Pro toto jednání zpracoval GP zhodnocení současného 

stavu, rizika a dopady na harmonogram výstavby a navrhl opatření. Bylo ale 

konstatováno, ţe zpracovaný materiál má charakter koncepční a neodpovídá 

vzniklé situaci a rizikům. FNM ČR se vzhledem k náročnosti řešené problematiky 

zavázal zajistit oponentní posouzení navrhovaného řešení firmy AZ Consult spol. 

s r.o., Ústí nad Labem – dvojité záporové stěny s podpůrným násypem. Situace 

na svazích se zhoršovala (tahové trhliny a projevy vertikálních posunů).  

 červenec 2002 – GP byly předloţeny alternativy koncepce technických řešení, kdy 

při jejich výběru a hodnocení přizvanými odborníky nebylo dospěno 

k jednoznačnému závěru. Byla provedena oponentura předloţených návrhů, které 

vycházely z řešení navrhovaného firmou AZ Consult spol. s r.o. v první etapové 

zprávě. Mimořádného kontrolního dne se zúčastnili zástupci SG Geotechniky, 

jakoţto specializované firmy vybrané FNM ČR.  

 září 2002 – GP předal první aktualizaci „Stabilitního řešení severních svahů 

skládky Chabařovice“. Jednalo se o aktualizaci první verze, která nebyla přijata, 

měla koncepční charakter a byla zpracována dle výsledků druhé etapy doplňkového 

průzkumu firmou AZ Consult spol. s r.o. Reagovala na připomínky supervize 

a zabývala se rozborem příčin nestability, stanoviskem k odborné diskusi 

ke koncepci zprávy, koncepcí technického řešení sanace sesuvu, přípravnými 

pracemi, technickým řešením a navazujícími opatřeními, vlivem na harmonogram 

realizace stavby a ekonomikou. Dále byla provedena prezentace tohoto prvního 

aktualizovaného stabilitního řešení a dosavadních poznatků z terénních prací 

provedených Stavební geologií Geotechnikou a.s., Praha (firma vybraná 

ve výběrovém řízení FNM ČR), jejímţ úkolem bylo vydat závěrečnou zprávu, která 

měla být jedním z dalších podkladů pro projektanta k stabilitnímu dořešení svahů. 

Do programu byla aktuálně zahrnuta i ţádost o schválení rozšíření předběţných 
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opatření, tj. o nezbytnosti vytvoření mezidepónie spraší na závěrečné rekultivace 

severních svahů skládky, jejichţ zdroj byl časově omezen z důvodu probíhající 

likvidace lomu Chabařovice a úpravy svahů k budoucímu jezeru. SG Geotechnika 

a.s. vydala výsledky doplňkového inţenýrsko-geologického průzkumu a posouzení 

deformací severního svahu - oponentní posouzení navrhovaného řešení firmy AZ 

Consult spol. s r.o. Ze závěrů zprávy vyplynulo, ţe posuzovaná záporová stěna 

nevyhovuje a jednoznačně vyplynula nutnost koncepce s vyuţitím silových prvků – 

dvojité pilotové stěny hluboké 25 m a dlouhé 300 m, doplněné zatěţovací lavicí 

a hlubokými drenáţními ţebry, včetně nového umístění podzemní těsnící stěny 

a zajištění smykových ploch v hloubce 19 - 22 m. Zhodnocením dostupných 

informací, výpočtů a současného stavu severních svahů skládky bylo vyloučeno 

pochybení projektanta při doposud prováděných pracích, s ohledem na úroveň 

informací, které byly v dané době k dispozici. GP předal dokumentaci 

na geodetický a geotechnický monitoring a na hydrotechnické práce. Výsledky 

těchto prací byly nezbytné k podrobnějšímu zpracování realizační dokumentace 

nápravných opatření na severních svazích. 

 říjen 2002 - GP vydal druhou aktualizaci „Stabilitního řešení severních svahů 

skládky Chabařovice“, s rekapitulací výsledků doplňkového inţenýrsko-

geologického průzkumu a posouzení deformací severního svahu vydaného SG 

Geotechnikou a.s.  

Na základě dosavadního nepříznivého stavu bylo rozhodnuto následující: 

1. zajistit pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. nezávislého odborného 

konzultanta, specialistu pro řešení problematiky severních svahů. Specifikovat 

zadání a výstup, seznámit ho s problematikou a zadat vlastní objednávku 

s cílem získat nezávislý návrh technického řešení k zajištění stability severních 

svahů. Zajistit konzultace k dosavadním výsledkům monitoringu svahů. 

2. zajistit pro kontrolní den účast specialistů v oboru geotechniky, konzultantů, 

projektanta a dodavatele stavby a jejich návrhy technického řešení k zajištění 

stability severních svahů. 

 leden 2003 - proběhl mimořádný kontrolní den k problematice severních svahů, 

který se konal za účasti přizvaných odborníků specialistů, kde byla vedena diskuse 

k předloţeným návrhům technických řešení. I nadále probíhal monitoring svahů 
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v rámci geotechnického průzkumu a průběţně byly předávány aktuální výsledky. 

Závěrem bylo konstatováno, ţe navrţená a předloţená technická řešení 

či jednotlivé navrhované prvky mohou přispět k bezpečnému a dlouhodobému 

zajištění stability svahů. Diskuse poskytla náměty pro projektanta ke komplexnímu 

řešení problematiky se zohledněním koncepce schválených projektů a vyplynulo 

z ní, ţe jednotliví řešitelé nemohou situaci severních svahů komplexně vyřešit bez 

hlubšího nastudování všech souvislostí. Bylo rozhodnuto, ţe bude zpracována 

zpráva, ve které bude provedeno shrnutí alternativ řešení, doporučení, vyjádření 

atd. a rovněţ analýza se zdůvodněním, které z návrhů a variant budou přijaty 

pro vlastní řešení. Dále bylo rozhodnuto, ţe bude zpracováno ekonomické 

zhodnocení variantních řešení.  

 únor 2003 – GP předal důvodovou zprávu, ke které následně proběhlo 

připomínkové řízení. 

 březen 2003 – GP předal doplněnou důvodovou zprávu, do které byly zapracovány 

připomínky, a rovněţ obsahovala doplnění vstupních údajů - parametrů 

pro projekční řešení (polní zkoušku k ověření funkčnosti navrhovaných svislých 

geodrénů, tzv. velkopokus – přitěţovací zemní těleso).
48

 

Inţenýrsko-geologické a geotechnické práce (doplňkový průzkum, monitoring, 

stabilitní analýzy, apod.) prováděné v kooperaci firmy SG Geotechnika a.s. s hlavním 

dodavatelem stavby firmou Metrostav a.s., týkající se severních svahů skládky: 

 leden 2003  - SG Geotechnika a.s. v kooperaci s Metrostavem a.s. (dále jen 

SG/MTS) vydala zprávu o realizaci monitorovacího systému, předávání výsledků 

měření a jejich interpretací, konzultací a výpočtů. Výsledky měření opět prokázaly 

smykové pohyby v hloubkách od 8 do 20 m. Naměřená rychlost byla od 4,5 

mm/měsíc do 90 mm/měsíc. 

 únor 2003 -  SG/MTS vydala zprávu s dílčími výsledky doplňkového průzkumu, 

odběru vzorků zemin pro laboratorní zkoušky a stabilitní matematickou analýzu 

svahů. V závěru potvrdila koncepci silových prků. 

 březen 2003 - SG/MTS vydala zprávu s dílčími informacemi o monitoringu 02-

03/2003, stabilitní matematickou analýzu a posouzení dvou koncepcí řešení 
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(1. varianta - pilotová stěna + přitěţovací lavice, 2. varianta - samotná lavice). Dle 

poţadavku GP byl pro jednotlivé varianty povaţován za dostatečný stupeň stability 

Fs = 1,5
49

. Výsledkem matematické analýzy byl výpočet deformací jednotlivých 

variant, kdy úpravy geotechnických profilů vedly pouze k dílčím změnám 

v konfiguraci typů řešení a neměly vliv na celkovou koncepci silových prvků, 

zemní lavice a odvodnění. Rychlost deformací na spodní polovině postiţené 

sesuvem se pohybovala do konce února 2003 cca 40 – 60 mm/měsíc. Na přelomu 

února a března došlo k poklesu rychlosti sesuvu na cca 20 mm/měsíc. 

 červen 2003 - SG/MTS vydala zprávu s dílčími informacemi o monitoringu 04-

06/2003 a o matematickém modelování svahů. Výsledkem matematické analýzy 

bylo doplnění výpočtu svahů tak, aby výpočetní modely s dostatečnou přesností 

pokryly zájmové území a poskytly dostatek informací pro prostorové upořádání 

projektovaných sanačních prvků. Částečně byl omezen rozsah původně 

navrhovaných opatření. Rychlost sesuvu od 04/2003 do 06/2003 byla stálá, 

přibliţně 20 mm/měsíc. Byl zjištěn vývoj smykových ploch na koruně skládky 

v hloubce 32 m cca 1 mm/měsíc. 

 červenec 2003 - SG/MTS vydala závěrečnou zprávu o monitoringu 

a matematickém modelování svahů skládky. Jejím obsahem byly závěry, ţe střední 

a dolní část svahů skládky postiţených sesuvem se neustále pohybuje, sesuv není 

uklidněn a nejeví se ani tendence k zastavení svahových deformací. Ačkoliv 

se od počátku monitorování rychlost sesuvu sníţila z původních cca 70 mm/měsíc 

na 20 mm/měsíc, bylo nutné povaţovat stav severních svahů skládky za havarijní. 

Spodní blok skládky se neustále pohyboval a horní blok tak ztrácel svou podporu. 

Byla potvrzena koncepce silových prvků s upřesňujícím technickým řešením 

projektu sanace svahů. Rovněţ byla zdůrazněna nutnost pokračování ve sledování 

vývoje a urychlení přípravy projektu. 

 srpen 2003 - stavební úřad Chabařovice vydal rozhodnutí, ve kterém nařídil 

provést neodkladné zabezpečovací práce na stavbě v prostoru nestabilní části 

skládkového tělesa severních svahů, provést úpravy terénu, zemní přitěţovací 

lavici, 20 cm minerálního těsnění, svislé geodrény a systém monitoringu 

se sledováním pórových tlaků. V prostoru stabilní části skládkového tělesa 
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dokončit do 11/2003 opatření k sníţení průniku sráţkových vod (závěrečné krycí 

a rekultivační vrstvy ze spraší a ornice). V prostoru celého skládkového tělesa 

provést opatření k omezení infiltrace sráţkových vod. 

 prosinec 2003 – hlavní dodavatel pokračoval v realizaci prací na 
2
/3 stabilní části 

skládkového tělesa dle původního projektu. Neodkladné zabezpečovací práce 

na stabilní části skládkového tělesa a opatření k omezení infiltrace sráţkových vod 

na celém tělese skládky byly dokončeny do konce roku 2003. Bylo realizováno 

zkušební pole svislých geodrenů a vytvořeny podmínky k realizaci zkušební 

přitěţovací lavice a monitoringu jejího vlivu na vývoj pórových tlaků a svahové 

pohyby.
50

 

Inţenýrsko-geologické a geotechnické práce (doplňkový průzkum, monitoring, 

stabilitní matematické analýzy, apod.) prováděné generálním projektantem SCES-

GROUP v kooperaci s firmou SG Geotechnikou a.s., týkající se severních svahů 

skládky: 

 únor 2004 -  GP a SG Geotechnika a.s. (dále jen GP/SG) pokračovala 

v monitoringu severních svahů. Bylo realizováno 5 nových inklinovrtů jako 

náhrada za vrty znehodnocené sesuvem, u nichţ došlo k usmýknutí ocelových 

paţnic. Nepříznivý vývoj sesuvu pokračoval. Probíhalo měření pórových tlaků 

a byly provedeny související doprůzkumy. Průběţně, dle souhrnu výsledků všech 

dosavadních měření a zjištěných smykových ploch v hloubkách 8 – 32 m, byly 

prováděny matematické analýzy k detailnější znalosti mechanismu vzniku sesuvu 

a vyuţití získaných znalostí k posouzení navrhovaného projekčního řešení 

a stanovení varovných stavů v průběhu realizace opatření. GP postupně zpracoval, 

v rámci ověření vstupních podmínek do projekčního řešení, tyto dokumenty: 

1. Zprávu o vyhodnocení tzv. velkopokusu (realizace části přitěţovací lavice 

a následné sledování vlivů na stabilitu a vývoj pórových tlaků). 

2. Rešerši dostupných provedených geologických prací. 

3. Zprávu o inţenýrsko-geologickém průzkumu pro novou trasu podzemní těsnící 

stěny. 
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4. Zprávu o obnově systému inklinometrických vrtů, měření pórových tlaků a měření 

inklinovrtů. Zpráva obsahovala matematickou analýzu geneze
51

 sesuvu a posouzení 

projektovaného řešení. Měření na nově instalovaných inklinometrických vrtech 

prokázaly smykové plochy v hloubkách od 14 do 20 m, rychlost deformace 

se pohybovala od 4 do 8 mm/měsíc. Měření prokazovala stálou aktivitu sesuvu, 

rychlost rozvoje deformací na aktivní části sesuvu se stále mírně zpomalovala. 

Pokračoval rozvoj vodorovných deformací smykového charakteru ve vrtech 

na temeni skládky (1 mm/měsíc) s tendencí velmi mírného zpomalení. Vývoj 

měření pórových tlaků nevykazoval dlouhodobě výrazné změny a odpovídal 

setrvalému stavu sesuvu. Zpráva se zabývala analýzou geneze sesuvu a hypotézou 

příčin vzniku, podkladem byly tvary povrchu terénu od roku 1963. Obsahovala 

rovněţ konsolidační analýzu navrhovaného projektového řešení týkající se svislých 

geodrénů.
52

 

Zpracovaná realizační dokumentace sanace severních svahů – změna stavby byla GP 

vydána v říjnu 2004, prošla připomínkovým řízením a byla dopracována pro jednání 

s orgány státní správy. Rovněţ bylo zadáno zpracování analýzy geotechnických rizik 

se stupněm stability menším neţ Fs = 1,5
53

 (čím větší stupeň stability, tím větší finanční 

náročnost na realizaci technických opatření sanace svahů), kde bylo posuzováno dokončení 

stavby v mimořádném reţimu ve třech základních stabilitních variantách: 

1. zakonzervování stavby – jednalo se o zachování stávajícího stavu terénu 

bez překryvných vrstev, výpočtový stupeň stability byl těsně nad hodnotou 1,0. 

2. dokončení stavby bez stabilitních prvků – jednalo se o provedení pouze 

překryvné vrstvy (0,6 m minerální těsnění a 1,1 m rekultivační vrstva), provozních 

komunikací a systému odvedení povrchových vod (příkopy, průlehy), výpočtový 

stupeň stability byl rovněţ těsně nad hodnotou 1,0. 

3. dokončení stavby se stabilitním prvkem sniţujícím rizika – jednalo 

se o provedení přitěţovací lavice s ochranným minerálním těsněním a rekultivační 

vrstvou bez objektů pro odvedení vody (vertikální geodrény, hluboký obvodový 

drén, drenáţní ţebra) a bez silového prvku (pilotové stěny), výpočtový stupeň 
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stability konečného stavu byl Fs = 1,14. Realizace této varianty byla podmíněna 

přijetím zvýšeného rizika destabilizace skládky v průběhu hrubých terénních úprav 

nebo v návaznosti na ně, do doby následné disipace
54

 pórových tlaků.
55

 

V lednu 2005 bylo všemi zúčastněnými stranami provedeno vyhodnocení analýzy 

geotechnickcých rizik, ze kterého následně vyplynulo vydání souhlasu se zahájením 

projekčních prací dle varianty č. 3. 

6 Výsledky sanace a její ekonomické zhodnocení 

Hlavní cíl sanace, tj. vyloučení vlivu nezabezpečené skládky průmyslových odpadů 

na ţivotní prostředí, resp. dosaţení cílových parametrů a věcných cílů stanovených 

správními rozhodnutími, zejména Rozhodnutím o stanovení podmínek k odstranění staré 

ekologické zátěţe skládky průmyslových odpadů Chabařovice – Spolek pro chemickou 

a hutní výrobu a.s., č.j. 4/HI/079/96 OI ČIŢP Ústí nad Labem ze dne 08.09.1995, byl 

splněn. V následujících bodech jsou uvedeny hlavní podmínky výše uvedeného rozhodnutí 

a jejich naplnění: 

 Hlavními realizovanými opatřeními na zajištění stability skládkového tělesa byly: 

 úprava tvaru skládkového tělesa (odkopy a násypy), 

 stabilizace injektáţí, 

 realizace přitěţovací, resp. drenáţní lavice, 

 realizace drátokamenných košů, tzv. gabionů, v jihozápadní části skládky, 

 realizace zatěsnění skládky a tím zamezení průniku sráţkových vod do tělesa 

skládky.
56

 

Poţadavek na zajištění spolehlivé stability skládkového tělesa byl v rámci skutečně 

realizovaných sanačních prací (realizace odkopů a násypů, přitěţovací lavice, realizace 

odvodňovacích pér uvnitř skládky) splněn jen částečně. V průběhu sanace došlo 

k projevům značné nestability na severovýchodních svazích. Vzhledem k stabilitním 

problémům v tomto prostoru v průběhu prováděných prací byla stabilita skládkového 

tělesa zařazena mezi rizikové prvky sanace. V průběhu let 2003 - 2005 byl hledán způsob 

technického zabezpečení stability tělesa při daných finančních moţnostech. V tomto 
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období byla prováděna pouze opatření k zamezení infiltrace sráţkových vod do tělesa 

skládky, aby nedocházelo k zhoršení jiţ tak nepříznivých stabilitních poměrů. V roce 2005 

a částečně v roce 2006 bylo provedeno dokončení stavby „Asanace skládky Chabařovice“ 

v tzv. mimořádném reţimu, který představoval úpravu tvaru tělesa v daném prostoru 

(zvýšení objemu násypů při patě tělesa a zmírnění sklonu svahů). Postup výstavby byl 

korigován s ohledem na měření geotechnického monitorovacího systému, vyhodnocení 

měření a srovnání s předem definovanými varovnými stavy.
57

 

Aktuální rychlosti deformací jsou uvedeny v tabulce 6-1 a dokumentují souvislý postupný 

pokles hodnot v průběhu posledních 18 měsíců sanačních prací. V průběhu roku 2007 

došlo ke generelnímu poklesu rychlosti deformací v inklinovrtech  zhruba o 50%. 

Sledování stability skládkového tělesa je monitorováno systémem geodetických bodů 

a inklinovrtů v rámci postsanačního monitoringu a pravidelně vyhodnocováno. 

tab. 6-1 – přehled rychlostí deformací v aktivní části sesuvu  

Inklinovrt Maximální rychlost 

(mm/měsíc) 

Rychlost – začátek 

roku 2007 (mm/měsíc) 

Rychlost – pololetí 

roku 2008 

(mm/měsíc) 

Azimut 

pohybu 

J701 12,0 4,0 2,0 34 

J703 11,8 1,7 0,1 54 

IN27 10,1 3,3 2,0 8 

IN28 15,0 4,2 4,0 49 

IN29 10,0 4,0 3,1 33 

IN30 12,0 4,0 3,0 54 

IN31 6,2 2,0 0,8 7 

IN32 5,0 4,2 1,9 27 

IN33 3,9 3,9 2,9 18 

IN34 2,7 - 2,7 58 

Zdroj: Metrostav a.s. 

 Podmínky a moţnosti následného vyuţití bývalého lomu Chabařovice, který 

se nachází na jiţním okraji skládky, nebyly technickými úpravami dotčeny. Lom 

Chabařovice je v současné době zatápěn a v rámci postsanačního monitoringu je sledováno 

moţné ovlivnění terciérní zvodně v podloţí skládky. V průběhu sanačních prací nebylo 

zjištěno ani kvalitativní ani kvantitativní (zvýšená úroveň hladiny v terciérní zvodni) 

ovlivnění okolí. 
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 Těsnění skládky bylo provedeno tzv. minerálním těsněním ve vrstvách 3 x 20 cm, 

které bylo v prostoru bývalé kalové laguny a v oblasti sudů s HCB
58

 na temeni skládky 

doplněno ještě HDPE
59

 folií, která je odolná proti působení chemických látek. Minerální 

těsnění bylo překryto min. 1 m mocnou vrstvou tzv. technické rekultivace tvořenou 

převáţně sprašemi a biologickou rekultivační vrstvou. Touto úpravou v kombinaci 

se systémem příkopů a průlehů byl splněn poţadavek na vhodnou úpravu figury (tvaru) 

skládky a zabezpečení skládky proti erozivnímu
60

 působení sráţkové vody. Vybudováním 

jílostruskové podzemní těsnící stěny (PTS) po obvodu skládky, která je ukončena 

v relativně nepropustných nadloţních jílovcích terciérního podloţí skládky byla splněna 

podmínka zabezpečení skládky proti vymývání. Z vnitřní strany PTS byl realizován vnitřní 

obvodový drén (VOD) pro gravitační odvádění kontaminované podzemní vody 

do čerpacích jímek ČJ1 a ČJ2, které jsou dále přečerpávány do vybudovaných 

nepropustných akumulačních nádrţí AN1 a AN2. 

V rámci sanačního zásahu a v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškami Ministerstva 

ţivotního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, bylo z prostoru skládky odtěţeno 17,7 tun 

vyřazených chemikálií obsahující nebezpečné látky (kat. č. odpadu 16 05 03 - N ), 477,17 

tun pevných dehtů (kat. č. odpadu 05 06 03 - N) a 192,92 tun tekutých dehtů (kat. č. 

odpadu 05 06 03 - N). 

 K potlačení tvorby plynných emisí a eliminaci termických jevů uvnitř skládkového 

tělesa došlo jednak výše uvedeným zatěsněním skládky a jednak provedením cemento-

popílkovou injektáţí na severních svazích před zahájením sanačních prací v roce 1999. 

Dále pro případné jímání a zneškodňování plynných emisí ze skládky byly pod foliovým 

a minerálním těsněním na temeni skládky vybudovány 3 nezávislé drény, které byly 

vyvedeny na povrch skládky a osazeny výduchy V1 aţ V3 s čistícími filtračními 

jednotkami. Při nárůstu tlaku v jímacím potrubí (odečet na manometru vyšší neţ 0,5 kPa) 

je nahromaděný plyn přes filtrační jednotku vypuštěn do atmosféry. Po dobu provádění 
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sanačního a částečně postsanačního monitoringu nebyl předpokládaný vývin plynu zjištěn. 

Sloţení plynné atmosféry skládky zjišťované v době provádění monitoringu nasáváním 

plynné atmosféry skládky na sorbční trubičky a do plynometrických vaků byl následující: 

 80 objemových % dusíku, 

 20 objemových % kyslíku + oxidu uhličitého.  

Z organických sloţek plynné atmosféry skládky byla většina parametrů zjištěna 

pod detekčními limity, s výjimkou chlorovaných uhlovodíků TCE
61

 a PCE
62

 a ojedinělými 

výskyty RU
63

 a DCE
64

. 

 S výjimkou období, kdy byly prováděny hrubé terénní úpravy a přesuny zemních 

hmot, zejména na západě skládky a ojediněle na východě skládky (03/2001 - 09/2002), 

nebyl překročen hygienický limit pro prašný spad (12,5 g.m
-2

/30 dní). Vlivem zjištěných 

převládajících západních a severozápadních směrů větrů v prostoru skládky nebylo 

zaznamenáno ţádné zvýšené riziko ohroţení obyvatel v obci Chabařovice. 

 Pro povrchový odtok vod do vodotečí, resp. Ţdírnického potoka (č. h. p. 1-14-01-

099) byly pro vypouštění stanoveny emisní limity pro toxické kovy a organické prioritní 

polutanty v hodnotách ukazatelů dle Nařízení vlády č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví 

ukazatele přípustného stupně znečištění vod.  

 Podzemní vody ovlivňující kvalitu povrchových vod ve Ţdírnickém potoce 

po celou dobu sanace i po ukončení prací splňovaly, aţ na ojedinělé výjimky, poţadované 

emisní limity pro nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky stanovené v Rozhodnutí č.j. 

4/HI/079/96 OI ČIŢP Ústí nad Labem, ze dne 08.09.1995. Obsahy sledovaných polutantů 

v podzemních vodách všech monitorovaných objektů v okolí skládky poklesly v průměru 

o cca 80 - 90%. Po sanaci okolních pozemků (pod lanovkou, pod komunikací K1 a baţina) 

klesly všechny toxické kovy o cca 90%, s výjimkou Zn (zinek) a Cr (chrom), které 

poklesly o 60 - 70%. Ve srovnání s hodnotami uvedenými v analýze rizik (popř. 

před uzavřením podzemní těsnící stěny) se v podzemních vodách sníţily obsahy chloridů 

o cca 70% a síranů jen o cca 10%. 

 Po celou dobu sanačních prací (od 08/1998) byl zajištěn měsíční monitoring všech 

sloţek ţivotního prostředí, který od 01/2004 přešel do čtvrtletního intervalu sledování. 

Kvalita a mnoţství podzemních a povrchových vod, plynná atmosféra skládky, prachové 
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emise, obsahy organických a anorganických látek a kovů v půdách v okolí skládky 

a klimatické poměry v prostoru skládky, včetně geodetického monitoringu byly 

vyhodnocovány v závěrečných zprávách a předkládány orgánům státní správy. Hodnoceny 

byly podmínky, za kterých byl prováděn sanační zásah a rovněţ i efektivita prováděných 

prací. Biomonitoring (flora a fauna) v okolí skládky byl proveden před zahájením 

sanačních prací v roce 1998 a v jejich průběhu celkem 5x. Na rekultivovaných plochách 

skládky převládají v současné době rostlinné a ţivočišné druhy jako v uměle zaloţených 

travních porostech. 

 Harmonogram prací poţadovaný ve výše uvedeném rozhodnutí nebyl 

z objektivních důvodů (provedení a vyhodnocení doprůzkumu, zadání a následné zrušení 

výběrového řízení, opětovné zadání výběrového řízení, stabilitní problémy v průběhu 

stavby apod.) dodrţen. Veškeré změny termínů však byly řádně projednány 

a odsouhlaseny objednatelem a dotčenými státními orgány.  

 Po ukončení sanačních stavebních prací byla provedena biologická rekultivace, 

která dále pokračuje pěstební péčí. Výsledky botanického průzkumu po ukončení sanace 

vlastního tělesa skládky a lokalit v okolí skládky (pod lanovkou, pod K1 a baţina) ukázaly, 

ţe nejvíce zastoupenými druhy rostlin jsou trávy, a to lipnice luční, srha laločnatá, kostřava 

červená a luční, bojínek luční, jílek vytrvalý a mnohokvětý, vojtěška setá a místy jetel 

plazivý a luční. Lokálně se hojně vyskytovaly i plevelné druhy jako např. merlík bílý, 

laskavec ohnutý, svlačec rolní, aj. V okolí nádrţí (AN a VÚN) se vyskytují psárka plavá, 

pryskyřník plazivý, rukev obecná a rákos obecný. Místy byly rovněţ vysázeny dřeviny 

jako dub, lípa, javor, jeřáb, jasan a částečně i jehličnany. Z druhů, které snášejí zasolení, to 

jsou zblochanec oddálený a lebeda širokolistá, typické halofyty
65

 se vyskytují pouze podél 

a pod komunikací Chabařovice – Ústí nad Labem. Ze zoologického zhodnocení 

sanovaných lokalit vyplynula hojnost osídlení savci, cca 8 - 9 druhů nezařazených mezi 

ohroţené nebo silně ohroţené druhy, s výjimkou výskytu netopýra hvízdavého na tělese 

skládky. Dále se v prostoru skládky a okolí vykytuje cca 30 druhů ptáků (cca 6 druhů 

hnízdících), z nichţ jeden je silně ohroţený krahujec obecný a dva z ohroţených druhů 

ťuhýk obecný a vlaštovka obecná. Ze zvláště chráněných druhů obojţivelníků byla zjištěna 

ropucha obecná, vázaná na vodní plochy na skládce a okolí a silně ohroţený plaz ještěrka 

obecná. Mezi vodními měkkýši a brouky, kteří byly zjištěny, se nevyskytoval ţádný 
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halobiont
66

 nebo halofil
67

. Druhové sloţení, rozmanitost biotopů
68

 a početnost populací 

odpovídá stavu po biologické rekultivaci.
69

 

Na níţe uvedeném obrázku 6-2 je zachycen letecký snímek sanované skládky z roku 2008. 

obr. 6-2 – letecký snímek sanované skládky – rok 2008 

 

Zdroj: Metrostav a.s. 

   6.1 Vyhodnocení odstranění odpadů 

Nakládání s odpady v průběhu stavby „Asanace skládky Chabařovice“ bylo prováděno 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, a vyhláškami Ministerstva ţivotního 

prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady. 
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V průběhu stavby byly z prostoru skládky a okolí vymístěny odpady uvedené v tabulce 

6.1-1. 

tab. 6.1-1 – přehled vymístěných odpadů z prostoru skládky  

Katalogové číslo 

odpadů 

Název druhu odpadu Mnoţství 

(v t) 

Předáno oprávněné osobě  

k likvidaci 

05 06 03 N jiné dehty (pevné odpady) 477,17 Spolio, a.s., Trmice 

05 06 03 N jiné dehty (kapalné odpady) 192,72 Energo Brudra s.r.o., Praha 

16 05 08 (03) N vyřazené organické chemikálie 
obsahující nebezpečné látky 

17,70 Spolio, a.s., Trmice 

19 07 02 N průsaková voda ze skládek obsahující 
nebezpečné látky 

63 357,00 Severočeské vodovody a 
kanalizace a.s., Teplice 

Zdroj: Metrostav a.s. + vlastní zpracování 

Ostatní odpady (skupina odpadů kat. č. 19 13 ..) cca 727 232,40 m
3
 kontaminovaných 

zemin bylo v rámci zemních prací prováděných při sanaci, v souladu s realizační 

dokumentací projektu, umístěno do zabezpečeného prostoru skládky Chabařovice 

a pouţito pro sanaci tzv. kalové laguny, Zeleného rybníka apod.
70

  

Likvidace dehtového jezírka (kat. č. odpadu 05 06 03 - N) a likvidace obsahu sudů 

s chemickými odpady (kat. č. odpadu 16 05 03 - N), vymístění a likvidace těchto odpadů 

byly provedeny firmou SCHB a.s., Praha, v souladu s podmínkami stanovenými 

v rozhodnutí OI ČIŢP. Celkově bylo ve spalovně firmy Spolio a.s. v Trmicích 

zlikvidováno 17,70 tun vyřazených chemikálií obsahující nebezpečné látky (kat. č. odpadu 

16 05 03 - N), 477,17 tun pevných dehtů (kat. č. odpadu 05 06 03 - N) a ve spalovně firmy 

Energo Brudra s.r.o. v Praze – Radotíně 192,92 tun tekutých dehtů (kat. č. odpadu 05 06 03 

- N).
71

  

Likvidace průsakových vod z prostoru skládky (kat. č. odpadu 19 07 02 - N) byla zahájena 

na základě ukončení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do Ţdírnického potoka 

ke dni 31.12.2003 a naplnění prostoru obou akumulačních nádrţí na provozní hladinu 

v roce 2005, které pokračovalo aţ do roku 2007. Ke dni 14.06.2007 bylo v ČOV
72
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v Neštěmicích (Severočeské vodovody a kanalizace a.s.) zlikvidováno 63 357 tun 

průsakových vod (kat. č. odpadu 19 07 02 - N) pocházejících z objektu skládky.
73

 

   6.2 Výsledky monitoringu všech sloţek ţivotního prostředí 

Po celou dobu provádění sanačních prací byl zajištěn pravidelný monitoring všech sloţek 

ţivotního prostředí na skládce a v jejím okolí. O výsledcích monitoringu byly předkládány 

měsíční a čtvrtletní zprávy, hodnotící trendy, vývoj a postup sanačních prací ve vztahu 

k ţivotnímu prostředí.  

Z výsledku monitoringu všech sloţek ţivotního prostředí vyplynulo následující: 

 sanační práce na skládce byly prováděny v období sráţkově normálním 

aţ podnormálním (suché aţ velmi suché roky), s výjimkou roku 1998 (velmi vlhký 

rok) a roku 2002 (vlhký rok), 

 průměrná teplota vzduchu ve 2,0 m nad zemí byla za celé sledované období 8,9 
o
C, 

průměrná teplota vzduchu ve výšce 0,5 m nad skládkou byla v průměru o 0,3 
o
C 

vyšší neţ ve výšce 2,0 m nad skládkou, 

 průměrná vlhkost vzduchu byla poměrně vysoká, a to 86,4%, z toho cca 
1
/4 roku 

(90 dní) byla vlhkost vzduchu 100%, 

 s výjimkou výrazného kolísání tlaku vzduchu v období 09/2000 - 12/2000, 08/2001 

- 11/2001 a 01/2003 byly hodnoty tlaku vzduchu vyrovnané a jejich rozloţení 

v průběhu roku pravidelné, s maximy v zimním období (listopad a prosinec) 

a minimy v letních měsících (srpen a září),  

 v průběhu sanačních prací převládaly západní směry větrů, tj. od obce Chabařovice 

(15,5% měření), východní směry větrů, tj. k obci Chabařovice (4,9% měření). 

Bezvětří, tj. rychlost větru niţší neţ 0,4 m.s
-1

, bylo zjištěno v průběhu provádění 

sanačních prací v průměru v 35,6% měření. Průměrná rychlost větrů byla cca 

8 km/hod., 

 hygienický limit pro prašnost ovzduší 12,5 g.m
-2

/30 dní byl překročen v průběhu 

nejintenzivnějších technických a zemních prací probíhajících v západním okolí 

skládky (03/2001 - 09/2002) a ojediněle na jihovýchodním okraji skládky. 
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V ostatním sledovaném období byly hodnoty polétavého prachu niţší neţ 

hygienický limit, 

 v průběhu monitoringu sloţek ţivotního prostředí nebyl zjištěn uvnitř skládky 

vývin plynů, které by prostřednictvím vybudovaných jímacích výduchů V1 aţ V3 

(osazeny manometry) unikaly pod tlakem do ovzduší. Bylo zjištěno pouze plynné 

sloţení atmosféry uvnitř skládky, která byla odebírána nasáváním vzduchu 

z monitorovacích objektů. Z anorganických sloţek v plynné atmosféře převaţoval 

dusík (cca 80 objemových %) nad kyslíkem a oxidem uhličitým (celkem 20 

objemových %). Z organických sloţek plynné atmosféry skládky byla většina 

sloţek zjištěna pod detekčními limity, s výjimkou chlorovaných uhlovodíků TCE
74

 

a PCE
75

 a ojedinělými výskyty RU
76

 a DCE
77

, 

 v prostoru uvnitř skládky (zabezpečeném VOD a PTS) byl po ukončení sanace 

zjištěn pokles teploty podzemní vody pod 30 
o
C, posun hodnot pH z kyselé, popř. 

zásadité oblasti do neutrální oblasti (pH = 6,0 - 8,0). Ve většině vrtů došlo 

k poklesu obsahu RL
78

 (2 000 - 10 000 mg/l), vodivosti (2 500 - 20 000 μS/cm), 

obsahu síranů (500 - 10 000 mg/l) a chloridů (1 000 - 10 000 mg/l), 

 mnoţství vypouštěné podzemní a povrchové vody do Ţdírnického potoka bylo 

regulováno v souladu s výše uvedenými rozhodnutími Okresního úřadu a později 

Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

 mnoţství odčerpané kontaminované podzemní vody po ukončených úpravách 

a sanaci skládky pokleslo od roku 2003 (1,1 l/s) do roku 2006 (0,3 l/s) cca 4x.
79

 

   6.3 Rekapitulace plnění podmínek stavby 

Výběrové řízení na zajištění projektových a inţenýrských prací pro akci „Asanace skládky 

Chabařovice bylo vyhlášeno dne 05.06.1997. Jako nejvýhodnější byla doporučena nabídka 

společnosti CH2M HILL UNITED KINGDOM, LTD. V období od 02/1998 do 11/1999 

bylo touto společností zajištěno zpracování projektové dokumentace, vydání územního 

rozhodnutí, provedení doplňkových průzkumů, provedení monitoringu ţivotního prostředí 
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a shromáţdění podkladů pro vydání stavebního povolení. To bylo vydáno v 02/2000 

a v 04/2000 byla uzavřena smlouva se společností Metrostav a.s., Praha, která vyhrála 

výběrové řízení na provedení stavby „Asanace skládky Chabařovice“. Práce na sanaci byly 

zahájeny v 05/2000 a smluvní termín na dokončení stavby byl stanoven na 04/2007. Další 

vývoj realizace stavby, s ohledem na stabilitní problematiku severních svahů, měl 

negativní dopad na plnění termínů z uzavřených smluv a z rozhodnutí ČIŢP. 

     6.3.1 Plnění časových podmínek stavby 

Porovnání původního harmonogramu průběhu stavby se skutečností ovlivněnou omezením 

prací na cca 
1
/3 skládkového tělesa a prací s tím souvisejících je znázorněno v následující 

tabulce 6.3.1-1. 

tab. 6.3.1-1 – časový harmonogram průběhu stavby 

 

 
Původní termín Nový termín 

Zahájení stavby 

 

05/2000  

Dokončení technických opatření 

 

11/2003 12/2006 

Zkušební provoz vodního hospodářství 

 

11/2003 – 10/2004 01/2006 – 12/2006 

Pěstební péče v předpolí skládky a na tělese skládky 

 

05/2005 – 04/2007 04/2007 – 10/2009 

Technická rekultivace zemníku po ukončení těţby 

jílů a spraší 

10/2002 – 09/2003 07/2006 – 10/2006 

Biologická rekultivace zemníku 

 

04/2003 – 03/2006 04/2007 – 09/2010 

Původní termín úplného ukončení stavby, vč. 

kolaudace 

04/2007  

Úplné dokončení technických opatření 

v mimořádném reţimu a připravenost pro kolaudaci 

 04/2007 

Termín úplného dokončení stavby  

 

 10/2009 

Zdroj: Metrostav a.s. + vlastní zpracování 

     6.3.2 Plnění finančních podmínek stavby 

Po projednání alternativ a orientačního propočtu nákladů „Asanace skládky Chabařovice – 

sanace severních svahů – změna stavby“ bylo přijato opatření k dokončení stavby 

v mimořádném reţimu, tj. připravení stavby do provozu schopného stavu, a ke kolaudaci 

v rámci současných finančních prostředků ve věcném a koncepčním rozsahu maximálně 

shodném s původním projektem. Financování bylo řešeno rozsáhlou metodickou změnou 
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rozpočtu stavby, a to bez navýšení ceny díla. Bylo však nutné vyjmout z předmětu plnění 

dodavatele realizaci čistírny skládkových vod. Finanční prostředky určené na její výstavbu 

byly pouţity na přepravu a likvidaci skládkových vod. V případě potřeby realizace ČOV 

po dokončení stavby by bylo nutné řešit ji formou zadání samostatné veřejné zakázky nad 

rámec stávajícího rozpočtu. V následující tabulce 6.3.2-1 je uveden přehled nákladů 

a čerpání rozpočtu na stavbě Asanace skládky Chabařovice. 

tab. 6.3.2-1 - přehled nákladů a čerpání rozpočtu na stavbě Asanace skládky Chabařovice 

REKAPITULACE základního rozpočtu Základní cena 

  

v Kč 

DPH sníţená 

(5%) 

 v Kč 

DPH  

(22%) 

v Kč 

Celková cena 

(vč. DPH) 

v Kč 

Základní rozpočet 

 

831 222 636 41 954 779 659 916 873 837 331 

Rozpočtová rezerva 

 

10 872 542 0 0 10 872 542 

Základní rozpočet s rozpočtovou 

rezervou 

842 095 179 41 954 779 659 916 884 709 874 

Fakturace  

od 01.05.2000 do 30.04.2004 

636 906 294 31 836 768 37 609 668 780 671 

Zůstatek k 04/2004 pro přepočet DPH na 

19%  

205 188 885 10 118 011 622 308 215 929 203 

REKAPITULACE zůstatkového 

rozpočtu s DPH 19% 

    

Zůstatkový rozpočet s rezervou a 

s přepočteným DPH na 19% 

205 188 805 38 985 877 0 244 174 682 

Fakturace s DPH 

od 01.05.2004 do 30.06.2006 

20 145 977 3 827 737 0 23 973 715 

Zůstatek k 06/2006 pro dokončení 

stavby v mimořádném reţimu 

185 042 828 35 158 140 0 220 200 968 

REKAPITULACE rozpočt. zůstatku pro 

dokončení stavby v mimořádném reţimu 

    

Rozpočet s DPH 

 

185 042 832  35 158 140 0 220 200 972 

Fakturace s DPH 

od 01.07.2006 do 31.12.2009 

185 042 832 35 158 140 0 220 200 972 

Zůstatek k 11/2009 pro dokončení 

stavby v mimořádném reţimu 

0 0 0 0 

CELKOVÝ VÝSLEDEK 

 

    

Celková smluvní cena stavby 

 

842 095 103 70 822 647 37 609 912 955 358 

Součet fakturovaných částek 

 

842 095 103 70 822 646 37 609 912 955 357 

Zůstatek z celkové smluvní ceny 

 

0 1 0 1 

Zdroj: Metrostav a.s. + vlastní zpracování 
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7 Závěr 

Ze zpracovaného materiálu týkajícího se sanace skládky Chabařovice je zřejmé, ţe se 

nejednalo o typické odstranění staré ekologické zátěţe s odstraňováním kontaminujících 

látek ze saturované
80

 a nesaturované
81

 zóny, ale o sloţité stavební úpravy skládky 

chemických odpadů a okolí v poddolovaném území, a dále o odvodnění prostoru 

skládkového tělesa a jeho izolaci od okolí. 

   7.1 Hodnocení rizika 

Z hlediska širších souvislostí není paradoxně největším rizikem znečištění horninového 

prostředí nebo podzemní vody, ale stabilita skládkového tělesa. S ohledem ke zvolené 

variantě sanace severovýchodních svahů, která vycházela z předem daných finančních 

prostředků, existuje riziko dalších projevů nestability daného území a s tím spojená 

moţnost porušení těsnících prvků, čímţ by došlo k opětovnému průniku sráţkových vod 

do tělesa skládky a následně ke zvýšení mnoţství kontaminovaných vod. Dalším 

rizikovým faktorem, který je nutné sledovat, je vliv úrovně hladiny v zatápěném lomu 

Chabařovice a vliv na stavy hladin podzemní vod ve slojových vrtech. Tato problematika 

je z důvodu poddolovaného území v podloţí skládky o to komplikovanější. 

     7.1.1 Hodnocení rizika před sanací 

Mezi rizika definovaná stavem před realizací sanace patří migrační cesty z tělesa 

nedostatečně zabezpečené skládky: 

 podzemní voda, 

 povrchová voda, 

 plynné a prachové emise. 

V analýze rizik byla stanovena tato potenciální rizika: 

 působení nepříznivých hydrometeorologických podmínek – epizodické riziko → 

silný vítr s větrnou erozí na temeni skládky a následný pohyb odpadů vlivem 

                                                             
80

 zóna v horninovém prostředí 
81

 zóna nad hladinou podzemní vody 
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odnosu slabé chránící vrstvy, náhlý přívalový déšť s vodní erozí materiálu a odpadů 

do okolí, 

 zvýšená aktivita geodynamických
82

 jevů – vlivem otřesů země → nestabilita 

skládkového tělesa, vznik trhlin a šíření kontaminace uhelnou slojí (poddolované 

území). Při zvýšené aktivitě geodynamických jevů vznik sesuvů, následně 

trhlin a posléze velmi silná exotermická
83

 reakce (toxické a vysoce toxické odpady 

ve skládce) s průvodními plynnými a prachovými emisemi do širokého okolí, 

 vliv Chabařovického lomu → přiblíţení tehdy ještě nezastavené těţby hnědého uhlí 

na cca 35 m od paty skládky a moţná porucha stability tělesa a rozvlečení 

kontaminace do okolí, 

 vliv nesprávně zvolených sanačních – zemních prací → vdechování, náhodné poţití 

a dermální kontakt pracovníků se zeminou a vodou při provádění sanačních prací. 

Nebezpečné oblasti s toxickými odpady na severovýchodní části skládky 

a v prostoru kalové laguny. 

Vhledem k tomu, ţe prostor skládky nebyl dostatečně chráněn proti vstupu cizích osob, 

byly v analýze rizik rovněţ stanoveny moţné expoziční
84

 cesty: 

 ingesce (poţití) povrchové vody, 

 inhalace unikajících plynů, 

 ingesce kontaminované zeminy dětmi a dospělými.
85

 

Za hlavní rizikové polutanty lokality působící karcinogenně
86

, mutagenně
87

 a vysoce 

toxicky
88

 byly označeny toxické kovy a těkavé organické látky, jakými jsou arsen, 

beryllium, kadmium, měď, olovo, nikl, zinek, rtuť, benzen, toluen, xylen, etylbenzen 

a tetrachlorethylen.  

Za největší riziko byla povaţována inhalace par benzenu, toluenu, ethylbenzenu 

a tetrachlorethylenu a riziko spojené s náhodným poţitím kontaminované zeminy. Rizika 

ohroţení kontaminovanou vodou bylo zanedbatelné.
89

 

                                                             
82

geodynamika  – obor zkoumající geologické síly,  jejich působení a projevy  
83

 rekce probíhající za působení tepla 
84

 týkající se doby a podmínek působení 
85

 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 107 s. 
86

 vyvolávající nádorovitá bujení 
87

 působící mutaci u ţivých organismů 
88

 jedovatý 
89

 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 107 s. 
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Na základě výsledků analýzy rizik, sanačních prací a vyhodnocení výsledků monitoringu 

všech sloţek ţivotního prostředí v průběhu provádění prací na skládce a v jejím okolí bylo 

sestaveno schéma migračních cest kontaminované povrchové a podzemní vody a plynných 

emisí před sanačním zásahem, které je zachyceno na níţe uvedeném obrázku 7.1.1-1 

a schéma zobrazené na obrázku 7.1.1-3, ze kterého vyplývá kompletní eliminace 

migračních cest a původních rizik zobrazených na obrázku 7.1.1-1. Na obrázku 7.1.1-2 

jsou uvedeny vysvětlivky k oběma zmiňovaným schématům migračních cest. 

 

obr. 7.1.1-1 - schéma 
migračních cest před 
sanací 

obr. 7.1.1-2 - vysvětlivky 
ke schématům 
migračních cest 
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obr. 7.1.1-3 - schéma 
eliminace migračních 

cest po sanaci 

Zdroj: Metrostav a.s. 

 

 

 

     7.1.2 Hodnocení rizika po sanaci 

Po ukončení sanace je prostor vlastního tělesa skládky oplocen a významné příjezdové 

komunikace a vjezd na skládku jsou monitorovány kamerovým systémem s nepřetrţitým 

provozem a kontrolou bezpečnostní sluţby. Tento stav bude trvat po dobu navrţeného 

sledování, tj. cca 30 let. Tímto je vyloučeno riziko vniknutí cizích osob, náhodné ingesce, 

inhalace a dermálního kontaktu. Sanace zemin byla provedena i na okolních pozemcích. 

Další rizika spojená s inhalací par organických látek nejsou vzhledem k ţádnému 

unikajícímu plynu z prostoru skládky také moţná. Oplocený prostor skládky je a patrně 

i v budoucnu bude povaţován za průmyslovou oblast. Vzhledem k provedené sanaci je 

jediným existujícím rizikem náhodný dermální kontakt pracovníka manipulující 

s kontaminovanou vodou.
90

 

Vzhledem ke zvolené sanaci severovýchodních svahů, vycházející z předem daných 

finančních prostředků, existuje riziko dalších projevů nestability daného území a s tím 

spojená moţnost porušení těsnících prvků (minerální těsnění, PTS). Tím by došlo 

k opětovnému průniku sráţkových vod do tělesa skládky a následně ke zvýšení mnoţství 
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 METROSTAV a.s.: Asanace skládky Chabařovice - závěrečná zpráva, Praha, 2008. 110 s. 
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kontaminovaných vod s nutností následné likvidace. Porušení PTS by bylo příčinou 

druhotné kontaminace jiţ dekontaminovaného území v severovýchodním předpolí skládky. 

Vzhledem k tomu, ţe v okolí PTS byly pouţity k zásypům zeminy jílovitého charakteru, 

byl by postup kontaminace pomalý. 

I přesto, ţe v průběhu sanačních prací nebylo zjištěno šíření kontaminovaných vod 

do starých důlních děl (podle výsledků kvalitativního a kvantitativního monitoringu 

slojového souvrství) je dalším moţným rizikem právě situování sanované skládky 

v poddolovaném území. Existence starých důlních děl můţe být riziková i v souvislosti 

se zvoleným způsobem asanace lomu Chabařovice – postupné zatápění.
91

 

   7.2 Doporučení pro postsanační monitoring 

Po vyhodnocení monitoringu všech sloţek ţivotního prostředí v době provádění sanačních 

prací byl pro postsanační monitoring doporučen následující rozsah prací: 

 s ohledem na to, ţe v severovýchodním předpolí skládky nebyly odtěţeny veškeré 

zeminy a ţe pozemky pod silnicí Chabařovice - Ústí nad Labem nebyly určeny 

k sanaci odtěţením, bylo doporučeno sledovat vývoj chemismu podzemních vod 

v prostoru severního a severovýchodního předpolí, 

 přes pozitivní vývoj chemismu podzemních vod v západním okolí skládky bylo 

doporučeno sledovat ho i nadále, protoţe poslední výsledky analýz v této oblasti 

naznačovaly moţnou změnu klesajícího trendu, 

 sledovat kvantitativní a kvalitativní parametry podzemních vod ve vybraných 

vrtech pro terciérní slojové vody a pro mělké kvartérní vody v okolí skládky, 

 sledovat kvalitativní i kvantitativní monitoring podzemních vod uvnitř skládky 

prostřednictvím měrných objektů – výtoků z vrtu, čerpacích jímek, 

 z důvodu moţnosti změny rozhodnutí o nakládání s vodami v prostoru skládky 

Chabařovice bylo doporučeno pro fázi postsanačního monitoringu sledovat 

i kvalitu a mnoţství povrchových vod z prostoru skládky, 

 pro řízení provozu na sanované skládce bylo doporučeno i nadále zajišťovat 

monitoring meteorologických faktorů pomocí automatické meteorologické stanice 

umístěné na skládce a provádět jeho vyhodnocení, 
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 pro zjištění účinnosti nápravných opatření v prostoru bývalé termické zóny sledovat 

termické jevy v prostoru skládky pomocí měření teploty podzemní vody a pomocí 

termovizních kamer v průběhu zimního období, 

 sledovat kvantitativně (čtení na manometru) výduchy na temeni sanované skládky, 

kvalitativní monitoring zahájit pouze při vývinu skládkových plynů, 

 v současné době se předpokládá další příznivý vývoj stability, tj. pokles deformací, 

nicméně tento pokles bude s největší pravděpodobností velmi pomalý a úplné 

uklidnění deformací lze očekávat v řádu let.
92

 

 

Na základě výše uvedených skutečností je doporučeno pokračovat v provádění 

monitoringu i po předání stavby nabyvateli, a to po dobu 30 – 50 let. Na následujícím 

schématu 7.2-1 můţeme vidět mapu monitorovacích objektů pro postsanační monitoring. 

obr. 7.2-1 – mapa monitorovacích objektů pro postsanační monitoring 

 

Zdroj: Metrostav a.s. 
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          Veškerou činností a způsobem ţivota celé společnosti dochází k neustálému 

hromadění odpadů, které pak výrazně zasahují do krajiny a mají negativní vliv na ţivotní 

prostředí. Jedním ze způsobů ozdravení takto poznamenané krajiny je provedení sanace 

(asanace). V případě skládky Chabařovice, se jednalo o velmi nebezpečnou skládku 

chemických odpadů, v rámci jejíţ asanace musely být provedeny sloţité stavební úpravy, 

odvodnění prostoru skládkového tělesa a jeho izolace od okolí. Po dokončení sanačních 

prací má skládka podobu oploceného úhledného kopce, který je osázen zelení. Jeho 

součástí je systém obsluţných komunikací a systém sběru povrchový vod oddělených od 

vod skládkových.  

          Přibliţně 400 m jiţně od sanované skládky se nachází okraj bývalého lomu 

Chabařovice, který je prvním z velkých povrchových dolů v rámci České republiky, 

u kterého dospěly sanační a rekultivační práce po ukončení těţby do stádia, kdy je 

zbytková jáma po těţbě jiţ zaplavována vodou (viz. obrázek 7.2-2). S ohledem na uvedené 

skutečnosti se toto území stalo modelovou lokalitou, jíţ je věnována zvýšená pozornost 

a podle výsledků dosaţených na tomto lomu bude hodnocen záměr komplexního vyuţití 

těţbou devastovaného území, jehoţ dominantou má být do budoucna jezero zbytkové 

jámy.
93

  

obr. 7.2-2 – letecký snímek zaplavovaného lomu Chabařovice - jezero Milada  

 

Zdroj: www.kr-ustecky.cz 
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A. Průzkum názorů a celkového zájmu obyvatel města Chabařovice 

o problematiku skládky nebezpečných odpadů 

V návaznosti na teoretickou část diplomové práce je její druhá část zaměřena na průzkum 

názorů a úrovně znalostí problematiky skládky odpadů Chabařovice dané skupiny osob 

v rozmezí věku 30 aţ 60 let. Zkoumaným vzorkem bylo 20 obyvatel města Chabařovice, 

kteří splnili stanovené podmínky věku a bydliště v dané lokalitě. Jako průzkumná metoda 

byl pouţit dotazník, který byl anonymní, pouze s uvedením věku respondenta, jeho pohlaví 

a roku, od kterého je obyvatelem zájmové lokality, z důvodu dodrţení výše uvedených 

podmínek. Respondenti odpovídali na patnáct otázek, kdy před samotnou distribucí byl 

dotazník předloţen dvěma respondentům k posouzení a po drobných úpravách rozeslán 

zkoumanému vzorku. Součástí dotazníku byl rovněţ motivační dopis, jehoţ cílem bylo 

podpořit průzkum a vysvětlit jeho účel. Vzhledem k tomu, ţe sama autorka diplomové 

práce pochází z inkriminované lokality a s ohledem na její osobní znalosti byla návratnost 

vyplněných dotazníků 100% a v průběhu průzkumu nebyly zaznamenány ţádné větší 

problémy. Dotazníkové šetření bylo provedeno v období měsíců leden aţ únor 2010 

a v jeho souvislosti byly stanoveny tři hypotézy: 

 H1: Obyvatelé města Chabařovice povaţovali skládku odpadů před realizací sanace 

za nebezpečnou a škodlivou pro jejich zdraví a ţivotní prostředí. 

 H2: Obyvatelé města Chabařovice nepovaţují skládku odpadů po realizaci sanace 

za nebezpečnou a škodlivou pro jejich zdraví a ţivotní prostředí. 

 H3: Obyvatelé města Chabařovice projevují minimální zájem o problematiku 

skládky odpadů. 

   A.1 Zpracování dat a výsledky  

Pro lepší přehlednost a srozumitelnost zpracovaných dat byly jednotlivé odpovědi 

zpracovány do následujících tabulek a grafů:  
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tab. A.1-1 – celkový přehled odpovědí na jednotlivé otázky dotazníku 

otázka 

č. 

 

respondenti – ţeny, muţi 

věk 30-40  

(deset respondentů) 

                            

   

  

věk 41-50   

(čtyři respondenti)   

věk 51-60     

(šest respondentů) 

ano ne ano ne ano ne 

01. 5 5 4 0 6 0 

02. 7 3 0 4 0 6 

03. 5 5 3 1 4 2 

04. 5 5 4 0 4 2 

05. 7 3 4 0 6 0 

06. 4 6 4 0 4 2 

07. 8 2 4 0 4 2 

08. 0 10 3 1 2 4 

09. 8 2 2 2 6 0 

10. 6 4 0 4 2 4 

11. 7 3 0 4 2 4 

12. 7 3 2 2 5 1 

13. 4 6 0 4 0 6 

14. 4 6 0 4 0 6 

15. 0 10 1 3 2 4 

Zdroj: vlastní výpočty 

graf A.1-2 - celkový přehled odpovědí na jednotlivé otázky dotazníku 

 

Zdroj: vlastní výpočty 
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H1: Obyvatelé města Chabařovice povaţovali skládku odpadů před realizací sanace 

za nebezpečnou a škodlivou pro jejich zdraví a ţivotní prostředí (související otázky č. 4, 5, 

6). 

tab. A.1-3 a graf A.1-4 – vyhodnocení odpovědí na otázky souvisejících s H1 

respondenti 30-60 let 

ano (povaţovali) 42 

ne (nepovaţovali) 18 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: vlastní výpočty 

H2: Obyvatelé města Chabařovice nepovaţují skládku odpadů po realizaci sanace 

za nebezpečnou a škodlivou pro jejich zdraví a ţivotní prostředí (související otázky č. 10, 

11, 13). 

tab. A.1-5 a graf A.1-6 – vyhodnocení odpovědí na otázky souvisejících s H2 

respondenti 30-60 let 

ano (nepovaţují) 21 

ne (povaţují) 39 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: vlastní výpočty 

H3: Obyvatelé města Chabařovice projevují minimální zájem o problematiku skládky 

odpadů (související otázky č. 1, 2, 3). 
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tab. A.1-7 a graf A.1-8 – vyhodnocení odpovědí na otázky souvisejících s H3 

respondenti 30-60 let 

ano (projevují 34 

ne (neprojevují) 26 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: vlastní výpočty 

   A.2 Vyhodnocení průzkumu  

Otázky byly záměrně formulovány bez bliţšího vysvětlení. Přesto, ţe problematika 

„skládky nebezpečných odpadů Chabařovice“ byla dlouholetým tématem, z provedeného 

výzkumu vyplývá, ţe 43% dotázaných respondentů vnímalo tento problém pouze okrajově.  

Toto zjištění můţe mít souvislost i se skutečností, ţe s ohledem na nebezpečnost skládky 

a neznalost skutečného sloţení odpadů na skládce nebylo v zájmu zainteresovaných 

institucí, aby toto téma bylo příliš veřejně diskutováno. Podle provedeného průzkumu 75% 

respondentů uvedlo, ţe vnímá rozdíl mezi stavem před a po realizaci sanace skládky 

a domnívá se, ţe po sanaci se ţivotní prostředí v jejich okolí zlepšilo. Nicméně pouze 20% 

respondentů si myslí, ţe jezero Milada určené k rekreaci, které v současné době vzniká 

v blízkosti areálu skládky, není ohroţeno kontaminací nebezpečných látek z jiţ sanované 

skládky. Přesto, ţe skládka Chabařovice byla jednou z nejvíce nebezpečných skládek 

odpadů v celé České republice, výsledky průzkumu ukazují, ţe pouze 3% z počtu 

dotázaných připouští, ţe někdy uvaţovali o změně bydliště z důvodu její existence. 

Na počátku průzkumu byly stanoveny tři hypotézy: 

 H1: Výsledky průzkumu ukazují, ţe 70% z dotázaných respondentů povaţovalo 

skládku odpadů před realizací sanace za nebezpečnou a škodlivou pro jejich zdraví 

a ţivotní prostředí – lze konstatovat, ţe tato hypotéza se potvrdila. 
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 H2: Výsledky průzkumu ukazují, ţe pouze 35% z dotázaných respondentů 

nepovaţuje skládku odpadů po realizaci sanace za nebezpečnou a škodlivou pro 

jejich zdraví a ţivotní prostředí – lze konstatovat, ţe tato hypotéza se nepotvrdila. 

 H3: Výsledky průzkumu ukazují, ţe co se týče zájmu o problematiku skládky 

odpadů, jsou odpovědi respondentů v poměru 57% : 43% – lze konstatovat, ţe tato 

hypotéza se nepotvrdila, ani nevyvrátila. 
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