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Abstrakt 

Práce předkládá výsledky ověření využití vodárenských kalů k odstranění fosforu 

z odpadních vod na městské čistírně odpadních vod včetně druhotného využití 

vodárenských kalů v zemědělství. V práci jsou shrnuty poznatky v oblasti 

vodárenských kalů, kterým je věnováno mnohem méně pozornosti než kalům 

čistírenským. Výzkum ověření využití vodárenských kalů proběhl ve dvou formách 

a to jak se zaměřením na sorpční vlastnosti vodárenského kalu tak i na vylepšení 

agronomických vlastností půdy pomocí vodárenského kalu. Byl proveden výzkum 

pomocí metod chemických, který ověřil pozitivní sorpční vlastnosti vodárenského 

kalu ve smyslu snížení obsahu fosforečnanů v odpadní vodě v laboratorních 

podmínkách. V rámci ověření využití sorpčních vlastností vodárenského kalu byl 

předmětný kal testován nejen na modelové řadě roztoků fosforečnanů, ale také na 

odpadní vodě z čistírny odpadních vod. Odpadní voda z čistírny odpadních vod je 

mimo jiné zatížena obsahem fosforu, který je nežádoucí limitní živinou v rámci 

legislativy České republiky o přípustných koncentracích vypouštění vyčištěných 

odpadních vod do recipientu. Součástí testování bylo také zjištění mineralogického 

složení vodárenského kalu.  

Klíčová slova: 

Vodárenský kal, odstraňování fosforu, odpadní voda, zemědělství. 
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Abstract 

Thesis presents the outcomes of the verification of waterworks sludge usage for 

phosphorus removal from wastewater in the municipal wastewater treatment plant 

as well as secondary utilization of this sludge in agriculture. Recent knowledge in 

the field of waterworks sludges – to which much less attention is given than to 

those of wastewater treatment origin – is hereby summarized too. Research of the 

possibilities of waterworks sludge utilization proceeded in two ways – both by 

focusing on the sorption capabilities of waterworks sludge and improvement of soil 

agronomic properties with the sludge. Research was carried out using chemical 

methods and, in laboratory conditions, verified positive sorption capabilities of the 

sludge in the sense of decreasing the amount of phosphates in the wastewater. To 

verify the utilization of sorption capabilities of waterworks sludge, the sludge in 

question was tested not only on the model line of phosphate solutions but on the 

wastewater from the wastewater treatment plant as well. Such wastewater is, 

among other things, rich in phosphorus which is undesirable nutrient according to 

the legislation of Czech Republic about permissible concentrations of nutrients in 

the wastewater issue to the recipient. Part of the testing was determination of 

mineralogical composition of the sludge.  

Key words: 

Waterworks sludge, phosphorus removal,, wastewater, agriculture. 
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Motivace  

Vodárenským kalům je věnována menší pozornost než kalům čistírenským 

a vzhledem k tomu, že je ročně v České republice vyprodukováno více než 30 tisíc 

m3 sušiny toho typu odpadu, je nutné se zabývat nejen kaly z čistíren odpadních 

vod, ale také kaly z úpravy povrchových a podzemních vod na vodu pitnou. Jelikož 

toto číslo není zanedbatelné, je v rámci ochrany životního prostředí snahou 

vodárenský kal druhotně využít, popřípadě vrátit do přírody a nalézt způsoby jeho 

bezpečného využití jako suroviny. Předmětem práce je ověření využití 

vodárenského kalu jakožto sorpčního média, stejně tak jako suroviny pro zvýšení 

agronomických vlastností půdy s cílem změnit pohled na vodárenský kal v našich 

podmínkách jako na využitelnou surovinu a ne jako na odpad. 
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1. Úvod 

Vodárenský kal, vznikající při technologii úpravy vody na vodu pitnou, je zařazen 

do skupiny odpadů, na které se vztahuje zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb., 

novelizován č. 31/2011 Sb.). Vznikající odpadní vody či kaly, souhrně nazývané 

vodárenské kaly, patří k odpadům obtížně zpracovatelným a jejich úprava spočívá 

v odvodnění a zahuštění do té míry, aby se zmenšil jejich objem a bylo možné 

s nimi manipulovat a přepravovat je. Nejčastěji se odvodněné kaly skladují na 

zabezpečených skládkách, což z hlediska ochrany životního prostředí není vhodný 

způsob, a proto je snahou hledat možná řešení jak vodárenský kal druhotně 

využít. 

Hlavním důvodem odstraňování fosforu na městské čistírně odpadních vod je jeho 

přítomnost, která je obvykle považována za limitující živinu s ohledem na 

eutrofizaci vod (Yuqiu Wang, 2005). Eutrofizace je soubor přírodních a uměle 

vyvolaných procesů vedoucích ke zvyšování obsahu anorganických živin stojatých 

a tekoucích vod, což vede k masovému rozvoji vodního květu sinic či vegetačního 

zabarvení, tvořeného zelenými řasami nebo i rozsivkami, případně některými 

druhy vyšších rostlin, které povrchovou vodu znehodnocují a dochází k mortalitě 

vodního života ve vodách, což je z hlediska životního prostředí nevyhovující (Kočí, 

2000).  

Hlavním cílem práce je ověření možností využití vodárenského kalu jakožto 

suroviny k dalšímu využití. 

Dílčími cíli jsou: 

 ověření využití vodárenských kalů k odstranění fosforu při čištění 

městských odpadních vod 

 možnosti využití vodárenského kalu v zemědělství 
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2. Problematika vodárenských kalů 

Obecně lze vodárenský kal definovat jako suspenzi pevných látek, kterou 

označujeme jako sušinu kalu. Vlastnosti vodárenských kalů jsou dány zejména 

kvalitou surové vody a technologií úpravy vody. Vodárenský kal, vznikající při 

úpravě vody koagulací, patří mezi obtížné odpady. Vodárenské kaly, jsou 

charakteristické značnou různorodostí chemických i fyzikálních vlastností. 

Z fyzikálního hlediska je vodárenský kal polydisperzní suspenze s velkým 

obsahem hrubě disperzních až koloidních částic (Pardus, 1980). Úprava 

vodárenských kalů vzniklých v procesu úpravy spočívá v jejich odvodnění 

a zahuštění do té míry, aby se zmenšil jejich objem a bylo možno s nimi 

manipulovat a dopravovat je. Pomocí sedimentace, zahušťování a strojního 

odvodňování získáváme kal s obsahem sušiny v praxi kolem 20 %, se kterým je 

možno dále manipulovat a dopravovat (Kyncl, 2011). 

Na vlastnosti a složení kalů má vliv zdroj surové vody, kvalita surové vody, 

technologický proces a stále se rozšiřující nové technologie používané při úpravě 

vody. Při úpravě povrchové vody dochází ke změnám kvality surové vody, a proto 

dochází ke změnám kvality i kvantity vodárenského kalu, a s tím související dávky 

chemikálií. Kaly obsahují převážně hydratované oxidy hliníku nebo železa. Dále 

obsahují různá množství organických a anorganických látek, jako jsou například  

barvotvorné látky, železo, mangan, huminové látky, řasy, bakterie, prvoky, ale také 

látky související s technologickým procesem úpravy vody, např. aktivní uhlí, 

nečistoty obsažené v hydroxidu vápenatém, příp. polyelektrolyty. Při likvidaci 

a manipulaci s vodárenským kalem je nutno tedy sledovat hygienické a případné 

zdravotní rizika (Benešová, 2004). Při úpravě podzemních vod vzniká vodárenský 

kal, který je zatížen použitými chemikáliemi. Kaly obsahují zejména železo 

a mangan, hydroxid vápenatý, uhličitan vápenatý a další látky, které se nachází 

v podzemním zdroji vody. V procesu úpravy podzemní vody je vodárenský kal 

dobře odvodnitelný vzhledem k přidávaným sloučeninám, jako je např. hydroxid 
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vápenatý. V procesu úpravy povrchové vody na vodu pitnou je vodárenský kal 

hydratovaný a je obtížně odvodnitelný. Z tohoto důvodu je hlavní pozornost 

zaměřena na vodárenský kal z procesu úpravy povrchové vody na vodu pitnou. 

Množství vodárenského kalu, resp. sušinu kalu lze vypočítat dle následujícího 

vzorce (Twort, 2000): 

Sušina kalu: X + S + H + C +Fe + P + Y 

X - koagulant vyjádřený jako hydroxid   [mg.l-1] 

S - suspendované látky v surové vodě  [mg.l-1] 

H - 0,2 x barva vody v jednotkách Pt  [mg.l-1] 

C - 0,2 x chlorofyl     [mg.l-1] 

Fe - 1,9 x železo jako Fe    [mg.l-1] 

P - dávka práškového aktivního uhlí  [mg.l-1] 

Y - dávka elektrolytu     [mg.l-1] 

Kaly, které vznikají při úpravě vody na vodu pitnou se nejběžněji dělí podle vzniku 

(Benešová, 2004; Tesařík, 1980), jedná se o kaly: zachycených na česlích, 

z mikrofiltrů, z prosté rychlofiltrace a pomalé filtrace povrchové vody, vznikající při 

odželezování a odmanganování, z odkyselování, ze změkčování nebo ztvrzování 

vody, z chemického čiření - viz níže uvedené. 

 Hrubé nečistoty zachycené na česlích - jedná se o odpad, který obsahuje 

poměrně malé množství vody. 

 Kaly z mikrofiltrů, z prosté rychlofiltrace a pomalé filtrace povrchové vody - tyto 

technologie úpravy povrchové vody tvoří převážně kaly organické, které jsou 

snadno zpracovatelné. 

 Kaly vznikající při odželezování a odmanganování - jedná o kaly z úpravy 

podzemní vody na vodu pitnou. Nejběžněji se tyto vody upravují dávkováním 

hydroxidu vápenatého pro jejich úpravu pH. Takto zatížené vodárenské kaly 

se odvodňují poměrně snadno. Na kvantitu kalu má vliv koncentrace železa 

nebo manganu ve vodě a kvalita dávkované chemikálie. 
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 Kaly ze změkčování nebo ztvrzování vody - zde se jedná o změnu 

uhličitanové tvrdosti, která je provázena produkcí uhličitanu vápenatého nebo 

uhličitanu hořečnatého, který tvoří převážnou část kalů. Díky zrnité struktuře je 

kal snadno odvodnitelný. Podobné vlastnosti mají i kaly z odkyselování, je-li 

prováděno chemickou cestou. 

 Kaly z chemického čiření. Tento kal je považován za polydisperzní směs 

hydratovaných oxidů činidel, použitých k destabilizaci koloidních disperzí 

a k zachycení anorganických a organických látek. Produkt z této technologie 

je velmi obtížně odvodnitelný. U kalů z chemického čiření má významnou roli 

obsah vody, a z tohoto hlediska rozlišujeme kaly z regenerace rychlofiltrů, 

jejich průměrná koncentrace sušiny závisí např. na specifické spotřebě prací 

vody, stupni využití kalové kapacity filtru před regenerací nebo způsobu 

regenerace. Kaly z vločkového mraku čiřičů mají podobný charakter jako kaly 

z regenerace rychlofiltrů avšak zvýší obsah sušiny. 

2.1.  Hlinitý vodárenský kal 

Hlinitý vodárenský kal je významný odpad (vedlejší produkt) úpravy pitné vody. Na 

úpravně pitné vody se využívájí např. sloučeniny hliníku jakožto koagulantu. 

Nejčastěji používaný koagulant při procesu úpravy pitné vody je síran hlinitý 

Al2(SO4)3.18H2O. Síran hlinitý, který je přidáván do surové vody disociuje na Al3+ 

a SO4
2-. Hlinité ionty jsou poté ihned obklopeny molekulami vody a velice rychle se 

vytváří hexaaquahlinitý kation ([Al(H2O)6]
3+). Tento vytvořený iont se účastní série 

rychlých hydrolytických reakcí a vytváří se nabité polymerní nebo oligomerní 

komplexy různých tvarů. Tyto hydrolytické produkty zahrnují [Al(H2O)5OH]2+, 

[Al(H2O)4(OH)2]
+, [Al6(OH)15]

3+, [Al8(OH)20]
4+ a Al(OH)3(s) apod. (Bratby, 1980). 

V průběhu koagulace v procesu úpravy vody tyto komplexy adsorbují a mění 

povrchový náboj koloidních částic (např. přírodní organické látky jako jsou 

huminové kyseliny, fulvokyseliny, bakterie, prvoci, řasy a anorganické látky) 

(Stumm, 1996). V následujících úpravárenských procesech zahrnujících flokulaci, 

sedimentaci jsou odstraněny koloidy z vody a tyto koloidy se dostávají do kalu 
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spolu s hydrolyzovanými hlinitými produkty a tím je vytvořen tzv. hlinitý vodárenský 

kal (Yang, 2005; Babatunde, 2009). 

2.2. Železitý vodárenský kal 

Železitý vodárenský pří úpravě podzemní vody na vodu pitnou vzniká při 

odželezování. Kaly z odželezování a také odmanganování obsahují převážně 

hydratované oxidy, případně karbonáty železa a manganu a často také uhličitan 

vápenatý. Železité vodárenské kaly z úpravy povrchové vody na vodu pitnou jsou 

zejména kaly koagulační, které obsahují převážně hydratované oxidy železa. 

Nejčastější používanou solí železa k úpravě vody na vodu pitnou je koagulant 

Fe2(SO4)3. Méně obvyklým je použití chloridu železitého (Malý, 2006).  

Kal dále obsahuje různá množství organických i anorganických látek odstraněných 

z upravované vody. Z rozpuštěných látek jsou přítomny barevné 

vysokomolekulární látky jako huminové látky, dále pak řasy, prvoci a bakterie. 

Železité kaly se vzhledem k častému dávkování hydroxidu vápenatého 

zpracovávají poměrně snadno, to je dáno snadnou zahustitelností vlivem rychle 

probíhající dehydratace oxidu železitého. Okrajový problém tvoří kaly ze 

změkčování či ztvrzování vody (Stumm, 1996). 

2.3. Chemické vlastnosti kalu 

Chemické složení vodárenského kalu se běžně sleduje poměrně malým 

množstvím parametrů jako jsou např. obsah celkové sušiny, obsah rozpuštěných 

a nerozpuštěných látek nebo hydratovaných oxidů železa a hliníku (Kyncl, 2007). 

Tab. 1. Základní charakteristické složení hlinitého a železitého kalu (průměry): 

ukazatel  hlinitý kal železitý kal 

P  pH  7,74 7,90 

Celková sušina % 5,43 3,19 

Ztráta žíháním % 32,10 21,50 

Al2O3 % 29,40 2,36 
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Al % 13,10 0,00 

Fe2O3 % 2,56 28,10 

Fe % 1,18 19,5 

Mn % 0,19 0,17 

Ca % 8,78 6,66 

Mg % 1,26 1,53 

Pcelk. % 0,001 0,002 

Ncelk. % 0,007 0,008 

Kovy v kalech patří mezi hygienicky i vodohospodářsky významné ukazatele. 

Stále se zpřísňují kritéria vymezující jejich obsah v pitných, povrchových 

i odpadních vodách, ale také v kalech, půdě, dále pak v různých zemědělských 

produktech a potravinářských výrobcích. Kovy se mohou vyskytovat ve formě 

jednoduchých kationtů nebo aniontů, komplexních aniontů nebo neutrálních 

molekul (komplexy s huminovými látkami, aminokyselinami a iontové asociáty 

s ionty uhličitanovými, hydrogenuhličitanovými, síranovými a fosforečnanovými) 

(Strnadová, 2005). 

2.3.1. Hliník a jeho významné sloučeniny 

V přírodě se hliník vyskytuje především ve formě hlinitokřemičitanů např. živce, 

slídy a jejich produkty zvětrávání. Jako příklady výskytu lze uvést muskovit ze 

skupiny slíd KAl3(AlSi3O10)(OH)2 a jílové minerály albit NaAlSi3O8, anortit 

CaAl2Si2O8 a kaolinit Al2Si2O5(OH)4 a další minerály jako jsou kryolit Na3AlF6, 

spinel MgAl2O4, bauxit AlO(OH) (Pitter, 2009). Hliník lze také najít ve formě 

hydroxidů a oxidů. Například oxid hlinitý se v přírodě nachází jako velmi tvrdý 

minerál tzv. korund, jehož některé odrůdy se cení jako drahokamy. Dalším 

zdrojem hliníku mohou být tzv. kamencové břidlice, používané dříve pro výrobu 

kamenců. (Dušek, 1994) 

Antropogenním zdrojem hliníku jsou odpadní vody z povrchové úpravy hliníku 

a jeho slitin, z výroby papíru, kůže, barviv apod. Do vody přechází při použití 
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síranu hlinitého ke koagulaci. Vlivem kyselých srážek se zvětšuje migrace hliníku 

v půdě, což je také jedna z příčin vzrůstu koncentrace hliníku v podzemních 

a povrchových vodách (Pitter, 2009). 

Se silnými kyselinami a hydroxidy reaguje oxid hlinitý i hydroxid hlinitý, z čehož je 

patrná amfoterita hliníku. 

Síran hlinitý Al2(SO4)3 je bílá krystalická látka. Z vodného roztoku krystalizuje s 18-

ti molekulami vody jako Al2(SO4)3.18 H2O. 

Vlivem částečné hydrolýzy reaguje vodný roztok kysele: 

Al2(SO4)3    +  6  H2O     →    2 Al(OH)3   +   3   H2SO4 

U síranu hlinitého určeného pro úpravu vody se dovoluje obsah kyseliny sírové až 

do výše 3 %. V současné době lze odebírat síran hlinitý též jako granulát nebo 

v roztoku s 6,2 až 8 % oxidu hlinitého Al2O3. Hlinitan sodný Na AlO2 je nažloutlá 

krystalická látka alkalického charakteru, která je dobře rozpustná ve vodě. Síran 

hlinitý a hlinitan sodný se používají k čiření vody ve vodárenství a k chemické 

úpravě vod, a v průmyslu ke zpracování papíru. 

Ve vodách můžeme stanovit celkový hliník jako rozpuštěný a nerozpuštěný 

a hliník organicky vázaný. 

Hliník se vyskytuje v rozpuštěné formě jako hexaaquahlinitanový kationt 

[Al(H2O)6]
3+, který převažuje jen v kyselých vodách. Hydrolýza hlinitých iontů je 

komplikovanější než u iontů železitých. Kyselost hlinitých aquakomplexů je menší 

než kyselost obdobných komplexů železitých. Hexaaquahlinitý nabitý iont 

[Al(OH)4]
– probíhá podle tohoto schématu, při čemž vznikají různé 

hydroxokomplexy (Pitter, 1999):  

[Al(H2O)6]
3+     →   [AlOH(H2O)5]

2+   →   [Al(OH)2(H2O)4]
 +   →   [Al(OH)3(H2O)3(aq)]0    

→    [Al(OH)4(H2O)2]
 -   →   [Al(OH)5(H2O)] 2-   →   [Al(OH)6]

 3- 

Penta a hexahydroxohlinitany se tvoří až v silně alkalickém prostředí, které nemají 

význam v hydrochemii a technologii vody. Distribuční diagram mononukleárních 

hydroxohlinitanů je na obr. č. 1. Teprve asi při hodnotách pH pod 4,5 převažuje ve 
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vzorku z rozpuštěných forem jednoduchý hydratovaný hlinitý ion Al3+ a při 

hodnotách pH nad 8,5 převažují aniontové hydroxokomplexy (Dušek, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Nelogaritmický distribuční diagram monomerních hydroxohlinitanů při 

T=25°C a I=0, δ-distribuční koeficient; 1-Al3+; 2-AlOH2+; 3-Al(OH)2+; 4-

Al(OH)3(aq); 5-Al(OH)4-  (Dušek, 1994). 

Hydrolýza pokračuje polymeračními reakcemi, při kterých z mononuklearních 

hydroxohlinitanů vznikají polynukleární hydroxohlinitany neboli hydroxopolymery 

různého složení kladně či záporně nabité, např. [Al2(OH)2]
4+, [Al2(OH)8]

2-, 

[Al4(OH)8]
4+, [Al7(OH)17]

4+, [Al8(OH)20]
4+, [Al13(OH)32]

7+, [Al14(OH)32]
10+, 

[Al13O4(OH)24]
7+ obsahující různý počet koordinovaných molekul vody. Tvorba 

jednotlivých polynukleárních hydroxokomplexů zavísí na počátečním molárním 

poměru OH: Al a na počáteční koncentraci hliníku.  

Významným komplexem vznikajícím při koalgulaci je [Al13O4(OH)24(H2O)12]
7+ (Hu, 

2006). Při polymeraci vznikají hydroxidové můstky spojující dva atomy hliníku. 

Polynukleární komplexy jsou buď lineární nebo sférické.  
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Příklad pravděpodobné struktury je uveden na obr. 2 (Pitter, 2009). 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Příklad struktury polynukleárního hydroxokomplexu [Al6(OH)12(H2O)12]6+ 

(Pitter, 2009) 

Vysokomolekulární polyhydroxohlinitany mají převážně koloidní charekter, kdežto 

nízkomolekulární polyhydroxohlinitany jsou rozpustné ve vodě. Rovnováha se při 

tvorbě polynukleárních komplexů ustavuje pomalu. Postupně dochází k vylučování 

tuhé fáze hydratovaného oxidu hlinitého Al2O3.xH2O, který je běžně označován 

jako amorfní hydroxid hlinitý. Stárnutím této sraženiny nebo za specifických 

podmínek lze připravit dvě krystalické tuhé fáze definovaného složení, a to buď 

oxid-hydroxid hlinitý AlO(OH) nebo hydroxid hlinitý Al(OH)3 v modifikacích α nebo 

γ: α – AlO(OH)  (diaspor), γ-AlO(OH)  (bőhmit), α -  Al(OH)3  (bayerit),  γ-  Al(OH)3  

(hydrargilit, gibbsit). K rekrystalizaci hydroxidu hlinitého dochází řádově do 10 h. 

Za chladu se vylučuje zpočátku amorfní hydratovaný oxid hlinitý, který přechází 

stárnutím zvláště za vyšších teplot postupně v následující mikrokrystalické 

modifikace: (Dušek, 1994): 

                                             α -  Al(OH)3   

Al2O3.x H2O   →    γ-AlO(OH)   →                                 →      400 °C  →    γ -  Al2O3 

                                                       γ  -  Al(OH)3                   

 

Vznik jednotlivých modifikací α -, resp. γ- Al(OH)3 závisí na hodnotě pH, resp. na 

látkovém poměru mezi ionty OH-  a  Al. Při hodnotách pH asi pod 7,5 se tvoří 
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převážně gibsit. Jestliže se do alkalických roztoků přivádí oxid uhličitý, vznikají 

přímo modifikace  α -  Al(OH)3  resp. γ  -  Al(OH)3. Uvedené modifikace se 

v technologii vody používají jako adsorpční činidla jak pro anorganické, tak i pro 

organické látky (Pitter, 2009). 

Další koagulační činidlo na bázi hliníku je polyaluminiumchlorid (PAC, PAX), který 

je také využíván při úpravě a čištění vod. Aplikace produktů částečné hydrolýzy 

chloridu hlinitého při koagulaci závisí na teplotě, stáří  roztoku, složení roztoku 

a na počátečním poměru mezi počáteční koncentraci iontů OH- a počáteční 

koncentrací hliníku. Tento poměr kvantifikuje stupeň hydrolýzy chloridu hlinitého 

a ovlivňuje zastoupení polynukleárních komplexů, které se obecně vyjadřují 

pomocí vzorce [Al(OH)x Cly(SO4)z]n, a který naznačuje, že se pravděpodobně 

jedná o polynuklearní chloro-hydroxo-sulfato-hlinitany. Sírany značně ovlivňují 

hydrolýzu a zastoupení polynukleárních hlinitanových komplexů. Vzorci hydroxidu 

hlinitého odpovídá látkový poměr c (OH-) : c (Al). Tento poměr se obvykle 

označuje symbolem rOH. Hodnota uvedeného poměru se pohybuje u produktů 

částečné hydrolýzy v rozmezí asi od 1,5 až do 2,0. Při hodnotách poměru rOH asi 

nad 2,5 dochází již k destabilizaci a k vylučování tuhé fáze. Kromě 

hydroxokomplexů existují ještě sulfatokompelxy [AlSO4]
+ a [Al(SO4)2]

-, 

fosfatokomplexy (např. [AlHPO4]
+) a fluorokomplexy. Tvorba těchto komplexů 

probíhá snáze v neutralním nebo kyselém prostředí. V alkalickém prostředí 

dochází k jejich transformaci na hydroxokomplexy. Mohou se tvořit smíšené 

komplexy s různými ligandy, např. [Al3OH(PO4)2]
2+. Na rozdíl od některých jiných 

kovů netvoří hliník komplexy s hydrohenuhličitany a chloridy.  Hliník tvoří komplexy 

také s huminovými látkami obvykle okolo hodnoty pH 6. Komplexační schopnost 

se vztahuje se na hmotnost huminových látek nebo na hmotnost organického 

uhlíku, který se nachází v huminových látkách. V přírodních vodách s hodnotami 

pH v rozmezí asi od 4 do 5 se komplexační kapacita pohybuje v desetinách až do 

1,5 mmol Al na 1 g huminových látek, resp. v jednotkách mmol Al na 1 g 

organického uhlíku. Při hodnotách pH pod 3,5 bývá již komplexační schopnost 

huminových látek vázat hliník často zanedbatelná (Pitter, 1999).       
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2.3.2. Železo a jeho významné sloučeniny 

V přírodě se nacházejí nejrozšířenější železné rudy jako je pyrit FeS2,  lepidokrokit 

(krevel) Fe2O3, magnetovec Fe3O4, limonit Fe2O3. H2O, siderit FeCO3 . Železo se 

taktéž nachází v řadě hlinitokřemičitanů. Vody, které se dostanou do styku pouze 

s těmito rudami či křemičitany se obohacují železem velmi málo. Rozpouštění 

železa ve větší míře napomáhá přítomnost oxidu uhličitého a huminových látek. 

Železo se ve vodě vyskytuje jak ve formě rozpuštěné, tak i ve formě 

nerozpuštěné. Forma výskytu závisí hlavně na hodnotě pH a oxidačně - 

redukčním potenciálu a komplexotvorných látkách. Z analytického hlediska 

rozlišujeme celkové železo, rozpuštěné železo, nerozpuštěné železo a železo 

organicky vázané. Ve vodách se vyskytují dva oxidační stupně železa - oxidační 

stupeň II a oxidační stupeň III (Pitter, 2009). V podzemních vodách, ale i u dna 

hlubokých nádrží a jezer se vyskytuje železo v oxidačním stupni II. Je to dáno 

zejména anoxickým redukčním prostředím. Rozpustnost dvojmocného železa 

v takovém prostředí je limitována rozpustností Fe(OH)2 , FeCO3 a FeS. 

Rozpustnost Fe(OH)2 je podstatně větší než rozpustnost Fe(OH)3 zejména 

v kyselé oblasti. Hydratovaný oxid železnatý lze odstranit z vody účinně teprve 

v silněji alkalickém prostředí, cca při hodnotách pH nad 9. Minimum rozpustnosti 

u amorfního Fe(OH)2 je při pH 10 až 11 a u amorfního Fe(OH)3 je při pH 6,5 až 

7,5. V praxi se pro odstranění dvojmocného železa z vody využívá oxidace na 

trojmocnou formu. Provzdušňováním vznikají hydratované oxidy železité, které 

patří mezi nejméně rozpustné sloučeniny tohoto typu. Vznikající červenohnědá 

sraženina v zásaditém prostředí obsahuje zvláště Fe2O3.xH2O, FeO(OH) 

a amorfní Fe(OH)3 (Pitter, 1999). Ve vodárenských kalech se nejčastěji železo 

vyskytuje ve formě oxidu a hydroxidu železitého.  
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Obr. 3. Časový průběh rychlosti oxidace Fe2+  vzdušným kyslíkem při různých 

hodnotách pH (Malý, 2006). 

Hydroxid železnatý Fe(OH)2 je bílá sraženina, která je stálá pouze v anoxických 

podmínkách a má poněkud větší rozpustnost v kyselém prostředí než hydroxid 

železitý Fe(OH)3. Hydroxid železnatý se oxiduje kyslíkem rozpuštěným ve vodě a 

postupně zelená až hnědne tvorbou hydratovaného oxidu železitého. Jednoduchý 

železitý ion může v roztoku převládat teprve při hodnotách pH pod 2 a aniontový 

hydroxokomplex při hodnotách pH nad 10. Železitý ion za přítomnosti 

fosforečnanů se může vyskytovat ve formě hydrogenfosforečnanů nebo 

dihydrogenfosforečnanů, které ovlivňují vylučování fosforečnanu železitého 

FePO4(s). Tvorba FePO4(s) se v technologii vody využívá pro chemické 

odstraňování sloučenin fosforu z vody. V anoxických podmínkách mohou 

fosforečnany reagovat s rozpuštěnými formami železnatých iontů za vzniku málo 

rozpustného vivianitu Fe3(PO4)2 . 8H2O (Pitter, 2009). 
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2.4. Metody zneškodňování a zpracování vodárenského kalu 

Kal z úpraven vod je zařazen do skupiny odpadů a vztahuje se na něj zákon 

o odpadech (č. 185/2001 Sb., který byl novelizován č. 31/2011 Sb.). Vodárenské 

kaly patří k odpadům obtížně zpracovatelným a jejich využití je prozatím velmi 

problematické. Možnosti zneškodňování vodárenských kalů jsou značně omezené 

např. spalování, skládkování, a proto je na úpravně vody zaveden technologický 

proces zabývající se řešením kalové problematiky.  

V minulosti byl kal vypouštěn do recipientu, což z hlediska ochrany životního 

prostředí není vhodný způsob. Současná legislativa neumožňuje vypouštění 

vodárenských kalů do toků. Nejjednodušší a ekonomicky nenáročný způsob 

zpracování kalů je usazování, zahušťování a vysušení na kalových polích či 

lagunách, kde je využito časově dlouhodobých přirozených procesů odvodnění. 

Tento technologický proces je velmi náročný na prostor a čas. V dnešní době se 

dříve používaná metoda tj. vypouštění kalu do recipientu, zahušťování na 

kalových polích či lagunách považuje za nouzové řešení. 

Obr. 4. Kalová pole úpravny vody (Kyncl, 2007) 
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Obr. 5. Kalová laguna  

Časově zcela nenáročné zpracování vodárenského kalu je pomocí strojních 

odvodňovacích zařízení, což může vést k zahuštění kalu na 20% sušiny 

a následně je možné vodárenský kal zneškodnit dalšími technologiemi, které 

nejsou optimální, např. se jedná o spalování při teplotách okolo 600-800 °C, 

skládkování. Mezi hlavní způsoby odvodnění patří zahušťování (sedimentace 

nebo flotace), strojní způsoby odvodnění (vakuová filtrace, filtrace na filtračních 

lisech či odstředivky). Z fyzikálních způsobů se jedná o ohřev, lyofilizaci či 

ultrazvuk apod. a z chemických způsobů předúpravy se jedná o přídavek 

anorganických látek (např. hydroxid vápenatý) nebo organických látek, kterými 

mohou být organické polykoagulanty (Benešová, 2004). 
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2.4.1. Sedimentace a zahušťování vodárenského kalu 

Při úpravě vody na vodu pitnou probíhá odkalování z kalových jímek usazovacích 

nádrží, praní filtrů apod. nerovnoměrně, což znamená, že na počátku odkalování 

odtéká kal poměrně hustý a ke konci docela řídký (Bouchal, 1984). Tyto odpadní 

vody a kaly jsou přiváděny na kalové hospodářství úpravny vody do usazovacích 

nádrží, kde následuje technologický proces sedimentace a poté zahušťování 

vodárenského kalu. Základem zneškodňování této suspenze je snížení obsahu 

vody do takové míry, aby bylo možné s kalem dále nakládat (Benešová, 2004). 

Sedimentace je v podstatě gravitační separace nestabilních a stabilních 

suspendovaných látek (Capannelli, 2001). Podle koncentrace sušiny a charakteru 

částic můžeme sedimentaci rozdělit do tří skupin. V první skupině je zařazena tzv. 

prostá sedimentace, kdy se jednotlivé částice suspenze navzájem neovlivňují, 

klesají konstantní rychlostí a platí pro ně vztahy pro pád izolované částice 

v klidném prostředí. Do druhé skupiny řadíme tzv. rušenou sedimentaci, která 

nastává u koncentrovanějších suspenzí tak, že jedna částice ruší usazování částic 

jiných, ale částice zachovávají svůj individuální charakter. O rušené sedimentaci 

můžeme mluvit v případě usazovaní pracích vod, jelikož obsahují vysoké množství 

suspendovaných látek. Třetí skupinou je zahušťování suspenzí, které nastává při 

dalším zvyšování objemové koncentrace tuhé fáze v suspenzi. Částice ztrácejí 

individuální charakter a suspenze se při sedimentaci chová jako celek. 

Sedimentace takových suspenzí se projeví vytvořením rozhraní mezi kapalinou 

a tuhou fází (Kyncl, 2007).  

Při zahušťování suspenze se u hladiny vytvoří rozhraní mezi kapalinou a kalem, 

kdy vločkovitá suspenze začne klesat ke dnu usazovací nádrže. Popsaný proces 

lze znázornit pomocí tzv. zahušťovací křivky. Jedná se o vyjádření závislosti 

poklesu rozhraní na čase viz obr. 6. Zahušťování dělíme na tři oblasti, a to volnou 

sedimentaci, oblast deformace a oblast komprese. I když o zahušťování mluvíme 

z hlediska celého procesu, v horní vrstvě nedochází k zahušťování neboť zde 

probíhá tzv. prostá sedimentace a počáteční část zahušťovací křivky má tvar 
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přímky viz obr. 6. Spád této přímky udává tzv. rychlost volné sedimentace "v" pro 

počáteční koncentraci (Kriš, 2013).  

Rychlost volné sedimentace můžeme vyjádřit matematicky pomocí vztahu: 

12

21

tt

hh
v   t... čas, h ... výška sloupce kalu 

Viditelné rozhraní mezi kapalnou fází a vrstvou kalu je viditelné v místě kde přímka 

přechází v křivku. V tomto bodě jsou již všechny částice ve vzájemném styku 

a pohyb rozhraní se začíná zpomalovat, což znamená, že je suspenze podrobena 

zahušťování v celé výšce kalového sloupce. Zahušťovací křivka ve svém průběhu 

tedy rozlišuje oblast deformační a oblast kompresní. V oblasti deformační dochází 

k vytlačování vody suspenze kanálkovou strukturou. V kompresní oblasti 

suspenze přechází v gel, který je při malé výšce kalu stabilní.  

Rychlost volné sedimentace a zahušťovací rychlost ovšem nebývá obvykle 

rozlišována. Z jediné zahušťovací křivky nelze analyzovat jednotlivé fáze 

zahušťování, ovšem lze určovat zahušťovací rychlost v jednotlivých oblastech ze 

zahušťovacích křivek s různou počáteční koncentrací charakteristiky pro danou 

oblast (Water treatment handbook, 2007). 

 

Obr. 6. Zahušťovací křivka 
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Odpadní vody z úpravy vody na vodu pitnou, resp. převážně odpadní vody z praní 

filtrů a kaly ze sedimentace jsou na kalové hospodářství úpravny vody vypouštěny 

nárazově, což vyžaduje jejich akumulaci ve vyrovnávacích nádržích, které slouží 

i jako nádrže zahušťovací.  

 

Obr. 7. Zahušťovací nádrž kruhová (Lyčková, 2008) 

Zahušťování je vyhodnocováno růstem koncentrace sušiny. V usazovacích 

nádržích se počáteční sušina kalu pohybuje v rozmezí 0,02 – 0,2 %. Vzhledem 

k špatným filtračním vlastnostem vodárenského kalu je nutno sedimentaci kalu 

podpořit předúpravou fyzikálními nebo chemickými způsoby. Je tedy nutná jejich 

předúprava několikastupňovou separací s jedno až dvojnásobnou úpravou 

vhodnými koagulanty nebo pomocnými látkami, a proto mluvíme o takovýchto 

vodárenských kalech jako o kalech vločkovitých. Vločkovité kaly mají poměrně 

vysoký měrný filtrační odpor a velkou stlačitelnost, což se nepříznivě projevuje při 

odvodňování. K potlačení této vlastnosti vodárenského kalu se používá celá řada 

koagulantů např. aktivovaná kyselina křemičitá, elektrárenský popílek, perlit, piliny, 

hydroxid vápenatý, organické polymerní flokulanty. Zahuštěný kal se dále 

zpracovává opětovným gravitačním zahušťováním např. na kalových polích nebo 
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lagunách a v dnešní době nejčastěji používaným způsobem, a to strojním 

odvodňováním např. na kalolisech či odstředivkách. 

2.4.2. Strojní způsoby odvodnění 

Strojní způsob odvodnění zahuštěné suspenze vodárenského kalu spočívá ve 

využití mechanické energie. Výhodou tohoto procesu je odvodnění v krátkém 

časovém úseku a poměrně  malá prostorová náročnost  oproti gravitačním 

metodám.  Strojní odvodňování dělíme na filtraci na filtračních lisech (kalolisech, 

tlakových pásových lisech), vakuovou filtraci a odstřeďování. 

Kalolisy - jsou diskontinuální zařízení. Vyrábí se dva základní typy, a to komorové 

a membránové kalolisy.  

 

Obr. 8. Komorový kalolis (Lyčková, 2008) 

V dnešní době je snahou využít kalolisů, které jsou již zautomatizovány. Tyto 

moderní filtry umožňují krátké pracovní cykly, vysoké výkony, kalové koláče mají  
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vysoký obsah sušiny. Největší zařízení mají více než 50 rámů o velikosti 2,5 x 2,5 

m. Jako filtrační tkanina se používá nejčastěji polypropylen v úpravě omezující 

přilnavost filtračního koláče k filtrační látce neboli plachetce. Hlavním principem je 

zpravidla dosažení maximální sušiny v pevné fázi za současného dosažení 

nejvyšší čistoty kapalné fáze. Zařízení je v podstatě plachetkový filtr konstruovaný 

pro tlakovou filtraci kapalin. Pracovní prostor je tvořen jednotlivými komorami 

filtračních desek, které mají v pracovní části drenážní systém povlečený filtrační 

tkaninou. V průběhu cyklu kapalná fáze vstupní suspenze prochází přes filtrační 

tkaninu a pevné částice jsou na této vrstvě zachyceny. Dalším čerpáním suspenze 

dochází k vytvoření pevného kalového koláče, který na konci pracovního cyklu po 

otevření kalolisu samovolně vypadává ze zařízení do odpadní nádoby či 

kontejneru a odfiltrovaná kapalina je dále drenážním systémem vedena mimo 

pracovní prostor (Lyčková, 2008). Z výsledků výzkumu (Schofield, 1995) vyplývá, 

že využitím kalolisu bylo dosaženo více než 30% sušiny kalu. 

Vakuové filtry - pro odvodňování kalů se používá převážně tzv. bubnový vakuový 

filtr, který je dále členěn na tzv. komůrkový filtr a bezkomůrkový filtr. Komůrkový 

filtr je ve vnitř členěn na řadu komůrek dělících plášť bubnu k podélné ose. 

jednotlivé komůrky jsou uzavřené s vyvedením trubek k duté hřídeli v ose bubnu. 

Na hřídeli se nacházejí talířové uzávěry, které zajišťují nasávání a odvodňování. 

Dle odborných dostupných informací (Bishop, 1978) bylo konstatováno, že 

vodárenské kaly s převládajícím množstvím hydroxidu hlinitého a malým 

množstvím inertních látek jsou na vakuových filtrech špatně odvodnitelné, jelikož 

zalepují filtrační plachetky. Vzhledem k nízkému výkonu se od používání 

vakuových filtrů již ustoupilo. 

Odstředivky - jsou kontinuální, ale i diskontunuální zařízení. Poměrně běžně 

používaným typem odstředivek jsou tzv. dekantační odstředivky s kontinuálním 

provozem, které se člení dle prostorového uspořádání toku médií na souproudé 

nebo protiproudé. Kal se přivádí do otáčivého bubnu odstředivky s vodorovně 

uloženou osou zpravidla axiálně. Při rotaci bubnu se oddělí tuhé složky, které se  
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usazují na vnitřním povrchu pláště a jsou kontinuálně vynášeny šnekovým 

dopravníkem. Oddělená kalová voda tzv. centrifugát je rovněž kontinuálně 

odváděna (Lyčková, 2008). V rámci dlouholetých studií (Bishop, 1978) bylo 

zjištěno, že kaly získané při odželezování a dekarbonizaci jsou snadno 

odvodnitelné v rozmezí dosažení sušiny kalu 30-43%. Výsledky sušiny kalu 20-

25 % byly získany při zpracování hlinitých kalů, nicméně samotné hlinité vločkovité 

kaly z praní filtrů při úpravě povrchových vod na vodu pitnou dosahují menších 

výsledků sušiny kalu, a to 19-22%. Nad 30% sušiny kalu bylo získáno u pracích 

vod z praní filtrů při zpracování železitých kalů. Odvodnitelnost vodárenských kalů 

odstředivkami je určena obsahem vloček koagulantu a organických látek. Podíl 

vázané vody roste s koncentrací těchto látek a tím podíl kapaliny odděleně 

odstředěním klesá. Suspendované minerální látky jako jsou např. jílovité částice, 

uhličitan vápenatý písek mají podíl kapaliny větší. Z uvedeného tedy vyplývá, že 

dosažený stupeň odvodnění je zavislý na koncentraci nerozpuštěných látek 

a jejich struktuře (Kyncl, 2007).  

Obr. 9. Odvodněný kal z odstředivky 
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Výše uvedené hodnoty sušiny kalu ukazují, že jsou odstředivky poměrně účinným 

zařízením k dosažení odvodnění vodárenského kalu, ovšem z provozního hlediska 

mají nevýhodu oproti jiným typům strojního odvodňování, a to energetickou 

náročnost, náročnější údržbu a úpravu. Typů odstředivek je celá řada talířové, 

komorové, bubnové, trubkové. Např. ve Vítkově - Podhradí je v technologii 

zpracování kalů zařazena šneková odstředivka viz obr.10.  

Obr. 10. Pohled na šnekovou odstředivku  

Pásové tlakové filtry - neboli pásové kalolisy. Princip je založen na tom, že kal se 

posouvá v zužujícím se prostoru mezi dvěma pásy tzv. plachetkami. Soustavou 

válců je kal odvodňován a na konci tohoto zařízení padá odvodněný kal. Vytlačená 

voda odtéká, a tuto je nutné dále dočistit. Pásové lisy můžeme dělit na 

dvoupásové, třípasové. 
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Obr. 11. Pohled na pásový lis (Kriš, 2013) 
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2.5. Možnosti využití vodárenského kalu 

Využití vodárenských kalů je možné z několika hledisek: 

 Využití hlinitých sloučenin kalu k odstraňování fosforu 

 Využití organické hmoty kalu k zúrodnění půd 

 Využití k rekultivaci ploch dálnic a silnic a v lesnictví 

 Regenerace koagulačních činidel 

 Energetické využití organické hmoty kalů 

 Využití kalu jako paliva 

 Využití kalu jako suroviny ve stavebnictví 

2.5.1. Využití hlinitých i železitých sloučenin kalu k odstraňování fosforu 

Jednou z možností řešení druhotného využití lze uvést využití vodárenského kalu 

jako doplněk, popř. náhradu za chemikálie ke snížení obsahu fosforu v odpadní 

vodě při čištění městských odpadních vod. Z dřívějších výzkumů vyplývá, že lze 

obsah fosforu snížit pod 1 mg.l-1 na odtoku (Thole, 1994). Vodárenský hlinitý kal 

lze výhodně využít jako adsorbent pro odstranění fosforu z odpadní vody. 

Z doposud provedených výzkumů vyplývá, že odvodněný hlinitý kal má latentní 

adsorpční schopnost a může být využit jako nízkonákladové sorpční médium 

fosforu v procesu úpravy odpadních vod. Tato vlastnost vychází z hojného výskytu 

hlinitých iontů v kalu, které zvyšuji proces adsorpce a chemického srážení, které 

pomáhá odstranit tyto znečišťující látky z odpadních vod (Yang, 2005; Babatunde, 

2009).  
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Rovněž lze využít železitých kalů při čištění městských odpadních vod. Z doposud 

provedených výzkumů vyplývá, že odvodněný železitý kal má skrytou adsorpční 

schopnost a může být využit jako nízkonákladové sorpční médium fosforu 

v procesu úpravy odpadních vod Kal můžeme dávkovat přímo do stokového 

systému. Dle výzkumu (Sarfet, 1994) vodárenské kaly obsahující hydroxidy železa 

vypouštěné do stokovýh sítí se usazují stejně rychle než ostatní látky obsažené 

v odpadní vodě, a proto nehrozí nebezpečí tvoření usazenin ve stokových sítí. 

Dále můžeme kal dávkovat do lapáků písku nebo do usazovacích nádrží, do 

aktivační nádrže, do dosazovacích nádrží, do kalových vyhnívacích nádrží a také 

jej lze využít jako přídavek k odvodnění. Přídavkem kalu do stokového systému 

dochází k vázání sulfidů kvůli omezení zápachu a koroze, taktéž k odstranění 

fosfátů adsorpcí. V případě dávkování  železitého vodárenského kalu do lapáku 

písku nebo do usazovacích nádrží dochází k odstranění fosfátů. adsorpcí. 

a vázání sulfidů. Dávkováním vodárenského kalu přímo do aktivační nádrže se 

zdokonalí odstraňování fosfátů a usazování kalu. Dávkováním železitého 

vodárenského kalu do kalových metanizačních nádrží dochází k vázání sulfidů 

a stabilizaci vyhnívání (Benitez, 2001).  

2.5.2. Využití organické hmoty kalu k zúrodnění půd 

Zemědělské využití kalů vzniklých v procesu čištění městských odpadních vod je 

pro své nesporné výhody stále běžnější (White, 1997; Selivanovskaya, 2001). Je 

prokázáno, že kal zlepšuje fyzikální, chemické i biologické vlastnosti půd (Reed, 

1991), a při užití v zemědělství je srovnatelný s běžně dostupnými hnojivy 

(Tidaker, 2006). Pro zemědělské využití vodárenských kalů je důležitý obsah 

organických látek v sušině vzorku a obsah přijatelných živin. Zejména analýza 

kalu na obsah těžkých kovů je důležitou součástí posuzování zdali je kal vhodné 

využít neboť právě na obsah těžkých kovů v kalech byla vedena rozsáhlá debata 

ve Švédsku (Reed, 1991). Odpůrci využití kalů poukazovali na nekomplexní 

posuzování kalu týkající se nesledovaných látek, které mohou kaly obsahovat. 

Nicméně bylo prokázáno, že dle výpočtu environmentální zátěže v modelových  



 

Šárka Číhalová: Ověření možností využití vodárenského kalu 

 

2013   36 

 

systémech se redukuje celkový objem eutrofizujících emisí, což má za následek 

vracení živin zpět do zemědělské půdy (Al-Jamal, 2002). Z tohoto důvodu je tento 

způsob nakládání s kaly doporučen i EPA (Taut, 1998). Dle vyhlášky Ministerstva 

životního prostředí České republiky č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití 

upravených kalů na zemědělské půdy, lze kal zejména využít k přímé aplikaci na 

pole. Zmiňovaná vyhláška se týká kalů čistírenských, neboť speciální předpis 

přímo pro kaly z úpraven pitné vody neexistuje. Vzhledem k neexistujícímu 

předpisu je snaha ověřit možnosti využití vodárenského kalu v zemědělství i pro 

případnou implementaci do legislativy České republiky.  

2.5.3. Využití kalu k rekultivaci ploch dálnic a silnic a v lesnictví 

Aplikace kalů na zemědělské půdy, lesní pozemky, příp. využití při rekultivaci 

ploch dálnic a silnic se jeví jako možné dle celé řady dostupných odborných studií, 

které byly prováděny pomocí vegetačních pokusů. U této metody druhotného 

využití vodárenského kalu je vždy nezbytné zhodnotit dopad na životní prostředí. 

Pro uplatnění na lesních půdách je vhodné využití vodárenského kalu s vysokým 

obsahem hydroxidu vápenatého jako náhradního média za používané přípravky, 

které jsou užity v rámci vápnění půdy. Z výzkumů prováděných v Německu 

(Schneider, 1996) vyplynulo, že doporučené množství aplikace vápenného 

vodárenského kalu na hektar lesní půdy je 3 tuny. Dle studie (Geertsema, 1994) 

vyplynulo, že aplikace hlinitých vodárenských kalů nemá negativní vliv na stav 

půdy, podzemních vod ani na růst sledovaných borovic. 

2.5.4 Regenerace koagulačních činidel 

Regenerace koagulačních činidel z kalů je další možnost využití vodárenského 

kalu, která je v literatuře často diskutována. Vychází se většinou z rozkladu kalu 

kyselinami, méně často jinými extrahovadly. Realizace takových způsobů pro Fe 

a Al je velmi problematická, protože výrobní cena čiřících solí vzhledem 

k navrhovaným extrakčním technikám je relativně nízká, k výrobě čiřících solí lze 

použít kovový odpad, extrakce by se asi vyplatila jen tehdy, kdyby byl získáván  
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také jiný cennější kov ve formě soli (PV 1996-551) (Brouček, 2010). Rekuperace 

s použitím např. kyseliny sírové je jednoduchá, i když účinnost využití je 40-60%. 

Nevýhodou je částečný přechod znečištění do užívaného koagulantu, ale 

provozem při pH 3-3,5 a využití 40-50% koagulantu je možné dosáhnout 

vyhovující kvality koagulantu i s ohledem na zákal a barvu v upravené vodě. Při 

použití iontoměničů bylo získáno zpět 90% koagulantu, nicméně je v současné 

době technologie je velmi nákladná (Kyncl, 2007; Melich, 1997).  

2.5.5. Energetické využití organické hmoty kalů 

Zajímavou cestou je energetické využití organické hmoty kalů. Jelikož povrchová 

voda k úpravě vody na vodu pitnou nemůže být příliš organicky znečištěna, 

obsahuje koagulační kal poměrně značné množství koloidních minerálních částic, 

které se do povrchové vody dostávají splachem a půdní erozí v povodí. Otázkou 

je, zda využití energetické hodnoty organických látek kalu je při složitých 

spalovacích technologiích a úpravách kalu ke spalování vůbec rentabilní. Některé 

patenty se jeví jako velmi zajímavé (PV 2004-795) nebo zveřejněná přihláška 

vynálezu, který je založen na vytvoření proudu čistírenského kalu, který se 

v odparce změní na směs plynů, par a pevných částic, která se předehřeje a spálí. 

Kondenzační teplo vodní páry, obsažené ve spalinách, se využije k předohřevu 

a k provozu odparky (PV 2005-30) (Brouček, 2010). Tyto patenty se zabývají kaly 

z čístírny odpadních vod. Využití vodárenského kalu pomocí této technologie je 

taktéž možné, nicméně opětovné využití stejně jako u kalů čistírenských nebude 

rentabilní. 

2.5.6. Využití kalu jako paliva 

Využití vodárenské kalu jako paliva se zabývá několik patentů. Studie ukazují 

např. na korejský patent KR 151 991 (1998), kde palivem pro průmyslové pece je 

směs oleje, železitého kalu či odpadu z válcoven, aktivovaného kalu a uhlí. 

Americký patent US 553 18 05 (1996) je podobného charakteru, kde jsou kaly 

míseny se zdroji uhlíku, směs je peletizována, extrudována a spalována v peci při 
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teplotě > 1 420°C se získáním železa. Další americký patent US 2006 09 6163 

(2006) poukazuje, že i odvodněné kaly se dají zpopelnit jen při použiti vnějšího 

paliva. Navrhuje se kal ohřát na teplotu, při které začíná tepelná destrukce 

biomasy. Výsledkem je nehydrofilní produkt, který je efektivním biopalivem 

(Brouček, 2010). 

2.5.7. Využití kalu jako suroviny ve stavebnictví 

Využití vodárenského kalu jako přísady k výrobě cementu bylo ověřeno dle 

různých studií, které byly studovány (Dallmann, 1996). Při výrobě cementu hraje 

důležitou složku železo, které se ve vypalovaném slinku pohybuje v rozmezí 1-2% 

oxidu železitého a u portlandských cementů 3-5% oxidu železitého. Do 

technologie přípravy a výroby cementu je přidáván oxid železitý, a proto bylo 

možné využít železitý vodárenský kal jakožto druhotnou využitelnou surovinu 

s obsahem železa pro výrobu cementu. Možnost neškodné likvidace kalu spočívá 

právě v aplikaci železitého vodárenského kalu do výroby cementu. Podle studie 

(Dallmann, 1996) byl použit odvodněný kal na mobilním kalolisu o sušině 35-40%, 

který byl dále vysušen a použit při výrobě cementu. Výsledky z této studie ukazují, 

že vodárenskéhý kal se jeví jako vhodné přídavné medium. 
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3. Problematika odstranění fosforu z městských odpadních vod  

Odstraňování fosforu na městské čistírně odpadních vod je důležitou součástí 

technologie čištění odpadních vod, jelikož velké množství fosforu způsobuje 

nemalé škody v životním prostředí jako je zvyšování obsahu anorganických živin 

stojatých a tekoucích vod. Vysoký obsah těchto živin má za následek masový 

rozvoj vodního květu sinic či vegetačního zabarvení, což způsobuje degradaci 

stojatých a povrchových vod z hlediska ochrany životního prostředí (Kočí, 2000). 

Sloučeniny fosforu patří mezi nejdůležitější nutriety ovlivňující eutrofizaci vod, 

a proto se jejich obsah v odpadních a povrchových vodách průběžně sleduje a je 

legislativou limitován (n.v.23/2011 Sb.). 

Odpadní vody přitékající na čistírnu odpadních vod jsou vody použité z obytných, 

průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných staveb, zařízení, které mají 

po použití změněnou jakost. Jedním z klíčových sledovaných parametrů na 

čistírně odpadních vod je fosfor a jeho sloučeniny (Malý, 2006).  

Tab. 2. Průměrné orientační složení splaškových vod dle ČSN 75 6101 

Hodnota pH 6,5 - 8,5 

Nerozpuštěné látky [mg.l-1] 200 - 400 

Z toho usaditelné [%] 73 

Z toho neusaditelné [%] 27 

Rozpuštěné látky [mg.l-1] 600 - 800 

BSK5 (s potlačením nitrifikace) [mg.l-1] 100 - 400 

CHSK Cr [mg.l-1] 250 - 800 

N celk. [mg.l-1] 30 - 70 

N-NH4+ [mg.l-1] 20 - 45 

Pcelk. [mg.l-1] 5 - 15 
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Zdrojem anorganického fosforu mohou být některé prací, čistící, odmašťovací 

a mycí prostředky včetně protikorozních a protiinkrustačních přípravků, dále 

aplikace fosforečnanových hnojiv nebo velkochovy zvířat. Člověk vylučuje denně 

1,5 g fosforu, který přechází do splaškových odpadních vod.  

Koncepce čištění městských odpadních vod je založena zejména na mechanicko-

biologickém čištění splaškových a průmyslových vod, na principu nízkozatížené 

aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, s odvodňováním anaerobně 

stabilizovaného kalu na odstředivkách, příp. na kalolisech a s automatizovaným 

systémem řízení technologických procesů (OVAK a.s., 2008). Metody odstranění 

fosforu jsou tedy fyzikálně-chemické a biologické nebo jejich kombinace. 

Biologické metody jsou založené na schopnosti některých mikroorganismů 

aktivovaného kalu využít fosfor ve formě polyfosfátů za určitých podmínek. 

Fyzikálně-chemické srážecí postupy jsou založeny na tvorbě málo rozpustných 

fosforečnanů vápenatých, hlinitých a železitých. 

3.1. Fosfor a jeho sloučeniny 

Přírodním zdrojem fosforu ve vodách je rozpuštění a vyluhování některých půd, 

minerálů a zvětralých hornin. Primárním minerálem je apatit 

[3Ca3(PO4)2.Ca(F,Cl)2 ], variscit (AlPO4.2H2O), strengit (FePO4.2H2O), vivianit 

[Fe3(PO4).8H2O], struvit (NH4MgPO4.6H2O)  a hydroxylapatit (PO4)3(OH)2. Forma 

PO4
3- tvořící nerozpustné sloučeniny se vyskytuje při pH 4-12 (Pitter, 2009). 

Fosfor je ve vodním prostředí přítomen výhradně v oxidačním stupni V, ve formě 

fosforečnanového aniontu, který je volný nebo vázaný v anorganických 

a organických sloučeninách (Borovec, 2004). Celkový fosfor obsahuje některé 

nebo i všechny z následujících frakcí: fosfor krystalický, vázaný, absorbovaný, 

organický partikulovaný, organický a anorganický rozpuštěný.   

Celkový fosfor ve vodách dělíme na rozpuštěný a nerozpuštěný. Rozpuštěný 

a nerozpuštěný fosfor se dále dělí na anorganicky vázaný a organicky vázaný. 

Rozpuštěný anorganický vázaný fosfor pak dělíme na orthofosforečnanový  
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(rozpuštěný reaktivní fosfor) a polyfosforečnanový (Pitter, 2009). 

Z orthofosforečnanů se ve vodách vyskytují např. tyto jednoduché nebo komplexní 

formy PO4
3-, HPO4

2-, H2PO4
-, [CaHPO4]

0, [MgHPO4]
0, [FeHPO4]

+, [CaPO4]
-.  

V okolí neutrálního pH převládá v roztoku forma HPO4
2-, H2PO4

-. Ionty PO4
3- se 

uplatňují zejména při hodnotách pH vyšších než 12. Stanovení orthofosforečnanů 

zahrnuje i některé další labilní sloučeniny fosforu. Toto stanovení je nazýváno 

stanovení reaktivního fosforu s molybdenanem.  Z polyfosforečnanů se ve vodách 

vyskytují zejména difosforečnany a trifosforečnany v jednoduchých nebo 

komplexních formách např. H2P2O7
2-, HP2O7

3-, [CaP2O7]
2-, [Ca H2P2O7]

-, 

[CaP3O10]
3-, [FeP2O7]

3-(Pitter, 2009). Polyfosforečnany vyskytující se ve vodách 

mohou mít strukturu buď řetězovou (katenapolyfosforečnany) nebo cyklickou 

(cyklopolyfosforečnany).  Polyfosforečnany se dosud používají v některých 

pracích, čistících a protikorozních prostředcích. Mezi formy organicky vázaného 

rozpuštěného fosforu patří např. fosfolipidy, fosfoproteiny, koenzymy 

adenosindifosfát a adenosintrifosfát, nukleové kyseliny, aj. (Kočí, 2000).  

 

Obr. 12. Struktury katenapolyfosforečnanů a kyseliny cyklotripolyfosforečné (Kočí, 

2000) 
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3.2. Chemické odstraňování fosforu při čištění městských odpadních vod 

Fosforečnany tvoří s vápníkem, hořčíkem, železem, hliníkem a dalšími kovy velmi 

málo rozpustné sloučeniny (Pitter, 2009). Chemické odstranění fosforu, lépe 

řečeno orthofosforečnanů, neboť polyfosforečnany a organické sloučeniny fosforu 

se takto neodstraní, spočívá na tvorbě málo rozpustných sloučenin fosforu 

zejména FePO4.2H2O - strengit, AlPO4.2H2O - variscit, FE3(PO4)2 

a Ca5(PO4)3(OH)2 - hydroxylapatit. Forma PO4
3- tvořící nerozpustné sloučeniny se 

vyskytuje při pH 4-12 (Malý, 2006).  

3.3. Chemie srážení fosforečnanů solemi hliníku a železa 

Srážení bývá zpravidla účinné ve slabě kyselém prostředí. Optimální hodnota pH 

závisí však také na látkovém množství P : Al a P : Fe. V alkalickém prostředí je 

srážení fosforečnanů málo účinné, protože dochází k jejich hydrolýze na hydroxidy 

kovů. Obecně je účinnější srážení železitými solemi. V technologické praxi, při 

odstraňování fosforečnanů z odpadních vod srážením železitými nebo hlinitými 

solemi, se obvykle hodnota pH v kyselé oblasti neupravuje a pracuje se v neutrální 

nebo slabě alkalické oblasti. V neutrální a slabě alkalické oblasti převládá variscit 

AlPO4 . 2H2O a v alkalickém prostředí dochází k transformaci málo rozpustných 

fosforečnanů na hydroxidy a probíhá jen adsorpce fosforečnanů na povrchu těchto 

fází (Pitter, 2009). 

Chemické rovnice srážení hlinitých a železitých iontů: 

Al3+   +   PO4
3-  AlPO4  

Al3+   +   3H2O     Al(OH)3 + 3H+ 

3 Fe3+   +   2PO4
3  + 3H2O   (FeOH)2 (PO4)2 + 3H+  (Pitter, 2009) 

Fe3+   +   PO4
3.   FePO4  

Fe3+   +   3H2O     Fe(OH)3 + 3H+ 
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3.4. Sloučeniny fosforu v odpadních vodách 

Průměrná koncentrace celkového fosforu v komunálních vodách se pohybuje 

v rozmezí 5-15 mg.l
-1

, průměry dle literárních odkazů se pohybují okolo 10 mg.l
-1

. 

Podíl orthofosforečnanů na obsahu celkového fosforu je variabilní, pohybuje se 

v rozmezí 40-70% (Yousef, 2002). Emisní limity pro obsah celkového fosforu na 

odtoku z městských ČOV v České republice jsou dány nařízením vlády č. 61/2003 

Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 

a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 

229/2007 Sb. a nařízení vlády č.23/2011 Sb. činí: 

-  pro ČOV kategorie 2 001 – 10 000 EO s průměrnou hodnotou odebraných 

vzorků za kalendářní rok činí 3,0 mg.l
-1 

 a u bodových vzorků maximální 

nepřekročitelná hranice činí 8,0 mg.l
-1 

. 

- pro ČOV kategorie 10 001 – 100 000 EO s průměrnou hodnotou 

odebraných vzorků za kalendářní rok činí 2,0 mg.l
-1 

 a u bodových vzorků 

maximální nepřekročitelná hranice činí 6,0 mg.l
-1 

. 

- pro ČOV kategorie 100 001 a více EO s průměrnou hodnotou odebraných 

vzorků za kalendářní rok činí 1,0 mg.l
-1 

 a u bodových vzorků maximální 

nepřekročitelná hranice činí 3,0 mg.l
-1

. 

Pomocným kritériem pro hodnocení čistíren městských odpadních vod, převzatým 

z legislativy EU, je dosažení min. 85 % účinnosti redukce obsahu celkového 

fosforu (Stumm, 1996) (Thole, 1994). 
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4. Sorpční schopnosti vodárenského kalu 

Ve vodárenském kalu se část hliníku vyskytuje ve formě Al2O3, Al(OH)3 nebo jako 

Al3+. Lze tedy předpokládat, že koncentrace fosforečnanů v připraveném roztoku 

o známé koncentraci fosforečnanů, příp. v odpadních vodách by mohla být 

snížena přídavkem vodárenského kalu jakožto sorpčního media.  

4.1. Definice adsorpce 

Adsorpce je jev, ke kterému dochází na mezifázovém rozhraní (Malý, 2006). 

Obohacení látek na povrchu z okolní fáze je všeobecně nazývané adsorpcí.  

Na pevné látce může probíhat adsorpce z plynné fáze stejně jako z kapalné fáze.  

Při adsorpci pronikají molekuly do sousední fáze (Minářová, 2003). Mezi látkou 

v roztoku (adsorbátem) a jejím adsorbovaným množstvím se po určitém čase 

vytvoří dynamická rovnováha. Kvantitativně ji vyjadřuje adsorpční izoterma, což je 

závislost specifické adsorpce na koncentraci adsorbátu v roztoku cr [mg.l-1]. 

Specifická adsorpce as [mg.g-1] je adsorbované množství adsorbátu na jednotce 

hmotnosti adsorbentu (Malý, 2006). 

Při adsorpci rozeznáváme fyzikální adsorpci, chemisorpci a elektrostatickou 

adsorpci neboli iontovou adsorpce. Fyzikální adsorpce  je založena na působení 

van der Waalsových sil. Při tomto procesu zůstávají adsorbované chemicky 

nezměněny. Fyzikální adsorpce je reversibilní děj, tzn., že se adsorbované látky 

mohou za určitých podmínek získat v původním složení. Při chemisorpci dochází 

k chemickým vazbám mezi adsorbovanými látkami a povrchem tak, že se mění 

jejich chemická struktura. Chemisorpce je ireversibilní (Minářová, 2003). Při 

elektrostatické adsorpci se uplatňují coulombovské síly. Adsorpce z roztoku může 

být molekulová nebo iontová. Při iontové adsorpci se sorbují buď kationty nebo 

anionty, a to v závislosti na náboji povrchu tuhé fáze. Kladně nabité povrchy 

adsorbují zejména anionty a záporně nabité povrchy zejména kationty. Stopové 

látky se mohou sorbovat také jako stopové koloidy, a v tomto případě se jev 

označuje jako koloidní adsorpce (Pitter, 2009). 
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Vliv koncentrace na adsorpci popisují adsorpční izotermy. Pro adsorpci z roztoků 

obvykle vyhovuje buď Langmuirova, nebo Freundlichova izoterma. Langmuirova 

izoterma platí obvykle pro chemisorpci či elektrostatickou adsorpci, kdy se tvoří 

pouze monomolekulární vrstva na povrchu adsorbentu, a všechna aktivní místa na 

povrchu jsou rovnocenná. Freundlichova izoterma platí obvykle pro fyzikální 

adsorpci a pro adsorpci na heterogenním povrchu s různými aktivními místy 

(Minářová, 2003). 

Langmuirova izoterma je dána vztahem 

 
r

r

s
bc

bc
aa

1
max  

kde b je konstanta, amax je maximální adsorpce (to je maximálně adsorbovatelné 

množství látky na jednotku hmotnosti adsorbentu), cr je rovnovážná koncentrace 

adsorbované látky v mol.g-1, resp. v g.l-1. 

kř.1. ... b = 0,2, kř. 2 ... b = 0,5, kř.3 ,,, b = 1,0 

 

Obr. 13.  Langmuirova izoterma (Malý, 2006) 
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Freundlichova izoterma je dána vztahem 

 n

rkca  

nebo tímtéž vztahem v linearizované formě: 

 log a = n log cr + log k 

kde n a k jsou konstanty (0<n<1), a a cr mají stejný význam jako v rovnici  

pro Langmuirovu izotermu (Pitter, 2009; Minářová, 2003). 



 

Šárka Číhalová: Ověření možností využití vodárenského kalu 

 

2013   47 

 

5. Metodika výzkumu  

Vzhledem k různorodosti dílčích cílů a prostředků k jejich dosažení je metodická 

část předkládané práce uvedena v níže uvedených podkapitolách. Hlavním 

předmětem výzkumu je vodárenský kal z úpravy povrchové vody na vodu pitnou 

z Vítkova-Podhradí, u kterého bylo zjišťováno mineralogické složení, jeho využití 

v zemědělství a využití odstraňování fosforu při čištění městských odpadních vod. 

Vzhledem k tomu, že k výzkumu byly využity vodárenské kaly jak s úpravny 

Vítkov-Podhradí, tak s úpravny vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí jsou tyto 

úpravny vody popsány v metodické části 5.1.1. a 5.1.2. K testům byla využita 

odpadní voda z městské čistírny odpadních vod v Ostravě-Přívoze, a tato čistírna 

je popsána v metodické části 5.1.3. V části 5.2. je popsána metodika týkající se 

odstraňování fosforu z modelové odpadní vody a splaškové odpadní vody. Část 

5.3. popisuje metodiku rozboru mineralogického složení. V části 5.4. je uvedena 

metodická část agronomických testů. 

5.1. Popis dvou úpraven vod a čistírny odpadních vod 

Úpravna vody Vítkov - Podhradí a úpravna Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí 

patří do systému ostravského oblastního vodovodu (OOV). OOV je základním 

výrobním a distribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v severní části 

Moravskoslezského kraje. Tento páteřní vodárenský systém je součástí kapacit 

společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., která 

zabezpečuje v regionu zásobování obyvatel pitnou vodou spolu 

s odkanalizováním a čištěním odpadních vod (SmVaK Ostrava a.s., 2008). 

5.1.1. Úpravna vody Vítkov-Podhradí 

5.1.1.1. Historie 

Úpravna vody v Podhradí zajišťuje výrobu pitné vody z přehrady Kružberk, 

jednoho ze tří centrálních zdrojů vody využívaných společností Severomoravské  
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vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  

V září roku 1954 byla zahájena výstavba úpravny vody v Podhradí, která v té době 

neměla v naší republice co do rozsahu srovnání. Jednalo se o největší úpravnu 

vody v Československu s výkonem 2000 l.s-1. 

Úpravna vody byla vybudována v rámci stavby vodárenského systému tzv. 

„Kružberského skupinového vodovodu“. Provozování tohoto vodárenského 

systému vyžadovalo v první řadě vybudování přehrady Kružberk na řece Moravici, 

odkud byla odebírána surová voda. Dále následovala výstavba samotné úpravny 

a páteřních řadů pro potřeby Ostravska.  

       

 

Obr. 14. Celkový pohled na ÚV Podhradí (SmVaK Ostrava a.s., 2008) 

Celou výstavbu odstartovalo budování vodní nádrže Kružberk, které bylo zahájeno 

v roce 1948. Toto vodní dílo mělo původně zamezit působení škod na majetku 

v důsledku opakujících se „velkých povodní“ zejména v obdobích tání sněhu 
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v nedalekých Jeseníkách a ve srážkově nadprůměrných obdobích. Již v průběhu 

výstavby přehrady Kružberk se rozhodlo, že vodní nádrž bude také sloužit jako 

zdroj pitné vody pro rozrůstající se aglomeraci Ostravska. 

Pro přívod surové vody z vodárenské nádrže na úpravnu vody byla vzhledem 

k charakteristice terénu vyražena štola kruhového profilu o průměru 2400 mm 

v délce 6,7 km a o kapacitě až 9 m3.s-1(pro vodárenské účely je určeno 2700 l.s-1), 

která byla ukončena v komoře rychlouzávěrů. Dále byla voda dopravována 

ocelovým potrubím o světlosti 1200 mm a délky 1200 m do objektu úpravny vody. 

Odběrné objekty pro štolu byly umístěny na pravém břehu kružberské nádrže, 

které umožňovaly odběr ze dvou horizontů. 

Úpravna vody Podhradí byla navržena na technologii úpravy říční vody 

z kružberské nádrže na vodu pitnou a byla projektem řešena jako jednostupňová 

koagulační filtrace v otevřeném systému mísících a filtračních  jednotek. Jako 

koagulant byl dávkován síran hlinitý, voda se dále alkalizovala hydroxidem 

vápenatým a zdravotně zabezpečovala chlorováním. 

V první etapě  výstavby bylo vybudováno 16 pískových rychlofiltrů, v následujících 

letech byla úpravna rozšířena o dvě přístavby s dalšími 10 rychlofiltry. Celkem 

bylo vybudováno 26 filtračních jednotek o celkové ploše 1 872 m2 a výkonem 

2 700 l.s-1. 

Výhodou této úpravny je možnost jejího provozování podle potřeby na jedné ze 

dvou symetricky vybudovaných linek. 
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Obr. 15.  Historický pohled na úpravnu vody Podhradí (SmVaK Ostrava a.s., 2008) 

Z hlediska architektonického je nutno zmínit dominantu, která zdobí průčelí 

budovy úpravny vody Podhradí. Jedná se o reliéf s názvem „Voda v našem životě“ 

od akademického sochaře Vincence Makovského. Tento reliéfní cyklus vznikal 

v letech 1961 – 1964 a byl jedním z posledních děl tohoto umělce. Sochař tímto 

dílem zdůraznil charakter stavby zobrazením významu vody v životě člověka.  

Úpravna vody Podhradí byla vyhlášena národní kulturní památkou (SmVaK 

Ostrava a.s., 2008).  

5.1.1.2. Současnost 

V současnosti je pitná voda vyráběná na úpravně vody v Podhradí rozváděna 

rozsáhlým systémem přivaděčů Ostravského oblastního vodovodu do spotřebiště 

a slouží pro zásobování obyvatel Ostravy, okresů Opava, Nový Jičín, Karviná a je 

dodávána také na Přerovsko. 

Surová voda ve vodárenské nádrži Kružberk je bilančně nadlepšována surovou 

vodou z nádrže Slezská Harta, která byla vybudována v letech 1987 až 1997 nad 

nádrží Kružberk a významně přispívá ke stabilizaci kvality surové vody v nádrži 
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Kružberk v průběhu celého roku.  

Původně vybudovaná technologie úpravy na ÚV Podhradí doznala jen ne příliš 

významných změn a to zejména v 90. letech 20. století, kdy byla provedena řada 

drobnějších rekonstrukcí dílčích technologických celků. Byla rekonstruována  

chlorovna a byl zde zahájen provoz technologie dávkování oxidu chloričitého, 

který je možno dávkovat jednak jako oxidační činidlo do surové vody a také jako 

dezinfekční činidlo do upravené vody. Dále bylo rekonstruováno energetické 

centrum úpravny, technologie dávkování síranu hlinitého, byla provedena 

modernizace strojovny a byla rekonstruována automatická tlaková stanice pro 

přípravu tlakové vody pro celou úpravnu. Nově byla také realizována 

technologická linka dávkování manganistanu draselného z důvodu vyšších 

oxidačních schopností tohoto oxidantu v době vyššího biologického oživení surové 

vody. V roce 2005 bylo zprovozněno kompletně rekonstruované kalové 

hospodářství úpravny s využitím odstředivky na odvodňování vodárenského kalu. 

Technologický proces úpravy vody zůstal nezměněn, je stále využívána původní 

technologie jednostupňové koagulační filtrace, jako koagulační činidlo je nadále 

používán síran hlinitý. 

Přitékající surová voda je po vstupu do úpravny rozdělena do dvou samostatných 

identických větví na levou a pravou stranu úpravny. Po rozdělení je surová voda 

nadávkována koagulantem síranem hlinitým v průměrné dávce 15 mg.l-1, 

současně se do vody dávkuje chlor a oxid chloričitý za účelem oxidace 

organických látek v surové vodě. Pro zvýšení účinnosti oxidace v obdobích 

s vyšším obsahem biologického oživení v surové vodě (zejména v jarních 

a podzimních měsících) je možno dávkovat silnější oxidační činidlo - manganistan 

draselný. 

Po nadávkování chemikálií vstupuje voda do průtočných nádrží a odtud je voda 

odváděna do flokulačních nádrží, kde dochází k procesu pomalého míchání 

průtokem vody přes děrované stěny.  
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Obr. 16. Flokulační nádrže se systémem děrovaných stěn 

Takto předupravená voda odtéká na  pískové filtry,  a na každé větvi je možno 

využít 13 filtračních jednotek, tj. celkem 26 filtrů. Všechny filtry jsou stejného typu 

a velikosti, jedná se o otevřené pískové filtry s centrálním přítokovým žlabem 

a mezidny s tryskami pro scezování filtrátu. 

Voda z filtrace odtéká do akumulačních nádrží, kde se provádí alkalizace aplikací 

vápenné vody vyráběné v sytících nádržích. 

Zdravotní zabezpečení upravené vody je prováděno dávkováním plynného chlóru 

v kombinaci s oxidem chloričitým. 

Regenerace filtrů se provádí kombinovaným způsobem – tj. praním vzduchem 

a praním vodou.  

Odpadní prací vody se vypouštějí do objektu kalového hospodářství. Kalové 

hospodářství zpracovává převážně prací vody z koagulační filtrace o denním 

množství 2500 – 4500 m3. Maximální kapacita je 7400 m3. Průměrný přítok vody 

při praní filtrů se pohybuje mezi 270 – 300 l.s-1. Na začátku technologické linky je 

umístěn lapák písku, který je navržen k separaci zrn písku o velikosti zrn 0,5 mm  
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a vyšší. Usazování probíhá ve třech kruhových usazovacích nádržích o průměru 

13 m. Průměrná usazovací rychlost je 0,72 mm.s-1 a maximální usazovací rychlost 

při průtoku 100 l. s-1 je 0,80 mm.s-1. Odsazená voda se přepouští do místní 

vodoteče. Zahuštění v usazovacích nádrží dosahuje v průměru 1,5 % sušiny 

vodárenského kalu. Kaly jsou zahušťovány v zahušťovací nádrži stejného průměru 

jako usazovací nádrže o objemu 555 m3. V této zahušťovací nádrži dochází 

k zahuštění kalu. Sušina zahuštěného kalu se pohybuje mezi 2 – 4 %. Zahuštěný 

kal je dále odvodňován na dekantační odstředivce o výkonu 8 – 12 m3.hod.-1. Kal 

je předupravován pomocí kationaktivního organického polyflokulantu v dávkách 

6 g na kg sušiny kalu. (Kyncl, 2010) Získá se kal o sušině přesahující 20 % (Kyncl, 

2007). Takto zpracovaný kal je možno ukládat na skládky, likvidovat nebo 

druhotně využít. V současné době se odvodněný kal z Vítkova-Podhradí odváží na 

skládku a také se používá pro rekultivační účely, kde je možnost jeho využití 

limitována vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 351/2008 Sb. 

O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Obr. 17. Budova kalového hospodářství – odstředivka pro strojní odvodňování 

kalů (SmVaK Ostrava a.s., 2008) 
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Úpravna vody Podhradí disponuje maximální kapacitou 2 700 l.s-1. V současnosti 

je v důsledku útlumu průmyslové výroby a stále se snižujícím spotřebám pitné 

vody v regionu průměrný výkon úpravny 1000 – 1100 l.s-1 a maximální 

dosahovaný výkon 2 200 l.s-1. 

Tab. 3. Údaje o průměrné kvalitě odpadní prací vody před a po sedimentaci  

 
Kvalita vody před 

sedimentací 

Kvalita vody po 

sedimentaci 

pH 7,6 7,7 

Zákal – ZF 41 6,8 

CHSKMn   mg.l-1 59 6,9 

Fe mg.l-1 7,8 0,9 

Al  mg.l-1 6,6 1,8 

Nerozpuštěné látky  mg.l-1 357 18,2 

5.1.2. Úpravna vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí 

5.1.2.1. Historie 

V době, kdy úpravna vody ve Vítkově-Podhradí a úpravna vody ve Vyšních 

Lhotách zásobovala ostravsko pitnou vodou se vybudovala údolní nádrž Šance na 

Ostravici u Starých Hamrů. Současně se stavbou nádrže a úpravny vody byly 

budovány objekty přívodních řadů a vodojemů. Vzhledem ke kritické situaci 

zásobování frýdecko-místecka bylo rozhodnuto využít již postavené objekty 

a zařízení tak, aby se dodávka vody pro obyvatele urychlila. Po dokončení 

přivaděče surové vody z prostoru pod hrází, vodojemu a armaturní komory byl 

vybudován přívodní řad k Bašce a Frýdku-Místku, a z tohoto důvodu byla surová 

voda odebírána z již hotového vývaru přehrady Šance. V armaturní komoře 

vodojemu byly umístěny tři tlakové filtry a dávkovací zařízení pro úpravu vody 

včetně jejího hygienického zabezpečení. V roce1969 začala úpravna vody 

zásobovat oblast pitnou vodou s odběrem 80 l.s-1. Po dvou letech provozu na  
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nedokončené úpravně vody byla uvedena do provozu technologie úpravy vody 

s využitím mikrofiltrů. Díky této technologii se zvýšila kapacita úpravny o 300 l.s-1. 

V roce 1973 byl zahájen zkušební provoz osmi otevřených pískových filtrů, objektu 

dávkování chemikálií a další nezbytných zařízen a kapacita úpravny se zvýšila 

o 900 l.s-1pitné vody. Od této doby probíhala na úpravně vody celá řada 

intenzifikací a úpravna byla schopna zvýšit výrobu pitné vody až na 1800 l.s-1. 

V roce 2002 až 2003 byla provedena rekonstrukce a automatizace této úpravny. 

5.1.2.2. Současnost 

Surová povrchová voda  je do úpravny vody přiváděna gravitačně z údolní nádrže 

Šance (odběr možný z pěti horizontů), na otevřené pískové rychlofiltry. Do surové 

vody se před rychlomísení trvale dávkuje koagulant síran hlinitý s dávkou kolem 

10 mg.l-1 a dle kvality surové vody se provádí předoxidace surové vody plynným 

chlorem ve formě chlorové vody nebo chlordioxidem. Do upravené vody je 

dávkován hydroxid vápenatý ve formě vápenné vody pro zvýšení hodnoty pH, 

plynný chlor ve formě chlorové vody a chlordioxid.   

Vodárenský kal tvořený prací vodou z filtru je v sedimentační a zahušťovací nádrži 

usazován a zahušťován na sušinu 2 – 3 %. Odsazená voda z těchto nádrží je 

čerpána zpět na úpravnu vody, nebo také vypouštěna do vodoteče. Vzniklý kal je 

pak odvodňován na komorovém kalolisu nebo na kalových lagunách. Pro 

odvodňování na kalolisu je potřeba specifická předúprava kalu a to dávkováním 

hydroxidu vápenatého a to v množství 30 % k obsahu sušiny. Sušina 

odvodněného kalu se pohybuje mezi 20 – 26 %. S ohledem na dávkování 

hydroxidu vápenatého je vzniklý kal silně alkalický, pH se pohybuje v rozmezí 11 – 

12. Provoz úpravny je plně automatizovaný (SmVaK Ostrava a.s., 2008).  

5.1.3. Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze 

Ústřední čistírna odpadních vod byla uvedena do zkušebního provozu v roce 

1996, na kterou jsou přiváděny odpadní vody od obyvatelstva i z průmyslu.  
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Převážná část kanalizace pro veřejnou potřebu je jednotná. S budováním oddílné 

kanalizace se začalo u některých sídlišť budovaných od 70. let. Z hlediska 

odkanalizování je na území města vytvořeno několik samostatných kanalizačních 

systémů s čištěním odpadních vod na některé z ČOV nebo s odváděním 

odpadních vod přímo do recipientu některou z výustí (OVAK a.s., 2008).  

Na ÚČOV jsou přiváděny odpadní vody z centra města, Slezské Ostravy, 

Muglinova, Přívozu, Vítkovic, Mariánských Hor, Zábřehu, Hrabové, Výškovic, 

Hrabůvky, Dubiny, Hošťálkovic, Lhotky, Martinova, Poruby, Pustkovce, Plesné, 

Třebovic, Svinova a rovněž odpadní vody z Vratimova, Klimkovic, Polanky, Nové 

Bělé, Staré Bělé, Proskovic, Vřesiny a Staré Vsi nad Ondřejnicí (OVAK a.s., 

2008).  

ÚČOV čistí i průmyslové odpadní městské vody a jedná se o vody 

z potravinářského průmyslu, koncentrované fenol-čpavkové vody z koksovny 

Svoboda (OKK Koksovny, a.s.) a koksovny Arcelor Mittal Ostrava, a.s.). 

Dočišťování fenol-čpavkových vod z chemických závodů BorsodChem MCHZ, 

s.r.o. Malá část odpadních vod je dovážena cisternami (Praus, 2003). 

Koncepce čištění je založena na mechanicko-biologickém čištění zmíněných 

splaškových a průmyslových vod na principu nízkozatížené aktivace s nitrifikací 

a předřazenou denitrifikací. Přebytečný a primární kal je anaerobně stabilizován 

a odvodňován na odstředivce. Kapacitně je ÚČOV schopna čistit vodu pro 638 

000 EO.  Čistírna odpadních vod je vybavena před vtokem odlehčovací komorou 

(OVAK a.s., 2008). 

Biologickou linku tvoří aktivační nádrže a dosazovací nádrže s čerpacími 

stanicemi vratného kalu. Odpadní vody se po primární sedimentaci v usazovacích 

nádržích čerpají do rozdělovacího žlabu před aktivační nádrží. Do tohoto žlabu je 

také zaústěn výtlak šnekových čerpadel vraceného kalu. Rozdělovací žlab je 

promícháván míchadly. Aktivační směs ze žlabu natéká do tří paralelních koridorů 

aktivační nádrže. Každý koridor tvoří čtyři sériově propojené sekce, z nichž první 

tvoří denitrifikaci, která je míchána vrtulovým míchadlem. Následující sekce je  
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příčně rozdělena na menší část denitrifikační, opět promíchávanou ponorným 

míchadlem a následující nitrifikační část provzdušňovanou jemnobublinnou aerací 

systémem. Následující dvě další sekce jsou rovněž provzdušňovány 

jemnobublinnou aerací. Aktivační směs z koncových sekcí aktivace přepadá do 

sběrného odtokového žlabu, na který je napojen „krátký žlab“, který se dále 

rozšiřuje do „dvojitého žlabu“, který tvoří dva paralelní koridory, z nichž každý 

rozvádí aktivační směs do poloviny z celkového počtu 10-ti kruhových mechanicky 

stíraných dosazovacích nádrží průměru 40 m a hloubce 3,9 m. Tento žlab se 

míchá středně bublinou aerací. Před dosazovací nádrže se dávkuje Prefloc (40% 

roztok síranu železnatého). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18. Schéma ÚČOV Ostrava-Přívoz (OVAK a.s., 2008). 

1. ČS odpadních vod na sběrači A  13. Budova kalového hospodářství  
2. Vstupní šneková ČS na sběrači D  14. Vyhnívací nádrže 
3. Jemné česle s přívodním žlabem  15. Uskladňovací nádrž kalu 
4. Provzdušňované lapáky písku   16. Zahušťovací nádrže vyhnilého kalu 
5. Usazovací nádrže    17. Plynojem 
6. ČS mechanicky předčištěných vod  18. Energetické využití kalového plynu 
7. ČS surového kalu    19. Odvodňovací stanice kalu 
8. Trafostanice     20. Krytá skládka odvodněného kalu 
9. Aktivační nádrže     21. Garáže 
10. Dmýchárna     22. Sklad a dílny 
11. Dosazovací nádrže    23. Provozní budova 
12. ČS vráceného kalu 
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 Obr. 19. Průměrné hodnoty ukazatelů kvality odpadních vod, přitékajících na 

ÚČOV (Škrobánková, 2012). 
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5.2. Metodika ověření využití vodárenského kalu k odstranění fosforu 

z modelové odpadní vody 

Pro laboratorní experimenty byl odebrán vodárenský kal z úpravny vody Vítkov-

Podhradí. Odvodněný vodárenský hlinitý kal s vlhkostí 80,60 % byl odebrán 

z kalového hospodářství po koncovém stupni zpracování, který probíhá pomocí 

odstředivky. Poté dle technické normy ČSN EN ISO 5667-15 o odběru a úpravě 

vzorku byl vodárenský hlinitý kal v laboratoři (na VŠB TU – Ostrava) 

homogenizován pomocí kvartace a následně probíhala jeho úprava sušením 

a mletím, dále spálením na popel a lyofilizací. Odvodněný hlinitý kal podroben 

pouze kvartaci je v této práci označován jako surový vodárenský kal. 

5.2.1 Úprava vzorku vodárenského kalu před testováním 

První vzorek kalu byl ponechán v surovém stavu, tedy byla zachována jeho 

struktura. Vzorek vodárenského kalu byl pouze homogenizován pomocí metody 

kvartace a následně již nebyl dále upravován. Vzorek byl před testováním 

uchováván v chladu při 4°C, aby nedocházelo k jeho biologické degradaci.  

Druhý vzorek kalu byl vysušen a semlet dle platné technické normy o odběru 

a úpravě vzorku (ČSN EN ISO 5667-15). Takto homogenizovaný vzorek 

vodárenského kalu byl uchováván v prostředí exsikátoru. 

Třetí vzorek kalu se upravil spálením na popel z již upraveného vzorku 

vodárenského kalu, který probíhal sušením a mletím. Spálený vzorek kalu na 

popel byl uchováván v exsikátoru. 

Čtvrtý vzorek kalu byl lyofilizován dle platné normy o odběru a úpravě vzorku 

(ČSN EN ISO 5667-15). Lyofilizace probíhala v akreditované laboratoři Povodí 

Odry s. p. Lyofilizát byl před testováním uchováván v exsikátoru. 

5.2.2. Příprava modelové vody s obsahem fosforečnanů před testováním 

Dalším krokem experimentu byla tvorba modelové vody s obsahem fosforečnanů 

o různé koncentraci. Modelová řada roztoků neboli modelová voda  
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s obsahem fosforečnanů byla vytvořena v laboratorních podmínkách o předem 

známé koncentraci 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 250, 300, 400 

a 500 mg.l-1 PO4
3-. Modelová voda s obsahem fosforečnanů byla připravena 

rozpuštěním fosforečnanu sodného v destilované vodě. Roztok byl poté ponechán 

v laboratoři při teplotě 20°C, pH roztoku bylo ponecháno v původním stavu bez 

úpravy. Připravené roztoky modelové vody s obsahem fosforečnanů byly 

vzduchotěsně uzavřeny, aby nedocházelo ke změnám pH vlivem CO2.  

5.2.3. Testy účinnosti adsorpce 

K připravené modelové vodě s obsahem PO4
3- o předem známé koncentraci či 

splaškové odpadní vodě o předem známé koncentraci byl během testování 

přidáván hlinitý vodárenský kal ve všech čtyřech výše popsaných formách (tj. 

v surovém stavu, vysušený, jako popel a lyofiliozovaný) v různém množství a to 

řádově v gramech. Takto vytvořená modelová voda s nadávkovaným 

vodárenským kalem byla po dobu 24 hodin vytřepávana, aby došlo k úplnému 

důkladnému promíchání a průběhu adsorpce. Po uplynutí 24 hodin bylo změřeno 

množství fosforu podle metodiky stanovení fosforu ČSN EN 1189.  

5.2.3.1. Příprava výluhu pro stanovení adsorpce fosforu v závislosti na koncentraci 

fosforečnanů 

Vysušený hlinitý vodárenský kal byl dávkován v množství 100 g do 1000 ml 

modelové vody s obsahem PO4
3- o předem známé koncentraci 1 - 500 mg.l-1. 

Připravené modelové vody o  koncentraci 1 - 500 mg.l-1 PO4
3-  s nadávkovaným 

vysušeným vodárenským kalem byly ponechány na laboratorní třepačce 24 hodin. 

Tím byly vytvořeny výluhy vodárenského kalu o různé koncentraci fosforečnanů, 

které byly následně podrobeny laboratorním analýzám dle metodiky stanovení 

fosforu ČSN EN 1189.  
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5.2.3.2. Příprava výluhu pro stanovení adsorpce fosforu v závislosti na úpravě kalu 

Vodárenský kal byl dávkován ve výše popsaných upravených strukturách 

vodárenského kalu (tj. kal neupravený tzv. surový, upravený sušením, spálením 

na popel a kal upravený lyofilizací) do 1000 ml připravené modelové vody 

o koncentraci 300 mg.l-1PO4
3-. Dávka surového kalu byla poměrně přepočítána 

k dávkám upravovaného kalu (sušení, mletí, lyofilizace), aby sušina testovaného 

vzorku kalu byla totožná. Surového kalu bylo nadávkováno 5 g a upraveného kalu 

bylo nadávkováno po 1 g. 

Připravené modelové vody o koncentraci 300 mg.l-1 PO4
3- s 5-ti g surového 

vodárenského kalu byly ponechány na laboratorní třepačce 24 hodin. Připravené 

modelové vody o koncentraci 300 mg.l-1 PO4
3- s 1 g vysušeného vodárenského 

kalu byly ponechány na laboratorní třepačce 24 hodin. Připravené modelové vody 

o koncentraci 300 mg.l-1 PO4
3- s 1 g popela vodárenského kalu byly ponechány na 

laboratorní třepačce 24 hodin. Připravené modelové vody o koncentraci 300 mg.l-1 

PO4
3- s 1 g lyofilizovaného vodárenského kalu byly ponechány na laboratorní 

třepačce 24 hodin. Tím byly vytvořeny výluhy vodárenského kalu s různou 

úpravou vodárenského kalu, které byly následně podrobeny laboratorním 

analýzám dle metodiky stanovení fosforu ČSN EN 1189.  

 

5.2.3.3. Stanovení rychlosti adsorpce fosforu  pomocí vodárenského kalu  

Surový vodárenský kal byl dávkován v množství 20 g do 1000 ml připravené 

modelové vody o koncentraci 50 mg.l-1 PO4
3-. Připravené modelové vody 

o koncentraci 50 mg.l-1 PO4
3- s 20-ti g surového vodárenského kalu byly 

ponechány na laboratorní třepačce postupně v hodinovém intervalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12 a 24. Po takto stanoveném časovém intervalu byly vytvořené 

výluhy vodárenského kalu podrobeny laboratorním analýzám dle metodiky 

stanovení fosforu ČSN EN 1189.  

 

 



 

Šárka Číhalová: Ověření možností využití vodárenského kalu 

 

2013   62 

 

5.2.3.4. Stanovení závislosti adsorpce fosforu  na dávce surového vodárenského 

kalu 

Surový vodárenský kal byl dávkován v množství 10, 12, 14, 16, 18, 20 g do 1000 

ml připravené modelové vody o koncentraci 50 mg.l-1 PO4
3-. Následně byly dávky 

sníženy a kal byl dávkován v množství  0,06; 011; 0,28; 0,57; 1,13 g do 1000 ml 

připravené modelové vody o koncentraci 10 mg.l-1 PO4
3- a stejné dávky kalu byly 

dávkovány do 1000 ml připravené modelové vody o koncentraci 15 mg.l-1 PO4
3-.  

Připravené modelové vody o koncentraci 10, 15 a 50 mg.l-1 PO4
3- s výše 

uvedeným jednotlivým množstvím surového vodárenského kalu byly ponechány 

na laboratorní třepačce 3 hodiny. Tím byly vytvořeny výluhy vodárenského kalu 

s různou dávkou surového vodárenského kalu, které byly následně podrobeny 

laboratorním analýzám dle metodiky stanovení fosforu ČSN EN 1189.  

 

Obr. 20. Modelová voda s různou dávkou surového vodárenského kalu 
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Obr. 21. Modelová voda s různou dávkou surového vodárenského kalu před 

měřením dle metodiky stanovení fosforu ČSN EN 1189 

5.2.3.5.. Stanovení závislosti účinnosti adsorpce fosforu na pH 

1000 ml modelové vody o koncentraci 300 mg.l-1 PO4
3- s 20-ti g surového 

vodárenského kalu o pH 7,32 bylo upraveno jednotlivě na pH 5, 6, 7, 8, 9, 10 

přídavkem hydroxidu sodného (NaOH). Připravené výluhy s upraveným pH byly 

ponechány na laboratorní třepačce 3 hodiny. Takto upravené výluhy 

vodárenského kalu byly následně podrobeny laboratorním analýzám dle metodiky 

stanovení fosforu ČSN EN 1189.  

5.2.3.6. Stanovení adsorpce fosforu ze splaškové odpadní vody v závislosti na 

úpravě kalu 

Testována nebyla jen laboratorně připravená modelová voda s dávkou 

vodárenského kalu, ale také splašková odpadní voda se známou vstupní 
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koncentrací fosforu. Vstupní hodnota koncentrace celkového fosforu byla 

stanovena v odpadní vodě z ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě-Přívoze 

a činila 7,216 mg.l-1. Stejně tak jako byl testován vodárenský kal ve výše 

popsaných upravených strukturách kalu (tj. kal neupravený tzv. surový, upravený 

sušením, spálením na popel a kal upravený lyofilizací) s modelovou vodou, tak byl 

kal ve výše popsaných formách testován se splaškovou odpadní vodou. Vytvořené 

výluhy byly ponechány na laboratorní třepačce 24 hodin a poté podrobeny 

laboratorním analýzám dle metodiky stanovení fosforu ČSN EN 1189.  

5.3. Metodika sledování mineralogického složení vodárenského kalu 

Vodárenský kal z úpravny Vítkov-Podhradí byl zkoumán také z hlediska 

mineralogického pomocí metody rentgenové difrakce v laboratoři na VŠB - TU 

Ostrava a mikrosondy v laboratoři společnosti Arcerol Mittal Ostrava. 

Rentgenová difrakce patří mezi standardní metody analýzy pevných látek. 

Poskytuje informace o fázovém složení vzorku (kvalitativní a kvantitativní fázová 

analýza) a krystalové struktuře látek (strukturní analýza). Aplikace nachází také při 

výzkumu textur (texturní analýza), určování velikosti krystalitů, makroskopických 

napětí a mikroskopických deformací (Česká geologická služba, 2011). 

Rentgenové spektrum je reprezentováno širokým pásem vlnových délek o různých 

intenzitách. Tento pás se označuje jako spojité záření a je výsledkem brždění 

dopadajících elektronů na elektronech cílového atomu. Druhou složku 

rentgenového spektra tvoří charakteristické záření, které se skládá z několika 

spektrálních linií s přesně definovanými vlnovými délkami. Vlnová délka 

charakteristických maxim odpovídá materiálu, z něhož je zhotovena anoda RTG 

lampy. 

Difrakční záznam (difraktogram) znázorňuje závislost intenzit difraktovaného 

záření na orientaci vzorku, resp. poloze detektoru. Intenzita se obvykle vyjadřuje 

v počtu pulsů za sekundu nebo absolutním počtem pulsů. Jednotlivá difrakční 

maxima na záznamu odpovídají difrakci na určitých strukturních rovinách. 
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Pro analýzu byly odebrán vzorek vodárenského kalu z úpravny povrchových vod 

Vítkov - Podhradí. Vzorek nebyl upravován, pouze bylo přidáno za účelem 

kvantifikace amorfních složek odvážené množství vnitřního standardu (cca 5% 

hm. chemicky čistého ZnO - zinkit). Vzorek byl se standardem homogenizován 

pomocí mikromletí a následně natlačen do skleněné kyvety. Měření probíhalo na 

modernizovaném, plně automatizovaném difraktometru URD-6 (Rich. Seifert-FPM, 

SRN) za podmínek: Záření CoKa/Ni filtr, napětí 40kV, proud 35 mA, krokový režim 

s krokem 0.05o 20, s časem na kroku 3s a s digitálním zpracováním výsledných  

dat. Jak pro měření, tak pro vyhodnocovaní byl použit software RayfleX (RayfleX 

ScanX a RayfleX Analyze, verze 2.289). Pro kvalitativní vyhodnocení byla dále 

použita databáze difrakčních dat PDF-2, verze 2001 (International Centre for 

Diffraction Data, Pensylvania, USA). Pro semikvantitativní analýzu byl použit 

program RayfleX Autoquan verze 2.6. Jedná se v podstatě o komerční, upravenou 

verzi programu BGMN (Praus, 2003). Označení Autoquan se vztahuje 

k programovému interface BGMN pro práci v prostředí Windows NT 4. 

Výsledky kvalitativního a semikvantitativního vyhodnocení jsou uvedeny 

v následujících v kapitole 6.2. 

Metodou pro průzkum přírodnin i artefaktů je elektronový mikroanalyzátor neboli 

elektronová mikrosonda. Tato metoda v sobě spojuje elektronový mikroskop 

a RTG spektrometr. Obě části přístroje využívají svazek urychlených elektronů 

emitovaných „elektronovým dělem“, který po dopadu na povrch vzorku způsobuje 

tzv. primární excitaci elektronů v atomech vzorku. Následkem této excitace 

dochází zejména k uvolnění sekundárních elektronů a RTG záření. Zároveň 

dochází ke zpětnému odrazu části dopadajících elektronů. Mikroskopická část 

využívá zpětně odražených a sekundárních elektronů, zatímco spektrometr 

analyzuje uvolněné rentgenové záření. Metodou je možné provádět téměř 

bodovou analýzu z vybraného místa na povrchu vzorku. Běžná citlivost 

spektrometrického stanovení koncentrace prvků je kolem 0,01 %. Pro snadnější 

orientaci a průzkum ve viditelném světle je přístroj vybaven optickým 

mikroskopem. Obrazy jsou snímány barevnou CCD kamerou. Ovládání přístroje, 
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zpracování mikroskopického obrazu a prvkových analýz se provádí 

prostřednictvím počítače s několika LCD panely (Dallmann, 1996). Výsledky z této 

analýzy jsou uvedeny v kapitole 6.2. 

5.4. Metodika ověření využití vodárenského kalu v zemědělství 

Pro použití vodárenských kalů v zemědělství a v podobných dalších způsobech 

jako je údržba zeleně, školkařství nestačí výsledky chemických, fyzikálně-

chemických, mikrobiologických rozborů odpadu a technologických pokusů, ale je 

též nutné vyhodnocení agronomické účinnosti (Sedláček, 1978). Pro ověření 

využití vodárenských kalů byl použity dva testy růstu rostlin, a to s řeřichou setou 

a pšenicí jarní. 

5.4.1. Testování agronomické účinnosti s řeřichou setou 

K vyhodnocení agronomické účinnosti byla vybrána vegetační metoda test 

s klíčícími rostlinami. Rostlina, na níž byl test proveden, byla řeřicha setá 

(Lepidium sativum L.), semena pocházela z běžně dostupného balení, test byl 

proveden v souladu s metodikou (Sedláček, 1978). 

Pokus byl proveden v celkovém počtu sedmi variant pokusů ve třech po sobě 

následujících opakováních (21.4.-26.4. 2010, 27.4.-3.5. 2010 a 4.5.-10.5. 2010). 

Jednotlivé varianty pokusů zahrnovaly komerčně dostupný zahradnický substrát, 

kal z úpravny vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí (kal odvodněný kalolisem), 

kal z úpravny vody Vítkov-Podhradí (v obou případech sušina kalu cca 20%), kal 

z kalového pole úpravny vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí (vysušený 

přirozenou cestou) a substrát vzniklý smícháním jednotlivých kalů s komerčně 

dostupným substrátem v poměru 1:1.  

V každém z variant pokusů byl zkušební vzorek o hmotnosti 6 g umístěn do 

Petriho misky, spolu s 20 semeny řeřichy seté a 20 ml destilované vody, umístěn 

pod 3D fotogrammetrický skener (Krumnikl, 2010) jehož pomocí byla sledována 

klíčivost, součástí skeneru byly také dva kombinované senzory zaznamenávající 

vlhkost a teplotu jak v místnosti, tak v bezprostřední blízkosti Petriho misek.  
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Dále byla vždy na konci šestidenního pozorování změřena a zaznamenána výška 

zelených částí vyklíčených rostlinek (vzdálenost hypokotyl – apex). Destilovaná 

voda byla dodávána v intervalu 24 h, v množství podle potřeby (5 ml, resp. 10 ml) 

za účelem udržení konstantní vlhkosti zkušebního vzorku, ergo zamezení jeho 

vysychání, ke kterému, jak prokázala předběžná studie, dochází, obzvlášť 

v případě užití 100% kalu jako zkušebního vzorku, poměrně rychle, již během 48 

hodin. Výsledky byly analyzovány pomocí jednocestné analýzy variance (one-way 

ANOVA) a t-testů v programu R (Development core team, 2010) a jsou uvedeny 

v kapitole 6.3.1. 

5.4.2 Testy agronomické účinnosti s pšenicí jarní 

Další test možnosti využití vodárenských kalů v zemědělství byl použit test růstu 

rostlin a to pšenice jarní (Triticum aestivum L.). Byla sledována délka růstu stébel 

této pšenice za standardních podmínek. Ve výzkumu bylo uvažováno a následně 

pracováno se třemi různými druhy půd, dvěma různými kaly a jejich kombinacemi. 

Všechny druhy půd byly vybrány dle geologické mapy (Geoportal, 2010) 

a následně odebrány. Vodárenské kaly byly odebrány ze dvou úpraven vody, a to 

z Vítkova-Podhradí a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Po odběru vzorků půd 

a kalů byla provedena jejich jednotlivá homogenizace pomocí metody kvartace. 

Následně byly vytvořeny kombinace půd i kalů. Kaly z obou úpraven vody byly 

smíchány v poměru 1:1 s půdou číslo 1, 2 a 3. Dohromady bylo připraveno 11 

zkušebních vzorků, do kterých bylo jednotlivě nasázeno 50 semen pšenice jarní. 

Každý ze zkušebních vzorků byl testován ve třech opakováních, kontrolní 

zkušební vzorky (půda 1, 2, 3) pouze v jednom. Testovaný vzorek se semeny byl 

zavlažován každý den po dobu trvání výzkumu pomocí rozprašovače s vodou 

z veřejného vodovodu. 
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Tab. 4. Jednotlivé testované vzorky 

půda 

č.1 

půda 

č.2 

půda 

č.3 
kal (KP) 

 

Vítkov  

Podhradí 

kal(KN) 

 

Nová 

Ves 

půda 

č.1 

+ 

KP 

půda 

č.2 

+ 

KP 

půda 

č.3 

+ 

KP 

půda 

č.1 

+ 

KN 

půda 

č.2 

+ 

KN 

půda 

č.3 

+ 

KN 

 

5.4.2.1. Druhy půd použity při výzkumu s pšenicí jarní 

Druhy půd, které byly vybrány k testování jsou běžně vyskytující se ve zdejším 

regionu. Druh půdy luvizem byla označena číslem 1. Tato půda se vyznačuje 

nízkou kvalitou humusu, slabě až střední kyselou reakcí a nižší úrodností. Pod 

označením půdy číslo 2 se nachází druh půdy kambizem, pro kterou je 

charakteristické uvolňování oxidů železa a hliníku z krystalové mřížky minerálů, 

jejich difúze se rozptylují po povrchu strukturních agregátů a půdních částic. 

V důsledku různé hydratace a stupně prokrystalizování mají kambizemě rozličné 

zbarvení a jsou většinou hnědé, rezavohnědé, červené. Druh půdy pseudoglej byl 

označen číslem 3. Tato půda se vyznačuje tím, že je během roku periodicky 

převlhčována a vytváří redukční prostředí (sloučeniny železa a manganu 

přecházejí do nižších oxidačních stupňů) a tím se zhoršuje kvalita humusových 

látek. Při opětném prosychání a změně oxidačně redukčního potenciálu, dochází 

k vysrážení sloučenin železa a manganu a k tvorbě novotvarů (Agriculture 

Handbook, 1999).  

5.4.2.2. Druhy vodárenského kalu 

Pro laboratorní experiment byly vzorky kalu odebrány z úpravny Vítkov-Podhradí - 

viz kapitola 5.1.1 a z úpravny vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí - viz 

kapitola 5.1.2. 

http://leccos.com/index.php/clanky/oxidy
http://leccos.com/index.php/clanky/hlinik
http://leccos.com/index.php/clanky/difuze


 

Šárka Číhalová: Ověření možností využití vodárenského kalu 

 

2013   69 

 

6. Výsledky a diskuse 

Vzhledem ke dvěma dílčím cílům práce jsou výsledky diskutovány v jednotlivých 

podkapitolách, kterým následuje celkové shrnutí a závěr. 

6.1. Výsledky a diskuze k ověření využití vodárenského kalu k odstranění 

fosforu z modelové odpadní vody 

První fáze výzkumu se týkala otázky, zdali je vodárenský kal schopen odstranit 

fosfor z modelové vody, resp. z odpadní vody a v jakém množství. Výsledek 

experimentu se projevil jako pozitivní ve smyslu snížení obsahu fosforečnanů 

pomocí vodárenského kalu v modelové vodě, resp. splaškové odpadní vodě. 

V modelové vodě o koncentraci 500 mg.l-1 fosforečnanů s dávkou vodárenského 

kalu zůstalo po adsorpci ve výluhu 3,07 mg.l-1 fosforečnanů. Snížení obsahu 

fosforečnanů je velmi výrazné, nicméně získaná hodnota převyšuje průměrnou 

limitní hodnotu celkového fosforu na odtoku z městských ČOV pro 100 000 a více 

EO v České republice. Tato limita je dána nařízením vlády č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 

vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 

kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

a nařízení vlády č.23/2011 Sb. 

Vezmeme-li v úvahu, že na čistírny odpadních vod v České republice průměrně 

přitékají odpadní vody znečištěné řádově v hodnotách do 15 mg.l-1 fosforečnanů je 

výsledek experimentu pozitivní ve smyslu snížení obsahu fosforečnanů 

v modelové vodě, tak ve splaškové odpadní vodě. Vzhledem k tomu, že je 

hodnota fosforečnanů přitékající na čistírnu odpadních vod nízká, byla zvolena 

poměrně vysoká max. koncentrace modelové vody pro testování, a to 50 mg.l-1 

fosforečnanů, aby byly z testování eliminovány nepřesnosti. Dále se v testech 

pracovalo s koncentrací modelové vody 300 mg.l-1 fosforečnanů. Důvodem je, že 

tato poměrně vysoká koncentrace fosforečnanů v modelové vodě, byla přídavkem 
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vodárenského kalu, snížena pod limitní průměrnou hodnotu 1 mg.l-1 fosforu na 

odtoku z ČOV pro 100 000 EO a více, která je dána legislativou.  

V modelové vodě o koncentraci 50 mg.l-1 fosforečnanů bylo přídavkem 

vodárenského kalu odstraněno 99% fosforečnanů, neboť hodnota fosforečnanů 

v modelové odpadní vodě klesla na 0,043 mg.l-1, což vyhovuje limitním hodnotám 

celkového fosforu na odtoku z městských ČOV pro 100 000 EO a více, které jsou 

dány nařízením vlády č.23/2011 Sb.  

V modelové vodě o koncentraci 300 mg.l-1 fosforečnanů se projevilo snížení 

obsahu fosforečnanů na hodnotu 0.46 mg.l-1, což splňuje legislativní limitní 

hodnoty na odtoku z městských ČOV pro 100 000 EO a více viz tabulka č. 5 a graf 

č. 1.  

Z výše uvedeného konstatování pilotních výsledků tedy vyplývá, proč byly 

připravovány modelové vody o koncentraci 50 mg.l-1 a 300 mg.l-1 fosforečnanů 

pro další analýzy, kterým byl hlinitý vodárenský kal z úpravny pitné vody Vítkov-

Podhradí podroben. 

 

Graf 1. Závislost účinnosti adsorpce fosforečnanů z modelové vody na přídavku 

vysušeného vodárenského kalu  
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Tab. 5. Závislost adsorpce fosforu na vysušeném vodárenském kalu s modelovou 

vodou s obsahem fosforečnanů 

Výluh (100 g vodárenského kalu v 1000 ml modelové vody PO4
3-) 

Koncentrace PO4
3-  

v modelové vodě [mg.l-1] 

Koncentrace PO4
3- v modelové vodě  

 po adsorpci [mg.l-1] 

1 0,03 0,04 0,08 

2 0,05 0,04 0,09 

5 0,06 0,05 0,05 

10 0,01 0,03 0,02 

20 0,01 0,02 0,01 

30 0,03 0,03 0,03 

40 0,03 0,03 0,03 

50 0,01 0,04 0,08 

100 0,07 0,02 0,07 

200 0,06 0,08 0,05 

250 0,26 0,26 0,26 

300 0,40 0,43 0,55 

400 2,61 3,28 3,26 

500 2,64 3,24 3,33 

Emisní limit pro fosfor na odtoku z ČOV pro 100 000 a více EO je stanoven na  

roční průměrnou hodnotu 1 mg.l-1. 
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Z grafu č. 2 je patrný vliv koncentrace fosforečnanů na adsorpci fosforu, kterou 

popisuje Langmuirova adsorpční izoterma. Z průběhu křivky vyplývá, že 

probíhající děj při snížení obsahu fosforečnanů ve výluzích vodárenského kalu 

bude chemisorpce. 

 

Graf 2. Langmuirova adsorpční izoterma 

Oproti předešlému testu závislosti adsorpce fosforu na koncentraci fosforečnanů 

v modelové vodě výsledky vypovídají, že je nutné se zamyslet také nad dalšími 

faktory, které proces snížení fosforečnanů z modelové vody, resp. splaškové 

odpadní vody ovlivňuje.  

Druhá fáze laboratorních pokusů s vodárenským kalem se zabývala ověřením, 

zdali je možné vodárenský kal ponechat v surovém stavu bez úpravy nebo je 

nutné jej mimo odvodnění ještě dále upravit např. sušením, spálením na popel či 

upravit lyofilizací. Tato myšlenka úzce souvisí s ekonomickou stránkou možnosti 

využití vodárenského kalu k odstraňování fosforu na městských ČOV, jelikož další 

úprava vodárenského kalu by nesla určité ekonomické náklady navíc.  
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Z provedených testů vyplývá, že v modelové vodě o koncentraci 300 mg.l-1 PO4
3- 

v objemu 1000 ml jednotlivě s dávkou 1 g popela, 1 g vysušeného vodárenského 

kalu a 1 g lyofilizovaného vodárenského kalu bylo možné docílit snížení obsahu 

fosforečnanů na velmi nízkou hranici, nicméně tato hranice nesplňovala limitní 

hodnoty celkového fosforu na odtoku z městských ČOV pro 100 000 a více EO. 

Naopak překvapivě se projevily výsledky s testy se surovým vodárenským kalem. 

Připravené modelové vody o koncentraci 300 mg.l-1 PO4
3- v objemu 1000 ml 

s dávkou 5-ti g surového kalu vykazovaly výsledky pozitivní ve smyslu snížení 

obsahu fosforečnanů na hodnotu 0,7 mg.l-1 fosforečnanů, což vyhovuje limitním 

hodnotám celkového fosforu na odtoku z městských ČOV pro 100 000 EO – viz 

tabulka č. 6 a graf č. 3. 

 

 

Graf 3. Závislost adsorpce fosforu na úpravě vodárenského kalu  
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Tab. 6. Závislost adsorpce fosforu na úpravě vodárenského kalu 

Úprava 

vodárenského 

kalu 

Dávka kalu [g] 

v 1000 ml modelové 

vody s obsahem PO4
3- 

Koncentrace PO4
3-  

v modelové vodě 

[mg.l-1] 

Koncentrace PO4
3-  

v modelové vodě po 

adsorpci [mg.l-1] 

surový kal 5* 300 0,10 1,33 0,74 

vysušený kal 1 300 7,70 6,13 8,69 

popel 1 300 16,51 16,76 15,92 

lyofilizovaný kal 1 300 5,21 7,19 6,33 

Emisní limit pro fosfor na odtoku z ČOV pro 100 000 a více EO je stanoven na  

roční průměrnou hodnotu 1 mg.l-1.                             * (5 g surového kalu = 1 g kalu v sušině) 

 

 

            

V odpadní vodě přitékající na čistírnu odpadních vod byl obsah fosforečnanů 

stanoven na 7,216 mg.l-1 PO4
3- s pH v rozmezí 7,2 -7,8. Odpadní voda s dávkou 

vodárenského kalu (viz tabulka č. 7) vykazovala po adsorpci snížení obsahu 

fosforečnanů obdobně jako u vytvořené modelové odpadní vody, do které byl 

přidán vodárenský kal. 

Tab. 7. Závislost adsorpce fosforu na úpravě vysušeného vodárenského kalu  

Úprava 

vodárenského 

kalu 

Dávka kalu [g] 

v 1000 ml modelové 

vody s obsahem PO4
3- 

Koncentrace PO4
3-  

v modelové vodě 

[mg.l-1] 

Koncentrace PO4
3-  

v modelové vodě po 

adsorpci [mg.l-1] 

surový kal 5* 7,216 0,18 

vysušený kal 1 7,216 1,48 

popel 1 7,216 4,09 

lyofilizovaný kal 1 7,216 3,15 

Emisní limit pro fosfor na odtoku z ČOV pro 100 000 a více EO je stanoven na  

roční průměrnou hodnotu 1 mg.l-1.                             * (5 g surového kalu = 1 g kalu v sušině) 
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Experimenty tedy prokázaly, že vodárenský kal jakožto odpad z koncového stupně 

technologie úpravy vody na vodu pitnou nemusí být dále upravován pro možnost 

využití odstranění fosforu z modelové vody, resp. splaškové odpadní vody. Surový 

vodárenský kal vykazoval větší schopnost adsorpce než kal upravovaný, což je 

patrné z tabulky č. 6. grafu č. 3 a tabulky č. 7. Při druhotném využití vodárenského 

kalu v prostředí čistírny odpadních vod by tedy nestoupaly náklady na jeho 

úpravu, což z hlediska ekonomického bude jistě vítanou informací. 

Řada laboratorních analýz byla zaměřena také na dobu kontaktu vodárenského 

kalu s připravenou modelovou vodou o koncentraci 50 mg.l-1 s cílem zjištění 

nejkratší doby, za kterou je adsorpce schopna proběhnout, a za kterou se sníží 

hodnoty fosforečnanů pod limitní hodnoty celkového fosforu na odtoku 

z městských ČOV. Z prvních výsledků doby kontaktu vodárenského kalu 

s modelovou vodou o koncentraci 50 mg.l-1 PO4
3- bylo patrné, že již po 

půlhodinovém kontaktu vodárenského kalu došlo ke snížení obsahu fosforečnanů 

pod limitní hodnoty celkového fosforu na odtoku z městských ČOV. Na základě 

získaných výsledků byla snížena doba kontaktu surového vodárenského kalu 

s modelovou vodou o koncentraci 50 mg.l-1 PO4
3- z 24 hodin na 1 hodinu.  

Později se ukázalo, že výsledky dosažené při jedné hodině doby kontaktu 

modelové vody s vodárenským kalem nebyly dostatečné reprodukovatelné 

a následovala celá řada testů, které měly negativní charakter. Z opětovných 

výsledků doby kontaktu vodárenského kalu s modelovou odpadní vodou 

o koncentraci 50 mg.l-1 PO4
3- bylo patrné, že hodinový kontakt nebyl dostačující 

a nové výsledky ukázaly, že optimální bezpečná doba k průběhu adsorpce fosforu 

je po tříhodinovém kontaktu vodárenského kalu s modelovou vodou, případně 

splaškovou odpadní vodou z čistírny odpadních vod (viz tabulka č. 8 a graf č.4). 

Tuto anomálii ve výsledcích je možné přičíst nehomogenitě vodárenského kalu. 

Také možnou variantou anomálie může být i stáří odebraného vodárenského kalu, 

v němž mohlo dojít k biologické degradaci kalu, která ovlivnila průběh adsorpce. 

V případě laboratorních testů týkajících se snížení doby kontaktu (z 24 hodin na 3 

hodiny) vodárenského kalu s modelovou vodou bylo prokázáno snížení obsahu 
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fosforečnanů na hodnotu pod legislativní limit celkového fosforu na odtoku 

z městských ČOV pro 100 000 EO a více, a to na 0,27 mg.l-1 PO4
3-. 

Vzhledem k tomu, že odpadní voda na čistírně odpadních vod má zdržení řádově 

v hodinách, je tento experiment chápán jako podklad pro možnost zkušebních 

testů v případném poloprovoze na čistírně odpadních vod.  

Tab. 8. Závislost adsorpce fosforu na době kontaktu vodárenského kalu 

s modelovou vodou o koncentraci 50 mg.l-1fosforečnanů. 

Výluh (20 g vodárenského kalu ve 1000 ml modelové vody s obsahem PO4
3-) 

Doba 

[hod] 

Koncentrace PO4
3- 

v modelové vodě 

[mg.l-1] 

Koncentrace PO4
3- v modelové vodě   

 [mg.l-1] po adsorpci 

1 50 2,05 3,36 3,83 

2 50 0,31 0,42 0,29 

3 50 0,23 0,31 0,29 

4 50 0,14 0,22 0,25 

5 50 0,19 0,21 0,32 

6 50 0,14 0,23 0,16 

7 50 0,16 0,21 0,16 

8 50 0,21 0,19 0,27 

9 50 0,13 0,17 0,12 

10 50 0,12 0,15 0,17 

11 50 0,14 0,20 0,22 

12 50 0,15 0,21 0,35 

Emisní limit pro fosfor na odtoku z ČOV pro 100 000 a více EO je stanoven na  

roční průměrnou hodnotu 1 mg.l-1. 
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Graf 4. Závislost adsorpce fosforečnanů na době kontaktu vodárenského kalu 

s modelovou odpadní vodou o koncentraci 50 mg.l-1. 

Součástí výzkumu byl vliv závislosti adsorpce fosforečnanů na pH. V připravené 

modelové odpadní vodě o koncentraci 300 mg.l-1 PO4
3-  s dávkou vodárenského 

kalu bylo naměřeno pH 7,32. Tento výluh se dál upravoval v rozmezí pH 5-9 pro 

zjištění vlivu pH na probíhající děj adsorpce. Výsledek experimentu se projevil jako 

pozitivní ve smyslu snížení obsahu fosforečnanů ve zvoleném upravovaném 

rozmezí pH 5-9 pod limitní hodnoty celkového fosforu na odtoku z městských ČOV 

pro 100 000 a více EO. Z toho tedy vyplývá, že adsorpce fosforu při změně pH je 

dostačující a nemá vliv na průběh probíhajícího děje (viz tab. č. 9 a graf. č.5). 
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Tab. 9. Závislost adsorpce fosforu na pH  

Výluh (100 g surového vodárenského kalu v 1000 ml modelové vody PO4
3-) 

Upravené 

pH 

pH po 24 

hodinovém 

kontaktu 

Koncentrace PO4
3- 

v modelové vodě 

[mg.l-1] 

Koncentrace PO4
3- v modelové 

vodě po adsorpci [mg.l-1] 

5 6,68 300 0,13 0,13 0,14 

6 6,72 300 0,13 0,11 0,11 

7 6,92 300 0,14 0,15 0,13 

8 7,26 300 0,12 0,11 0,12 

9 8,26 300 0,16 0,17 0,15 

Emisní limit pro fosfor na odtoku z ČOV pro 100 000 a více EO je stanoven na  

roční průměrnou hodnotu 1 mg.l-1. 

 

Graf 5. Závislost adsorpce fosforu na pH 



 

Šárka Číhalová: Ověření možností využití vodárenského kalu 

 

2013   79 

 

Z ekonomického hlediska a z hlediska zatížení ČOV byly provedeny testy velikosti 

navážky vodárenského kalu do modelové vody. Cílem bylo zjistit nejmenší 

možnou dávku kalu k odstranění fosforečnanů z modelové odpadní vody. První 

výsledky týkající se nejmenší možné navážky vodárenského kalu, u kterých se 

projevilo snížení obsahu fosforečnanů v modelové vodě, byly kladné. Z testů 

vyplývá, že v objemu 1000 ml modelové odpadní vody o koncentraci 50 mg.l-1 

PO4
3- s dávkou vodárenského kalu 10 g a méně bylo možné docílit snížení obsahu 

fosforečnanů na velmi nízkou hranici, nicméně tato hranice nesplňovala limitní 

hodnoty celkového fosforu na odtoku z městských ČOV. Z tabulky 10 je patrné, že 

nejmenší možná navážka, která bezpečně zaručí snížení obsahu fosforečnanů 

pod limitní hranici je stanovena na 12 g vodárenského kalu. 12 g vodárenského 

kalu z Vítkova-Podhradí je tedy schopno bezpečně snížit obsah fosforečnanů ve 

vytvořených výluzích o koncentraci 50 mg.l-1 na hodnoty, které vyhoví limitním 

hodnotám celkového fosforu na odtoku z městských ČOV – viz tabulka 10 a graf č. 

6. 

Tab. 10. Závislost adsorpce fosforu na dávce kalu do modelové vody 

Výluh (x g vodárenského kalu v 1000 ml modelové vody o koncentraci 50 [mg.l-1] 

PO4
3-) 

x - navážka vodárenského 

 kalu [g] 

Koncentrace PO4
3- v modelové vodě po adsorpci  

[mg.l-1] 

20 0,23 0,22 0,28 0,15 

18 0,51 0,23 0,12 0,55 

16 0,41 0,13 0,12 0,59 

14 1,64 0,06 0,30 0,87 

12 1,31 0,17 0,62 1,09 

10 2,12 0,18 0,48 0,74 

Emisní limit pro fosfor na odtoku z ČOV pro 100 000 a více EO je stanoven na  

roční průměrnou hodnotu 1 mg.l-1. 
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Graf 6. Závislost adsorpce fosforu na dávce kalu do modelové vody 

Vzhledem k tomu, že na čistírnu odpadních vod přitékají splaškové odpadní vody 

s reálným obsahem fosforečnanů řádově do 15 mg.l-1 PO4
3- byly provedeny testy 

s různými dávkami vodárenského kalu a modelovou vodou o koncentraci 10 a 15 

mg.l-1 PO4
3-. Z testů vyplývá, že v objemu 1000 ml modelové odpadní vody 

o koncentraci 10 mg.l-1 PO4
3- s dávkou vodárenského kalu 0,57 g a méně bylo 

možné docílit snížení obsahu fosforečnanů na velmi nízkou hranici, nicméně tato 

hranice nesplňovala limitní hodnoty celkového fosforu na odtoku z městských 

ČOV. Naopak 1,13 g vodárenského kalu nadávkovaného do 1000 ml modelové 

vody o koncentraci 10 mg.l-1 PO4
3- tuto limitní hodnotu splnilo. Z tabulky 11 je 

patrné, že nejmenší možná navážka, která bezpečně zaručí snížení obsahu 

fosforečnanů v modelové vodě blížící se reálným hodnotám obsahu fosforečnanů 

přitékajících na ČOV pod limitní hranici je stanovena na 1,13 g vodárenského kalu. 

1,13 g vodárenského kalu z Vítkova-Podhradí je tedy schopno bezpečně snížit 

obsah fosforečnanů ve vytvořených výluzích o koncentraci 10 mg.l-1 na hodnoty, 
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které vyhoví limitním hodnotám celkového fosforu na odtoku z městských ČOV – 

viz tabulka 11 a graf č. 7. 

Tab. 11. Závislost adsorpce fosforu na dávce kalu do modelové vody 

Výluh (x g vodárenského kalu v 1000 ml modelové vody o koncentraci 10 [mg.l-1] 

PO4
3-) 

x - navážka vodárenského 

 kalu [g] 

Koncentrace PO4
3- v modelové vodě po adsorpci  

[mg.l-1] 

0,06 6,19 6,22 6,28 

0,11 5,99 5,73 5,82 

0,28 5,65 5,43 5,52 

0,57 3,08 3,06 3,15 

1,13 0,51 0,57 0,62 

Emisní limit pro fosfor na odtoku z ČOV pro 100 000 a více EO je stanoven na  

roční průměrnou hodnotu 1 mg.l-. 

 

Graf 7. Závislost adsorpce fosforu na dávce kalu do modelové vody 
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V případě testů  modelové odpadní vody o koncentraci 15 mg.l-1 PO4
3- s dávkou 

vodárenského kalu 1,13 g a méně v objemu 1000 ml bylo možné docílit snížení 

obsahu fosforečnanů na nízkou hranici, nicméně tato hranice nesplňovala limitní 

hodnoty celkového fosforu na odtoku z městských ČOV - viz tabulka 12 a graf 8. 

Tab. 12. Závislost adsorpce fosforu na dávce kalu do modelové vody 

Výluh (x g vodárenského kalu v 1000 ml modelové vody o koncentraci 15 [mg.l-1] 

PO4
3-) 

x - navážka vodárenského 

 kalu [g] 

Koncentrace PO4
3- v modelové vodě po adsorpci  

[mg.l-1] 

0,06 10,24 10,22 10,28 

0,11 9,89 9,83 9,81 

0,28 8,07 8,13 8,12 

0,57 6,78 6,66 6,73 

1,13 4,41 4,47 4,53 

Emisní limit pro fosfor na odtoku z ČOV pro 100 000 a více EO je stanoven na  

roční průměrnou hodnotu 1 mg.l-1. 

 

Graf 8. Závislost adsorpce fosforu na dávce kalu do modelové vody 
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6.2. Výsledky a diskuze k mineralogickému složení vodárenského kalu 

V rámci testování vodárenského kalu z Vítkova-Podhradí byl proveden rozbor kalu 

z hlediska mineralogického pomocí RTG difrakce a mikrosondy. Pomocí metody 

RTG – difrakce bylo zjištěno, že kal z úpravny povrchové vody obsahuje zejména 

(Ca, Mg) CO3, SiO2 a ZnO. Testovaný vodárenský kal vykazoval amorfní strukturu 

z 95%. Zbylých 5% obsahoval vodárenský kal uhličitany a křemičitany. 

Obr. 22. Pohled na strukturu kalu v % z RTG analýzy. 
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 Obr. 23. Pohled na zobrazené jednotlivé píky z RTG analýzy. 
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Testovaný vodárenský kal obsahoval při RTG difrakci převážné amorfní strukturu, 

a proto byl kal podroben dalším testům a to pomocí mikrosondy. Z výsledků 

získaných pomocí mikrosondy je patrné, že vodárenský kal odebraný z úpravny 

povrchové vody, který byl upraven lyofilizací má dominantní zastoupení částic O, 

Al, Si, Ca, Fe, Cl, P, Mn, S, Mg, Ti, což je patrné z tabulky 13. Díky mikrosondě je 

možné testovaný vzorek vodárenského kalu shlédnout na obrázcích 24 a 25. Ve 

vzorku se vyskytují místy zrna SiO2, ovšem četnější jsou částice hliníku a vápníku. 

Vzhledem k tomu, že obsahem vodárenského kalu z úpravny vody Vítkov-

Podhradí nejsou pouze tzv. prací vody z koagulační filtrace, ale i odpadní vody 

z úpravy pH, není obsah částic vápníku (Ca) ničím překvapivým. Naopak se toto 

dá označit za kladnou informaci o složení vodárenského kalu, neboť hydroxid 

vápenatý je používám jako koagulant k chemickému srážení fosforu. Amorfní 

struktura hlinitého vodárenského kalu by měla přispívat k účinné adsorpci fosforu. 

Obr. 24.  Vzorek vodárenského kalu z úpravny Vítkov-Podhradí 
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Obr. 25. Přehledný snímek vodárenského kalu z úpravny Vítkov Podhradí 
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Tab. 13. Procentuální zastoupení prvků vodárenského kalu z úpravny Vítkov-

Podhradí související s obr. 24 sledovaný pomocí mikrosondy 

 O Mg Al Si P S Cl Ca Ti Mn Fe 

% 50.69 0.42 25.65 8.30 0.95 0.46 1.00 6.45 0.32 0.76 5.00 

6.3. Výsledky a diskuze k využití vodárenského kalu v zemědělství 

6.3.1. Výsledky testů klíčivosti řeřichy seté 

V rámci ověření využití vodárenských kalů v zemědělství byly zaznamenané 

klíčivosti řeřichy seté vyneseny do grafu 9 a analyzovány jednocestnou analýzou 

variance, hodnocena byla závislost výsledku klíčivosti semen na variantě pokusů 

(treatmentů). Jak naznačuje graf 9, varianty pokusů neměly na klíčivost důležitý 

signifikantní (statisticky významný) vliv (p=0.215). Každé z opakování probíhalo za 

poněkud jiné atmosférické vlhkosti, tato skutečnost ale na výsledek klíčivosti také 

signifikantní vliv neměla (p=0.277). 

Klíčivost na zkoumaných vzorcích 

 

Graf 9. Klíčivost na zkoumaných vzorcích v rámci jednotlivých opakování 
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Tabulka 14 prezentuje výsledky jednocestné analýzy variance a t-testů mezi 

jednotlivými opakováními. Důležité rozdíly v případě analýzy variance jsou 

vysvětleny následnými t-testy, kde se signifikantní rozdíl projevil jen v případě 

prvního opakování, při němž byla zaznamenána významně nižší výška rostlinných 

klíčků než v případě dvou opakování následných, které se mezi sebou 

signifikantně nelišily. Vzhledem k tomu, že se po dobu všech opakování teplota 

nelišila a rozdíly v atmosférické vlhkosti vykazovaly zcela odlišný vzor, nelze tento 

rozdíl spolehlivě vysvětlit faktory prostředí, jedná se zřejmě o vliv vnitřní variability 

osiva, případně nižší zdatností dříve zasetých (a tedy relativně sušších) semen. 

Tab. 14. Statistická významnost rozdílu výšek rostlin mezi jednotlivými variantami 

pokusů a opakováními 

 

V grafech  10 - 12 jsou prezentovány zjištěné výšky rostlinných klíčků jednotlivých 

variant pokusů v rámci jednotlivých opakování. Graf 13 uvádí výsledky ze všech 

opakování sloučených dohromady.  

Pozn. KNV – kal Nová Ves, KPNV – kalové pole Nová Ves, KNV50 – kal Nová 

Ves namíchaný se zahradnickým substrátem 1:1, P – kal Vítkov - Podhradí, P50– 

kal Podhradí namíchaný se zahradnickým substrátem 1:1, S – substrát. 

Pozn. ANOVA - je statistická metoda analýzy rozptylu. 

 

  ANOVA 1 x 2 t-test 1 x 3 t-test 

KNV 0.0002981293 KNV 0.0012416621 KNV 0.0001136174 

KPNV 0.0000000017 KPNV 0.0000005985 KPNV 0.0000000768 

KNV 50 0.0000328777 KNV 50 0.0028732030 KNV 50 0.0000000909 

KPNV 50 0.0000000495 KPNV 50 0.0000005019 KPNV 50 0.0087231031 

P 0.0031884793 P 0.0019656204 P 0.0306311734 

P 50 0.0000015676 P 50 0.0000812032 P 50 0.0000000012 

S 0.0000122815 S 0.0000421079 S 0.0000135167 
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Graf 10. Výška klíčků na jednotlivých zkušebních vzorcích, opakování č.1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Graf 11. Výška klíčků na jednotlivých zkušebních vzorcích, opakování č.2 
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Graf 12. Výška klíčků na jednotlivých zkušebních vzorcích, opakování č.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13. Výška klíčků na jednotlivých zkušebních vzorcích, data sloučena 
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Z grafů 10 - 12, je patrné, že zaznamenané výšky klíčků tvoří vždy dvě skupiny 

s malou nebo žádnou vnitřní variabilitou. Do skupiny první je možno zařadit 

výsledky z variant pokusů, ve kterých byl užit čistý kal, nesmíchaný se 

zahradnickým substrátem, tzn. treatmenty Nová ves – kal (KNV), Nová ves – 

kalové pole (KPNV) a Podhradí – kal (P), s obecně nižším vzrůstem klíčků, než 

skupina druhá. Do této skupiny je možno zařadit treatmenty zbývající, tedy 

zahradnický substrát (S) a všechny zkušební vzorky smíšené (KNV50, KPNV50, 

P50).  

Tabulka 15 uvádí výsledky jednocestné analýzy variace mezi výškami skupin kalů 

v rámci jednotlivých opakování (sludges 1-3), skupin kalů při sloučení dat (sludges 

pooled), a skupin zahradnického a smíšených substrátů v rámci jednotlivých 

opakování (substrates 1-3) a skupin zahradnického a smíšených substrátů při 

sloučení dat (substrates pooled).  

Tab. 15. Statistická významnost rozdílu mezi jednotlivými treatmenty skupin kalů 
a zkušebních vzorků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sludge ... kal 
substrates ... substráty 
substrates pooled ... sloučené substráty 

 

one-way 

ANOVA 

 

sludges 1 0.021376426 ** 

sludges 2 0.188195452  

sludges 3 0.339687075  

sludges pooled 0.235720583  

substrates 1 0.297687865  

substrates 2 0.716990251  

substrates 3 0.000010237 *** 

substrates pooled 0.393926687  
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Z této tabulky vyplývá, že signifikantní rozdíl mezi jednotlivými variantami pokusů 

ve skupině kalů byl pouze v případě prvního opakování (α < 0.05), toto bylo 

způsobeno relativně větší výškou klíčků v případě kalu z Podhradí, v případě 

ostatních opakování i dat po sloučení jsou rozdíly mezi treatmenty nevýznamné. 

Rozdíly mezi treatmenty ve skupině zkušebních vzorků byly významné pouze 

v případě opakování třetího (α<0.01), při opakováních ostatních i dat po sloučení 

je rozdíl nevýznamný.  

V popisovaných experimentech byla největší pozornost věnována výsledkům 

z lokality Podhradí, kaly z lokality Nová ves byly chápány jen jako referenční 

materiál. Co se týče klíčivosti, nebyl mezi zkoumanými zkušebními vzorky zjištěn 

žádný statisticky významný rozdíl, samotná klíčivost (minimálně v případě druhu 

Lepidium sativum) by tedy zřejmě neměla být hodnocena jako indikátor 

využitelnosti substrátu pro potřeby zemědělství.  

Hodnocení nástupu klíčení v čase, kvůli kterému bylo užito 3D 

fotogrammetrického skeneru (obrázek 26) rovněž neprokázalo významný rozdíl 

mezi jednotlivými zkušebními vzorky. Jediný zaznamenaný rozdíl byl v případě 

hodnocení konečné výšky klíčků (vždy po pěti dnech). Kal z lokality Podhradí byl, 

co se týče výšky klíčků na něm pěstovaných, plně srovnatelný s kaly z Nové vsi, 

pouze v případě prvního experimentu (graf 10) byla zaznamenaná výška klíčků 

statisticky významně, i když v absolutních číslech nezřetelně, vyšší. 

Srovnáním kalů namíchaných se zahradnickým substrátem (1:1) s kaly čistými 

prokázalo u všech sledovaných kalů významné zvýšení výšky pětidenních klíčků 

při smíchání. Výsledná výška klíčků na smíšeném zkušebním vzorku z lokality 

Podhradí byla srovnatelná nejen se smíšenými zkušebními vzorky obsahujícími 

kaly z Nové Vsi, ale rovněž plně a statisticky významně i s čistým zahradnickým 

substrátem.  

Dalšími sledovanými faktory, které byly monitorovány za účelem odstranění 

možného zkreslení, byly vlhkost a teplota. Nebyla prokázána žádná závislost 

klíčivosti ani konečné výšky klíčků řeřichy na těchto faktorech, lze tedy 

předpokládat, že jednotlivé zjištěné hodnoty odpovídají výhradně vlastnostem 
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samotného substrátu. Nižší výsledná výška klíčků v případě prvního měření 

rovněž není vysvětlitelná těmito vnějšími faktory, lze ji přičíst buď vnitřní variabilitě 

semenného materiálu či teoreticky nižší míře exsikace (vysušení) semen užitých 

v měřeních následných – tato semena mohla být déle vystavena atmosférické 

vlhkosti. 

 

Obr. 26.  Záznam z 3D fotogrammetrického skeneru 

6.3.2. Testy agronomické účinnosti s pšenicí jarní 

Standardním agronomickým testem byla sledována výška stébel pšenice 

v jednotlivých pokusech. Získané hodnoty byly analyzovány ve statistickém 

programu R. Data ze tří opakování v každém pokusu byla pro potřeby následných 

analýz sloučena dohromady, neboť rozdíly mezi jednotlivými opakováními získané 

užitím jednocestné analýzy variance byly jen malé či nesignifikantní. 
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Zaznamenaná variabilita sloučených dat je prezentována v grafu 14. Sloučená 

data byla opět analyzována pomocí jednocestné analýzy variance, získaná 

hodnota signifikance je podstatně nižší než hladina α = 0.01 (2,2.10-16), lze tedy 

nezávislost dat považovat za prokázanou. 

Graf 14. Celková variabilita na jednotlivých zkušebních vzorků. NV – kal Nová ves, 

P  - kal Podhradí, 1 – luvizem, 2 – kambizem, 3 – pseudoglej. NV1, NV2, NV3, P1, 

P2, P3 – směsný zkušební vzorek. 
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Za účelem zjištění, které dvojice získaných dat se mezi sebou průkazně liší, byl 

užit Tukey HSD post hoc  test, jehož výsledky jsou prezentovány v tabulce 16. Je 

patrné, že ve většině případů vedlo přidání kalu do odebrané půdy k výraznému 

zvýšení výšky stébel, jedinou výjimkou je zkušební vzorek s kombinací kalu 

z úpravny Vítkov-Podhradí a půdy č. 3 – pseudogleje. Zkušební vzorek sestávající 

z čistého kalu z Podhradí je srovnatelný se všemi smíšenými zkušebními vzorky 

až na výše zmíněnou výjimku. Oproti tomu je čistý kal z Nové vsi srovnatelný se 

všemi kontrolními zkušebními vzorky s čistými půdami, které se mezi sebou, co se 

týče výsledné výšky stébel, rovněž signifikantně neliší. 

Zajímavým faktem je také zjištění, že výška stébel pšenice pěstované na 

smíšeném zkušebním vzorku P3 (kal Vítkov-Podhradí a pseudoglej) se průkazně 

liší jak od ostatních smíšených zkušebních vzorků obsahujících tento kal (P1 

a P2), tak od smíšeného zkušebního vzorku NV3 (kal Nová ves a pseudoglej). 

Zároveň je srovnatelný s kontrolními zkušebními vzorky s čistými půdami, tedy 

včetně čisté pseudogleje. 

Zjištěné výsledky jednoznačně prokazují vyšší úrodnost zkušebních vzorků 

s čistým kalem oproti čisté půdě a nejvyšší úrodnost zkušebních vzorků 

smíšených – tedy, že přidání kalu do zeminy zvyšuje úrodnost vzniklého substrátu 

jak vzhledem k původnímu kalu, tak k původní zemině. Značně nižší nárůst 

v jediném případě zkušebního vzorku P3 (kal Podhradí – pseudoglej) je možno 

vysvětlit rozdílným pH užitých kalů. Vysoké pH kalu z Nové Vsi (pH = 12) může 

neutralizovat kyselou pseudoglej a tím zvýšit její úrodnost zatímco kal z Podhradí 

(pH = 8) tuto schopnost nemá. 
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Tab. 16. Výsledek Tukey HSD testu; hodnoty určující signifikantní rozdíl mezi 

výběry jsou zvýrazněny tučně. 

  NV NV1 NV2 NV3 P P1 P2 P3 soil1 soil2 soil3 

NV  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9192 1,0000 1,0000 
0,810

7 

NV1 0,0000  0,9927 1,0000 0,4573 0,9212 0,0174 0,0003 0,0016 0,0036 
0,000

0 

NV2 0,0000 0,9927  1,0000 0,9730 1,0000 0,2739 0,0000 0,0001 0,0002 
0,000

0 

NV3 0,0000 1,0000 1,0000  0,8187 0,9976 0,0884 0,0000 0,0003 0,0007 
0,000

0 

P 0,0000 0,4573 0,9730 0,8187  0,9994 0,9849 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

P1 0,0000 0,9212 1,0000 0,9976 0,9994  0,6349 0,0000 0,0000 0,0001 
0,000

0 

P2 0,0000 0,0174 0,2739 0,0884 0,9849 0,6349  0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

P3 0,9192 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  0,9448 0,9699 
0,149

7 

soil1 1,0000 0,0016 0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,9448  1,0000 
0,997

5 

soil2 1,0000 0,0036 0,0002 0,0007 0,0000 0,0001 0,0000 0,9699 1,0000  
0,996

2 

soil3 0,8107 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1497 0,9975 0,9962   

 

Pozn. Tukeyova statická metoda je metoda mnohonásobného porovnávání (je 

vlastní obdobou t-testu a používá se v případě vyváženého třídění). 

6.3.3. Souhrnná diskuze 

Experimentálně byla potvrzena schopnost vodárenského kalu adsorbovat 

fosforečnany v odpadních vodách z městských čistíren odpadních vod. Vzhledem 

k uvedeným výsledkům lze říci, že dávka 1 kg surového vodárenského kalu v 1 m3 

odpadní vody s obsahem fosforečnanů o koncentraci 10 mg.l-1 PO4
3- sníží jejich 

obsah pod limitní hranici. Naše legislativa udává průměrnou přípustnou 

koncentrací fosforu ve směsném vzorku 1,0 mg.l-1 za rok na odtoku z čistírny 
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odpadních vod o velikosti 100 000 a více EO. Testované modelové vody 

o koncentraci  fosforečnanů 50 mg.l-1 a 300 mg.l-1 s obsahem vodárenského kalu 

mohou být tedy vhodným podkladem pro odstraňování fosforu z odpadních vod 

s vysokým obsahem fosforu jako jsou například odpadní vody z některých 

průmyslových odvětví. 

Výsledky snížení obsahu fosforečnanů v modelové vodě, které nesplňovaly 

legislativní limity, byly ovšem také významné. Vzhledem k tomu, že se 

technologický proces odstraňování fosforu neskládá pouze ze stupně chemického 

srážení, ale také ze stupně biologického, bylo by vhodné dalšími testy ověřit, zdali 

by množství fosforečnanů, které nevyhovělo legislativním limitům, mohlo být 

odstraněno biologicky. 

Po nadávkování vodárenského kalu do technologického procesu čistírny 

odpadních vod existuje riziko zvýšení obsahu nerozpuštěných látek o 187%, což 

je skoro dvojnásobek původního množství nerozpuštěných látek ve splaškových 

vodách, a proto by bylo vhodné, zvýšený obsah kalu poloprovozně ověřit. Využití 

by bylo možné v lokalitách, kde zvýšený obsah kalu nebude ovlivňovat 

technologický proces, zejména kalové hospodářství.  

Zvýšené množství vyprodukovaného kalu by mohlo být využito pro zvýšení 

agronomických vlastností půdy. Zemědělské využití kalu z procesu čištění 

odpadních vod je zcela běžné již řadu let a na základě výsledků testování 

vodárenského kalu v této práci je možné předpokládat, že by mohl být vodárenský 

kal smísený s kaly z čistírny odpadních vod vhodným substrátem využitelným 

v zemědělství, lesnictví, případně pro rekultivace. Vzniklou hypotézu by bylo 

ovšem třeba ověřit nejen v rámci nových testů klíčivosti, ale také v rámci 

hodnocení koncentrace potenciálně těžkých kovů a sloučenin v rostlinách. 

Z hlediska vodárenských kalů je ovšem riziko minimální s ohledem na jejich 

původ. Dle vyhlášky ministerstva zemědělství 13/1994 Sb. není hliník zařazen 

mezi rizikové prvky v půdách náležejících do zemědělského půdního fondu, což 

umožňuje využití vodárenských kalů právě v zemědělství (vzhledem k obsahu 

hliníku a zákonným úpravám). Jelikož v našich podmínkách je již malé, případně  
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žádné znečištění kyselými dešti (Hruška, 2005), není na místě obava, že by se při 

nízkém pH hliník uvolnil do půdy, a to za předpokladu, že bude tento kal využit 

v půdách, které samy o sobě nemají kyselý charakter.  

Doporučované poloprovozní testy by měly i lépe osvětlit otázku, zda zvýšené 

náklady, které vzniknou na čistírně odpadních vod budou eliminovány sníženými 

náklady na likvidaci vodárenských kalů. 
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 7. Závěr 

Cílem práce bylo ověření možností využití vodárenského kalu, a to dvěma dílčími 

způsoby, kterými jsou ověření možností využití vodárenských kalů k odstranění 

fosforu ze splaškových odpadních vod a ověření využití vodárenského kalu 

v zemědělství. 

Z dosavadních výsledků je patrné, že vodárenský kal z lokality Vítkov-Podhradí je 

schopen snížit obsah fosforu z připravených modelových vod s obsahem 

fosforečnanů, tak i ze splaškových odpadních vod přitékajících na čistírny 

odpadních vod, a to až pod průměrné limitní hodnoty celkového fosforu 1,0 mg.l
-1 

za rok na odtoku z městských ČOV  o velikosti 100 000 a více EO. Experimenty 

potvrdily účinnost 99% odstranění fosforu v modelové vodě s obsahem 

fosforečnanů a taktéž ve splaškové odpadní vodě přidáváním vodárenského kalu. 

Mineralogický rozbor vodárenského kalu z kalového hospodářství ve Vítkově - 

Podhradí prokázal přítomnost dominantního zastoupení hliníku a vápníku a je 

možné říci, že jsou fosforečnany z modelové odpadní vody a splaškové odpadní 

vody odstraňovány nejen pomocí hliníku obsaženého ve vodárenském kalu, ale 

také díky obsahu vápníku ve formě oxidu vápenatého, který se využívá jako 

koagulant k chemickému srážení fosforu. Získané výsledky slouží jako vhodný 

podklad pro poloprovozní testování.  

Ověřením využití vodárenských kalů v zemědělství bylo zjištěno, že aplikace 

tohoto odpadu nemá negativní vliv na růst řeřichy seté. Vodárenské kaly se jeví po 

smíchání se zahradnickým substrátem 1:1 jako vyhovující půda pro zemědělství 

a rekultivace. Experimentálně byla také potvrzena možnost využití vodárenských 

kalů při pěstování pšenice. Přidáním kalu do orné půdy se zvýšil vzrůst stébel o 37 

% (kal Podhradí – pseudoglej) až 83 % (kal Nová Ves – pseudoglej) oproti 

původní půdě. Vodárenský kal představuje zajímavý zemědělský substrát, který je 

přitom kontinuálně produkován jako vedlejší produkt úpravy vody. Získané 

výsledky je nicméně třeba ověřit v terénních podmínkách na větší ploše. 

V případných dalších experimentech by bylo vhodné zaměřit se nejen na 
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chemické složení vodárenského kalu, ale také na chemickou analýzu 

vypěstovaných stébel pomocí atomové absorpční spektrometrie a hodnocení 

obsahu mikroprvků zejména těžkých kovů v rostlinách.  

Oba dílčí cíle práce byly splněny. Bylo ověřeno možné využití vodárenského kalu 

jakožto druhotně využitelné suroviny. Kombinace popisovaných dílčích cílů této 

práce se jeví jako způsob využití kalu, který vede k návratu vhodných substrátů do 

přírody. 
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