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Anotace 

Tato práce se zabývá stanovením vybraných ukazatelů v odpadních materiálech. 

Dále popisuje výrobu rekultivačního substrátu z odpadních materiálů, zastoupení 

vybraných parametrů ve vyrobeném substrátu a v zeminovém substrátu Rekozem-RZH II a 

možnost využití rekultivačního substrátu na povrchu terénu z hlediska právních předpisů. 

Část práce je věnována také rekultivačním technologiím, materiálům pro výrobu 

rekultivačních substrátů a některým legislativním předpisům, které se vztahují 

k rekultivační činnosti. 

Klíčová slova: odpadní materiály, rekultivační substrát, legislativa, rekultivační 

technologie 

Summary 

This thesis deals with the determination of selected indicators in waste materials. 

It also describes the production of the reclamation substrate of waste materials, the 

representation of selected parameters in the produced substrate and in soil substrate 

Rekozem-RZH II, and the possibility of using the reclamation substrate on the ground 

surface from the viewpoint of legislation. 

Part of the thesis is also devoted to the reclamation technologies, materials for the 

production of the reclamation substrates and some legislative regulations that relate to the 

reclamation activities. 

Keywords: waste materials, the reclamation substrate, legislation, the reclamation 

technologies 
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Seznam použitých zkratek 

ČOV – Čistírna odpadních vod 

suš. – sušina 

AOX – adsorbovatelné organické halogeny 

PCB – polychlorované bifenyly 

EOX – extrahovatelné organické halogeny 

Suma BTEX – součet množství benzenů, toluenů, xylenů a etylbenzenu 

C10–C40 – frakce ropných uhlovodíků 

Suma PAU – součet množství polycyklických aromatických uhlovodíků 
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1. Úvod 

Antropogenní činnost přináší nepřetržitý tlak na složky životního prostředí. Od 

doby průmyslové revoluce v 19. století, přes neustálý rozvoj technologické produkce ve 

století 20., až do současnosti pokračuje únik emisí a škodlivých polutantů do životního 

prostředí [6], [7], [8]. Původ kontaminace je spojován, v širším slova smyslu, s činnostmi, 

které jsou spojené se získáváním zboží a energie (těžba, průmysl, zemědělství a chov) [9], 

[10]. 

Pro odstranění škodlivých vlivů na zdraví lidí, zvířat a další složky přírody, bylo 

vymyšleno mnoho sanačních technologií, kterými se z životního prostředí eliminují 

škodlivé látky. Vývoj sanačních postupů, výzkum a rozvoj inovativních technologií a 

jejich použití v praxi zaznamenaly největší rozvoj v druhé polovině 20. století [4]. 

Používání nejlepších dostupných technik (BAT) je vynikající způsob snižování 

materiálové a energetické náročnosti a předcházení vzniku odpadů v produkci a ve sféře 

nakládání s odpady. 

Zvyšující se množství spotřebního a výrobního odpadu vytváří ekologickou zátěž. 

Za vznikem odpadů stojí neúčinné nakládání s neobnovitelnými přírodními surovinami. 

Odpad jako surovina je však zdrojem využitelného materiálu a energie, jehož význam 

neustále roste.  

„Politika odpadového hospodářství ČR a její environmentální požadavky jsou 

definovány ve Státní politice životního prostředí a vychází z vyváženého trvale udržitelného 

rozvoje. Současná politika odpadového hospodářství ČR se přizpůsobuje trendům 

odpadové politiky evropského společenství.“ 

Posloupnost nakládání s odpady (prevence, využívání, odstraňování) je v naší 

republice málo respektována. Ve velké míře se odpady odstraňují, převažuje jejich 

skládkování nad využíváním [5]. 

Jedním ze způsobů využití vybraných druhů odpadů je jejich použití jako 

rekultivačního materiálu pro zahlazení negativní lidské činnosti v krajině. V dnešní praxi 

se rekultivační substráty, vyrobené z upravených odpadů, již běžně využívají. 
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Rekultivace je soubor prací, jejímž cílem je obnovení funkčnosti krajiny a 

zapojení rekultivovaných pozemků do systému ekologické stability narušeného území [44]. 

Už na začátku rekultivace je nutné vědět, jak budou pozemky po skončení prací využívány, 

protože toto kritérium má zásadní vliv na volbu rekultivačních materiálů a celý postup 

prací. „Například v místech, kde víme, že budou komerčně využívána nebo zastavěna, lze 

s uvážením navážet méně úrodné horniny. Naopak v krajině, kde se budou vyskytovat pole 

či sady, je nutné dodržet kvalitu půdy.“ [29] 
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2. Cíl diplomové práce 

Cílem této diplomové práce je: 

 seznámit s druhy rekultivačních technologií, s  výrobou rekultivačních materiálů a se 

související platnou legislativou, 

 porovnat obsah vybraných rizikových parametrů v čistírenském kalu před a po 

vermistabilizaci, 

 výroba rekultivačního substrátu, ze směsného stavebního recyklátu, tříděné zeminy a 

vermikompostovaného čistírenského kalu, a jeho analýza, 

 srovnat obsah vybraných rizikových ukazatelů ve vyrobeném rekultivačním substrátu 

se zastoupením rizikových ukazatelů v zeminovém substrátu Rekozem-RZH II, 

 porovnat výsledky analýz s legislativními předpisy. 
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3. Základní pojmy 

„Odpad – každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 

k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech.“ 

„Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, 

třídění, přeprava a doprava, úprava, využívání a odstraňování.“ 

„Úprava odpadů – každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických 

nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo 

usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, 

případně snížení jejich nebezpečných vlastností.“ 

„Skládka odpadů – technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich 

trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země.“ 

„Odpadové hospodářství – činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na 

nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a 

kontrola těchto činností.“ 

„Původce odpadů – právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo 

fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.“ 

„Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady 

podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů 

(například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).“ 

„Kal z čistíren odpadních vod – kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících 

městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, 

které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní 

vody z domácností.“ 

„Upravený kal – kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné 

úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se 

významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím zdravotní riziko spojené s 

jeho aplikací.“ [1] 
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„Vodný výluh – kapalný koncentrát, který byl vyroben ze vzorku odpadu podle 

ČSN EN 12 457-4 (83 8005).“ 

„Využívání odpadů na povrchu terénu, uvedených v příloze č. 3 zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech pod kódem R10 vyjma využití na zemědělskou půdu - obnovení 

povrchu terénu, vyrovnávání svahových nerovností a jiné úpravy terénu, aplikace 

uzavíracích vrstev skládky, obnovení uzavřených skládek, zasypávání vytěžených 

povrchových dolů, lomů a pískoven.“ 

„Rekultivace - uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do souladu s 

okolím a obnovení funkčnosti povrchu terénu ve vztahu k jeho původnímu užívání nebo 

nově zamýšlenému užívání.“ [2] 

„Hnojivo – látka obsahující živiny pro výživu kulturních rostlin a lesních dřevin, 

pro udržení nebo zlepšení půdní úrodnosti a pro příznivé ovlivnění výnosu či kvality 

produkce.“ 

„Substrát – látka sloužící k zakořeňování a pěstování rostlin; substrátem je 

zejména rašelina, zemina nebo jejich směsi.“ 

„Rizikový prvek nebo riziková látka – prvek nebo látka, jež mohou nepříznivě 

ovlivnit vlastnosti půdy nebo kvalitu produkce nebo potravní řetězec.“ 

„Pomocná půdní látka – látka bez účinného množství živin, která půdu 

biologicky, chemicky nebo fyzikálně ovlivňuje, zlepšuje její stav nebo zvyšuje účinnost 

hnojiv.“ [26] 

„Inertní odpad – odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož při 

normálních klimatických podmínkách nedochází k žádné významné fyzikální, chemické 

nebo biologické přeměně. Směsný stavební odpad se nepovažuje za odpad inertní.“ 

„Biologicky rozložitelný odpad – jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního 

nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír).“ [27] 
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4. Rekultivační technologie 

Rekultivační technologie a postupy se využívají k nápravě území postiženého 

antropogenní činností (např. kontaminované oblasti vlivem chemického průmyslu), dále 

k obnově ploch zasažených těžbou nerostných surovin (např. povrchové doly), ale také 

k uzavření a zakomponování skládek odpadů do okolní krajiny. 

4.1. Fáze rekultivace 

4.1.1. Fáze přípravná 

Přípravná fáze se provádí už v období otvírkových, přípravných a těžebních prací, 

a dále už v začátku výstavby skládek odpadů. Tato etapa se projevuje v projekční činnosti 

pro další provedení následných fází rekultivačních prací [29]. „Realizuje se především 

v pedologickém, geologickém a hydrogeologickém průzkumu nadložních hornin a zemin 

pro jejich vhodnost a využití k rekultivacím.“ 

4.1.2. Fáze technická 

„Fáze technická se zabývá terénními úpravami, návozem zúrodnitelných zemin, 

výstavbou komunikací na rekultivovaných plochách a dále hydromelioračními, 

hydrotechnickými a stabilitními úpravami.“ 

4.1.3. Fáze biologická 

Biologická fáze následuje po technické etapě rekultivace a zahrnuje specifickou 

skupinu činností. Zahrnuje vytváření zemědělských, hydrických, lesních a ostatních 

rekultivací [28], [48], [49]. 

Zemědělská rekultivace 

Pro zemědělskou rekultivaci jsou vhodná vodorovná nebo lehce ukloněná území, 

která umožňují přístup zemědělským strojům. K zemědělskému znovuobnovení je 

příhodné využívat lokality, dotčené lidskou činností, které navazují na zemědělsky 

používané pozemky mající plochu minimálně 5 ha a úklon plochy 3 – 8%. Ve výběru 

vhodné lokality pro tuto metodu se musí brát v potaz půdně ekologická a produkční 

hlediska. Plán rekultivace by měl obsahovat způsoby hospodárného využití odtěžených 

zemin až do doby, kdy dojde k zahlazení po hornické činnosti. 
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Zemědělský způsob rekultivace můžeme rozdělit na agrotechnickou a 

pomologickou oblast. Agrotechnická rekultivace zahrnuje vznik polí, luk, pastvin a zahrad. 

Při pomologické rekultivační činnosti se vytvářejí ovocné sady, vinice a chmelnice. 

U zemědělské rekultivace se rozlišují dvě základní technologické metody. Je to 

metoda nepřímé rekultivace (rekultivace s překryvem) a metoda přímé rekultivace 

(rekultivace bez překryvu). 

Nepřímá rekultivace se využívá hlavně na větších pozemcích a na výsypkách, 

které jsou vhodné pro zemědělskou výrobu. Na těchto plochách je vyrovnaný povrch 

výsypek s úklonem svahu 3 - 8% pokryt uměle vytvořeným horizontem skládajícím se 

z ornice, spraše nebo kombinací obou zemin. „Nepřímá rekultivace je považována za 

prakticky jediný způsob, kterým lze dosáhnout za krátký časový úsek předpokladu pro 

vytvoření nové zemědělské půdy, která bude intenzivně využívána.“ 

U rekultivace bez překryvu nedochází k převrstvení rekultivované plochy úrodnou 

zeminou. Přímá rekultivace je velice dlouhodobý proces. Může trvat dvanáct i více let, a to 

zde ještě není záruka, že rekultivace bude úspěšná pro zavedení zemědělské produkce. 

Nejdůležitějším předpokladem pro dobrou zemědělskou rekultivaci je správná 

volba osevního postupu a způsobu obdělávání zemědělské půdy. Dále jsou pro volbu 

rekultivace podstatné klimatické, půdní a technické podmínky. Mezi vhodné rekultivační 

plodiny patří jeteloviny, traviny, jetelotravní směsky, luskoviny, obiloviny a okopaniny. 

Pro zúrodnění zemědělské půdy se používají organická nebo minerální hnojiva [30]. 

Lesnická rekultivace 

Lesnická rekultivace se u nás nejčastěji využívá pro rekultivaci lokalit zasažených 

lomovou těžbou. Také u této metody je vhodné navázat na stávající lesní kultury, případně 

využít jejich náletových dřevin. „Důležité je dbát na příhodné pedologické vlastnosti 

osazovaných zemin, správný výběr kvalitních a druhově vhodných rostlin a také na 

správnou techniku zalesnění.“ Lesnická rekultivace se využívá také tam, kde jsou špatné 

podmínky zemského horizontu a půdy pro zemědělské využití, kde v minulosti rostl les 

nebo na pozemcích s řídkou lesní kulturou [31]. 

Funkci lesů můžeme rozdělit na lesy s hospodářskou funkcí a lesy zvláštního 

určení. U primárně hospodářské funkce lesa se využívá dřevní hmoty v dřevozpracujícím, 



Bc. Martin Migota: Posouzení vlastností rekultivačního substrátu z odpadních materiálů 

8 
2014 

chemickém a papírenském průmyslu. Lesy zvláštního určení zajišťují další důležité funkce 

lesa a nemají výrobní charakter. Můžeme je rozdělit na lesy s ochrannou funkcí a na lesy 

s funkcí rekreační. Lesy ochranné zajišťují funkci půdotvornou, stabilizační, protierozní, 

klimatotvornou, asanační, sanitární a hydrickou. Rekreační lesy lze rozdělit na parkové 

lesy, parky, zeleň okolo vodních ploch určených k rekreaci a na lovecké lesní kultury [32], 

[36]. 

Hydrická rekultivace 

Při důlní těžbě bývá často pozměněn koloběh vody v daném území. Někdy 

dochází i k odklonění celých potoků a řek. Hydrická rekultivace si klade za cíl v takto 

narušeném území vytvořit nový vodní režim. Tuto metodu lze rozčlenit na budování 

vodních ploch a zakládání vodních toků [33]. 

Význam tohoto druhu rekultivace se zvyšuje hlavně u odstraňování škod po 

hornické činnosti, kde ale musí být provedena spousta obtížných operací např. stabilizace 

břehů, těsnění slojí a dna. U nově vzniklých vodních ploch je potřeba zajistit dostatečné 

množství kvalitních přítoků a správnou jakost vody např. tvarováním břehů a dna k 

zajištění samočistící funkce vody [34], [35]. 

Ostatní rekultivace 

K tomuto typu rekultivace je možné přiřadit území, která slouží ke zvýšení 

druhové rozmanitosti v krajině a její ekologické stability, to jsou např. mokřady, 

biokoridory, arboreta a remízky. Patří zde také plochy sloužící jako sportovní a rekreační 

zařízení např. závodiště, kluziště, pláže, kina a divadla v přírodě [28], [30]. 

4.1.4. Fáze postrekultivační 

Tato fáze následuje po zakončení vlastních rekultivací začleněním 

rekultivovaného území a pozemků do běžného užívání a ošetřování, tak aby byla u 

zemědělských pozemků zvýšena úrodnost a u lesních pozemků zajištěno cílové druhové 

zastoupení daných dřevin [30]. 
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5. Výroba rekultivačních materiálů 

Pro rekultivační procesy se může použít celá řada materiálů, jejich využití závisí 

na kvalitě rekultivovaných půd, ploše zájmové oblasti, využití území po skončení 

rekultivačních prací a dostupnosti daného materiálu. Mezi materiály vhodné pro rekultivaci 

patří komposty, kaly z ČOV a výroby papíru, rybniční a říční usazeniny, kapucín (nadložní 

vrstva hnědého uhlí, obsahuje až 50% organických látek), kejda, zeminy černozemního a 

hnědozemního původu, spraše a sprašové hlíny, mělké ornice s vyšším obsahem skeletu, 

ornice na dříve devastovaných plochách, svahové hlíny, těžší jílovitohlinité až jílovité 

zeminy, humózní lesní půdy, hlinité štěrky, hlušina, hutní a slévárenská suť, popeloviny, 

struska, škvára a vybrané stavební odpady [29], [37], [51]. 

Pro technickou rekultivaci skládek (zakrytí, uspořádání výškového profilu) byl 

nalezen vhodný materiál v podobě tzv. stabilizátu vyrobeného z aditivovaného popílku 

z fluidních ohnišť a z popílku a škváry ze spalování uhlí. Při výrobě tohoto stabilizátu jde o 

technologii, kde se pojí anorganická matrice s anorganickým polutantem s použitím 

záměsové vody (pucolánové pojivo). Vzniklý stabilizát vyzrává až dva měsíce, ale obsah 

rizikových látek je v jeho vodném výluhu značně nižší než v nestabilizovaném odpadu. 

Pokud k odpadům ze spalování uhlí přimícháme ještě odpad z odsíření spalin, 

získá se velmi stabilní stabilizát neboli solidifikát. Zde je spojen anorganický polutant a 

anorganická matrice vápennými kationty, dochází k fyzikálně-chemické stabilizaci a také 

solidifikaci. 

Stabilizáty se mohou využívat při technické rekultivaci jako výplňový nebo 

těsnící materiál. Do výplňového materiálu se může přidat také hlušina, hutní a slévárenská 

suť, a tak získat materiál s vhodnými pevnostními charakteristikami pro konečnou 

rekultivaci. Předpokládá se, že mechanická stabilita rekultivačních substrátů se zvyšuje 

s rostoucí objemovou hmotností [50]. U těsnícího materiálu je významná hodnota 

součinitele filtrace, která musí být u uzavírání skládek nižší než k = 1.10
-8

m/s. Těsnící 

vrstva vyrobená z popílku a produktu z odsiřování spalin tento předpoklad propustnosti 

splňuje [38], [41].  

V elektrárnách a teplárnách vzniká při odsíření spalin metodou mokré vápencové 

vypírky tzv. energosádrovec. „Pro účely rekultivace je možno energosádrovec mísit 
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s elektrárenským popelem a vodou, výrobkem je tzv. deponát, který je využíván např. 

v Elektrárně Tušimice pro vyplňování vytěžených důlních prostor a úpravu reliéfu krajiny 

při rekultivačních pracích.“ Pokud energosádrovec smícháme s popelem, vodou a 

aditivem (vápno) je produktem stabilizát, který se může použít jako rekultivační materiál 

pro úpravu krajiny, ale také jako těsnící materiál pro vytvoření překryvné vrstvy 

popelových odkališť. Takto je stabilizát používán např. v Elektrárně Opatovice a 

v Elektrárně Počerady [40]. 

Společnost Rekka, s.r.o. vyrábí průmyslový kompost pod obchodním názvem 

Rekosol. Mezi hlavní složky tohoto průmyslového kompostu patří odpadní zeminy (i 

kontaminované ropnými látkami), stabilizované kaly z ČOV, popílkový stabilizát, odpady 

z odsiřování spalin a různá aditiva. Rekosol je při rekultivacích využíván k vytváření 

svrchní vrstvy určené k ozelenění [38]. 

Společnost OZO Ostrava s.r.o. vyrábí materiál s názvem Zeminový substrát I, 

jenž je registrován u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako 

pomocná látka podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů. 

Zeminový substrát I je vyráběn ze zeminy a kompostu, připraveného z rostlinných 

materiálů a bioodpadů (tráva, štěpka, piliny, listí, zelenina, ovoce), v poměru 1:1. Substrát 

je vhodný pro biologickou rekultivaci skládek a krajiny narušené lidskou činností. Dále se 

hodí k zakládání trávníků, hřišť, k úpravě veřejné zeleně a k pěstování ovoce a zeleniny 

[39]. 

Na Centrální kompostárně Brno a.s., kterou provozuje společnost SITA CZ a.s., 

se vyrábí rekultivační substrát s obchodním názvem Šedý drak. Substrát je registrovaný dle 

zákona č.156/1998 Sb., o hnojivech a je vyráběn z kompostu a skrývkových nebo 

výkopových zemin. Je možno jej použít pro sadové a parkové úpravy, k terénním úpravám 

v rámci stavební činnosti a k rekultivaci skládek, průmyslových ploch a prostor po těžební 

činnosti. Rekultivační substrát je možno využít také jako povrchovou vrstvu pro založení 

vegetace [42]. 

Společnost Dufonev R.C. a.s. vyrábí rekultivační zeminový substrát s názvem 

Rekozem-RZH II. Substrát je registrován u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 

zemědělského jako pomocná látka dle zákona č 156/1998 Sb., o hnojivech. Je vyráběn 

z tříděné zeminy, směsného stavebního recyklátu a kalů z čištění komunálních vod 
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v poměru 2:2:1. Rekozem se využívá pro biologickou rekultivaci nadložní vrstvy, která je 

určena pro výsadbu zeleně, dále je možné substrát použít pro svahování při výstavbě 

komunikací, rekultivaci skládek odpadů a lidskou činností narušeného území [43]. 

„Pro překryv povrchu rekultivovaného pozemku je minimální mocnost překryvné 

vrstvy odvislá od způsobu budoucí rekultivace i od kvalitativních parametrů původní 

zeminy.“ Čím je původní zemina rekultivované lokality fytotoxičtější, tím mocnější musí 

být překryv (možný je překryv i více vrstvami) nového rekultivačního substrátu nebo 

orniční či podorniční zeminy. „Mocnost těchto vrstev je závislá na konkrétních 

stanovištních podmínkách rekultivované plochy.“ [37] 
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6. Související legislativa 

6.1. Stavební zákon 

Rekultivační práce náleží svým charakterem mezi stavební činnosti, proto pro ně 

platí zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl nespočetněkrát novelizován. Naposledy byl 

stavební zákon novelizován zákonem č. 257/2013 Sb. 

Cíle a úkoly územního plánování 

„Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 

rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje 

potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.“ 

„Úkolem územního plánování je zejména: 

- zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

- prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 

provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné 

zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou 

infrastrukturu a na její hospodárné využívání, 

- vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 

- určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, atd.“ 

[45] 

6.2. Horní zákon 

Účelem zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání 

nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání 

ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich 

dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí při těchto 

činnostech. Naposledy byl horní zákon novelizován zákonem č. 257/2013 Sb., [46]. 

 



Bc. Martin Migota: Posouzení vlastností rekultivačního substrátu z odpadních materiálů 

13 
2014 

6.3. Zákon o odpadech 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání 

s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale 

udržitelného rozvoje, dále pak práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a 

působnost orgánů veřejné správy. Zákon č. 169/2013 Sb., novelizuje zákon č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Kaly z čistíren odpadních vod 

„Právnická a fyzická osoba, která užívá půdu, je povinna používat pouze 

upravené kaly s ohledem na nutriční potřeby rostlin a za podmínek stanovených tímto 

zákonem a prováděcím právním předpisem tak, aby použitím kalů nebyla zhoršena kvalita 

půdy a kvalita povrchových a podzemních vod.“ 

„Použití kalů je zakázáno na zemědělské půdě, která je součástí chráněných území 

přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu; na lesních porostních půdách běžně 

využívaných klasickou lesní pěstební činností; v pásmu ochrany vodních zdrojů, na 

zamokřených a zaplavovaných půdách; na trvalých trávních porostech a trávních 

porostech na orné půdě v průběhu vegetačního období až do poslední seče; v intenzivních 

plodících ovocných výsadbách atd., viz zákon o odpadech.“ [1] 

6.4. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 

Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 

půdě stanovuje technické podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě; mezní 

hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v půdě a rizikových látek, které mohou 

být do zemědělské půdy přidány; mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a 

prvků v kalech a mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě; postupy 

odběru vzorků kalů a půdy a metody analýzy kalů půdy a obsah programu použití kalů na 

zemědělskou. Vyhláška č. 504/2004 Sb., novelizuje vyhlášku Ministerstva životního 

prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. 
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Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech a 

mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě 

„Na zemědělskou půdu mohou být použity pouze kaly, které vyhovují mezním 

hodnotám koncentrací vybraných rizikových látek a prvků uvedeným v příloze č. 3 a 

mikrobiologickým kritériím uvedeným v příloze č. 4.“ [15] 

6.5. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu 

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů, upravuje příslušné legislativní 

předpisy Evropské unie a v souladu s nimi stanovuje technické požadavky na skládky 

odpadů a podmínky jejich provozování; seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na 

skládku; způsob hodnocení odpadů podle mísitelnosti a vyluhovatelnosti a způsob 

prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení k využívání a odstraňování odpadů; technické 

požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů; 

požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky; požadavky na ukládání odpadů jako 

technologického materiálu na zajištění skládky; způsob vytváření a čerpání finanční 

rezervy; obsah plánů úprav skládky a stanovuje technické požadavky a podmínky pro 

využívání odpadů na povrchu terénu. 

Technické požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu 

k uzavírání, zajištění a rekultivaci skládky 

„Jako technologický materiál na zajištění skládky nesmějí být využity odpady 

stanovené v části A přílohy č. 5 k této vyhlášce. Odpady stanovené v části B přílohy č. 5 lze 

využít k tomuto účelu pouze za podmínek v této části přílohy stanovených a v souladu 

s provozním řádem skládky.“ 

„Odpad ukládaný na skládku jako technologický materiál na zajištění skládky 

včetně odpadů využívaných při uzavírání a rekultivaci skládky k vytváření vyrovnávací 

vrstvy pod uzavírací těsnící vrstvou skládky, jak jsou definovány technickou normou ČSN 

83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek, musí splňovat všechny 

podmínky stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce pro příslušnou skupinu skládky a 

odpovídat požadavkům projektové dokumentace skládky a jeho vodný výluh nesmí u 



Bc. Martin Migota: Posouzení vlastností rekultivačního substrátu z odpadních materiálů 

15 
2014 

skládek ostatního ani nebezpečného odpadu v žádném z ukazatelů překročit limitní hodnoty 

výluhové třídy číslo II b uvedené v tabulce přílohy č. 2 k této vyhlášce.“ 

Technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu 

„Na povrchu terénu nelze využívat odpady nebezpečné, směsné komunální odpady 

a odpady uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce, nejde-li o odpady stanovené v bodech B2 a 

B4, v souladu s provozním řádem zařízení.“ 

„Odpady využívané k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven, za 

účelem jejich rekultivace, musí dále splňovat podmínky stanovené v bodě 2 přílohy č. 11 

k této vyhlášce.“ 

„Odpady využívané k terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchu 

lidskou činností postižených pozemků, s výjimkou rekultivace skládek, musí splňovat 

podmínky stanovené v bodě 3 přílohy č. 11 k této vyhlášce.“ 

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.- Podmínky pro využívání odpadů na 

povrchu terénu 

„Odpady mohou být využity na povrchu terénu k terénním úpravám nebo 

 rekultivacím lidskou činností postižených pozemků (s výjimkou rekultivace skládek) 

jestliže:  

a) v případě využití odpadů v daném místě v množství větším než 1000 t musí být pro 

toto místo zpracováno hodnocení rizika v dané lokalitě a to přiměřeně jako pro 

využívání odpadů v důlních dílech v souladu se zvláštními předpisy, 

b) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se 

zvláštními právními předpisy, jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, 

tabulce č. 10.2, sloupec II, 

c) u odpadů využívaných do svrchní vrstvy (rekultivační, terénní úpravy apod.) 

v mocnosti minimálně 1 metr od povrchu terénu obsah škodlivin v sušině odpadů 

nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin 

uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1 a odpady zároveň splňují požadavky 

stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec I, 

d) do svrchní rekultivační vrstvy určené pro ozelenění (rekultivační vrstvy schopné 

zúrodnění – biologická rekultivace) jsou využívány pouze odpady splňující 
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podmínky stanovené v písm. c) a biologicky rozložitelné odpady využívané jako 

nositelé živin (např. kaly z ČOV) musí být prokazatelně upraveny ve smyslu 

odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti technologií, jejíž účinnost je 

prokázána fyzikálními, chemickými a biologickými ukazateli a potvrzena 

mikrobiologickým rozborem, 

e) překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů uvedených pod 

písmenem b), c) a d) se toleruje v případě, že jejich zvýšení odpovídá podmínkám 

charakteristickým pro dané místo, geologické a hydrogeologické charakteristice 

místa a jeho okolí a jsou splněny požadavky stanovené v písmenu a) a v §12 odst. 

4.“ [2] 

6.6. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a 

postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných 

celků (obcí a krajů) při tomto posuzování. Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je 

získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, případně opatření podle 

zvláštních právních předpisů a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. 

Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí 

„Posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných 

přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na životní prostředí.“ 

„Při posuzování záměru se hodnotí vlivy na životní prostředí při jeho přípravě, 

provádění, provozování i jeho ukončení, popřípadě důsledky jeho likvidace a dále sanace 

nebo rekultivace území, pokud povinnost sanace nebo rekultivace stanoví zvláštní právní 

předpis. Posuzuje se běžné provozování i možnost havárie.“ [47] 
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7. Charakteristika firmy DUFONEV R.C. a.s. 

Společnost Dufonev R.C. souhlasila se spoluprací na této diplomové práci a 

umožnila mi realizovat experimentální část práce ve svém areálu na území města Brna, 

proto zde uvádím její stručnou charakteristiku. 

Akciová společnost DUFONEV R.C. vznikla v roce 1998. Mezi její primární 

podnikatelské aktivity patří nakládání s odpady (včetně nebezpečných odpadů); produkce 

kameniva v rámci úpravy a zušlechťování hornin formou báňské činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem; stavební práce, hlavně v odvětví vodohospodářských 

staveb a provádění stavebních prací, včetně odstranění vzniklých odpadů. 

Firma rozšířila svůj podnikatelský záměr také na Slovensko, kde se stala 

důležitým dodavatelem drceného kameniva. 

Společnost poskytuje také doplňkové aktivity v rámci inženýrské výstavby a 

engineeringu stavebních prací a v oblasti výzkumné a vývojové činnosti v rámci využití 

stavebních odpadů. 

Hlavním podnikatelským záměrem, v rámci nakládání s odpady, je hospodaření 

s vybouraným materiálem. Mezi tento materiál patří vytěžené a vybourané stavební hmoty, 

betony, demoliční suť, kamenivo a vybourané živice. Vybouraný materiál je po drcení a 

úpravě dále využíván pro stavební účely. Srdcem odpadového hospodářství firmy je 

uložiště Černovice situované na okraji města Brna. 

Společnost zvětšila rámec svých podnikatelských aktivit o produkci složky 

asfaltových směsí, s názvem R-materiál, který je využíván pro konstrukci vozovky 

pozemních komunikací a jiných dopravních ploch, a dále o výrobu rekultivačního krycího 

materiálu, s názvem Rekozem – RZH II, používaného jako nadložní vrstva biologické 

rekultivace, do které se zakládá zeleň. Dále je Rekozem vhodná jako podkladová vrstva 

pro rekultivaci skládek a jiných lidskou činností narušených území. 

Firma DUFONEV R.C. a.s. je mnohaletým členem Asociace pro rozvoj recyklace 

stavebních materiálů v ČR [3]. 
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8. Experimentální část 

Cílem experimentu je vyrobení rekultivačního substrátu z vermikompostovaného 

kalu, tříděné zeminy a směsného stavebního recyklátu. Experiment probíhal v areálu 

společnosti Dufonev R.C. a.s. na deponii Brno – Černovice. 

Nejprve se provedla vermistabilizace odvodněného hygienizovaného kalu, 

z čistění komunálních odpadních vod (s katalogovým číslem 19 08 05) z ČOV Brno – 

Modřice, Ještě před začátkem kompostování se kal podrobil analýze na vybrané rizikové 

ukazatele podle přílohy č. 3 – Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a 

prvků, k vyhlášce č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 

půdě. V kalu se stanovila také hodnota pH a množství celkového dusíku a fosforu. 

Čistírenský kal byl vermikompostován (vermistabilizován) po dobu třech měsíců 

červenými kalifornskými žížalami s latinským názvem Eisenia Andrei na obr. 1. 

U tohoto experimentu se předpokládalo, že žížaly budou ve svém organismu 

kumulovat během vermikompostování rizikové látky (Pb, Cu, Zn) obsažené v čistírenském 

kalu, a tak klesne obsah těchto látek v kalu samotném. Tento předpoklad se opírá o studii 

Khwairakpam and Bhargava. V této studii byl čistírenský kal (pH=6.88), bez přidání 

dalších látek, vermikompostován v osmi nádobách po dobu 45 dní. Práce zkoumala změnu 

koncentrace některých těžkých kovů (Zn, Pb, Cu) ve vermikompostu. Z výsledků této 

studie vyplývá, že téměř ve všech vermikompostech koncentrace olova, mědi a zinku 

mírně klesla oproti kalu před žížalí úpravou [11]. 

Firmou Dufonev R.C. mi byla poskytnuta analýza tříděné zeminy, směsného 

stavebního recyklátu a analýza rekultivačního zeminového substrátu Rekozem-RZH II. 
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Obr. 1 Červené kalifornské žížaly 

„Vermikompostování je biooxidační a stabilizační proces přeměny organických 

materiálů, který na rozdíl od klasického kompostování, využívá interakce mezi intenzivní 

činností žížal a mikroorganismů a nezahrnuje termofilní fázi rozkladu [14].“ 

Vermikompostování využívá schopnosti žížal přeměňovat ve svém trávicím traktu 

organickou hmotu, přičemž vylučují látky bohaté na živiny [52]. 

Pro vermikompostování kalu byla použita provizorně sestavená nádoba 

(vermikompostér) o ploše 1 m
2
 na obr. 2, která byla vyložena hrubou polyetylénovou folií, 

aby nedošlo k úniku žížal. V této folii byly na dně vermikompostéru vytvořeny malé dírky 

pro odvod vody. 
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Obr. 2 Vermikompostér 

Jako základová vrstva (na obr. 3) pro založení vermikompostovacího procesu byl 

použit kompost. Tato vrstva kompostu (posečená tráva, seno, sláma, tenké větvičky 

stromů, zbytky zeleniny) sahala ve vermikompostéru do výše cca 10 cm. 

 

Obr. 3 Základová vrstva čerstvého kompostu 
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Na základovou vrstvu kompostu byl na polovinu položen substrát s červenými 

kalifornskými žížalami na obr. 4 vlevo a na druhou polovinu čistírenský kal na obr. 4 

vpravo. Obě vrstvy měly mocnost cca 25 cm a byly zakryty silnou textilií, aby se zabránilo 

vysoušení materiálu v průběhu vermikompostování. Tato vrstva textilie zajišťovala také 

dostatečnou ochranu žížal před přímým sluncem a teplotu okolo 20°C pro správnou 

aktivitu žížal. Substrát s kalifornskými žížalami obsahoval okolo 24 000 jedinců. 

Vermikompostér byl po dobu experimentu uložen v plechové boudě. 

 

Obr. 4 Vrstva čistírenského kalu a substrátu s žížalami 

Kal se nechal takto vermikompostovat po dobu třech měsíců. Během procesu 

vermistabilizace se žížaly dokrmovaly každých čtrnáct dnů směsí kalu a kompostu. 

Dostatečná vlhkost okolo 70% se zajišťovala zkrápěním materiálu vodou. Provzdušnění, 

překopávání a fragmentaci kalu prováděly během experimentu kalifornské žížaly. 

Po třech měsících byl upravený kal podroben analýze na vybrané rizikové 

anorganické látky podle vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady, dle přílohy č. 5 k této vyhlášce, tabulky 5.1 - Limitní koncentrace 

vybraných rizikových látek a prvků. Ve vermistabilizovaném kalu se také stanovila 

hodnota pH, AOX, PCB a celkový obsah fosforu a dusíku. Výsledky byly srovnány s 

rizikovými parametry kalu před žížalí úpravou. 
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Čistírenský kal se po vermikompostování obr. 5 spolu s tříděnou zeminou obr. 6 a 

směsným stavebním recyklátem obr. 7 použil pro namíchání rekultivačního substrátu obr. 

8 v poměru 1:2:2 na celkovou hmotnost 2 kg (určeno pouze pro analýzu). Ve stejném 

poměru se vyrábí rekultivační zeminový substrát Rekozem-RZH II. Na vzniklém substrátu 

se provedla analýza na vybrané rizikové anorganické parametry podle přílohy č. 10 - 

Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu, k vyhlášce č. 

294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu. Ve vyrobeném substrátu se také stanovila hodnota pH a obsah sušiny. Výsledky se 

porovnaly s vybranými rizikovými  parametry substrátu Rekozem-RZH II. 

 

Obr. 5 Čistírenský kal po vermikompostování 
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Obr. 6 Tříděná zemina 

 

 

Obr. 7 Směsný stavební recyklát 
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Obr. 8 Vyrobený rekultivační substrát 

 

 

Obr. 9 Rekultivační substrát Rekozem-RZH II 
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9. Výsledky a diskuze 

Kalifornské žížaly byly během experimentální části vermikompostování nalezeny 

téměř v celé směsi čistírenského kalu a kompostu. V čistém kalu byly nalezeny rovněž, ale 

zdaleka ne v takovém počtu jako ve směsi kalu a kompostu. Vizuální vzhled vyrobeného 

substrátu se od substrátu Rekozem-RZH II nelišil viz. obr. 8 a 9. Srovnání vybraných 

ukazatelů před a po vermikompostování kalu uvádí tabulka č. 3. Porovnání stanovených 

parametrů vyrobeného rekultivačního substrátu s rekultivačním zeminovým substrátem 

Rekozem-RZH II ukazuje přehledně tabulka č. 8.  

Tabulka č. 1 – Analýza čistírenského kalu před vermikompostováním 

Ukazatel Jednotka Hodnota Nejistota 

pH - 13 ±3% 

Ncelk. mg/kg suš. 50500 - 

Pcelk. mg/kg suš. 19600 ±8% 

AOX mg/kg suš. 149 ±19% 

Hg mg/kg suš. 1.6 ±20% 

Cd mg/kg suš. 1.1 ±8% 

Ni mg/kg suš. 24.9 ±9% 

Cr mg/kg suš. 51.9 ±7% 

Cu mg/kg suš. 158 ±9% 

Zn mg/kg suš. 996 ±7% 

Pb mg/kg suš. 21.5 ±8% 

As mg/kg suš. 0.5 ±11% 

PCB mg/kg suš. 0.03 ±18% 

Poznámka: suš. – sušina; AOX – adsorbovatelné organické halogeny; PCB – 

polychlorované bifenyly 
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Tabulka č. 2 – Analýza vermikompostovaného čistírenského kalu 

Ukazatel Jednotka Hodnota Nejistota 

pH - 7.9 ±2% 

AOX mg/kg suš. 71 ±49% 

Hg mg/kg suš. 1.1 ±16% 

As mg/kg suš. 5.9 ±39% 

Cd mg/kg suš. 3.6 ±16% 

Cr mg/kg suš. 38.1 ±15% 

Cu mg/kg suš. 143 ±15% 

Ni mg/kg suš. 17.3 ±15% 

Pb mg/kg suš. 32.5 ±16% 

Zn mg/kg suš. 554 ±15% 

Pcelk mg/kg suš. 13000 ±15% 

Ncelk mg/kg suš. 20700 ±20% 

PCB mg/kg suš. <0.12 - 

 

Tabulka č. 3 – Srovnání vybraných ukazatelů čistírenského kalu před a po úpravě 

vermistabilizací 

Ukazatel Jednotka 

Hodnota Kalu 

PŘED 

Hodnota Kalu 

PO 

pH - 13 7.9 

AOX mg/kg suš. 149 71 

Ncelk mg/kg suš. 50500 20700 

Pcelk mg/kg suš. 19600 13000 

Hg mg/kg suš. 1.6 1.1 

As mg/kg suš. 0.5 5.9 

Cd mg/kg suš. 1.1 3.6 

Cr mg/kg suš. 51.9 38.1 

Pb mg/kg suš. 21.5 32.5 

Ni mg/kg suš. 24.9 17.3 

Cu mg/kg suš. 158 143 

Zn mg/kg suš. 996 554 

 



Bc. Martin Migota: Posouzení vlastností rekultivačního substrátu z odpadních materiálů 

27 
2014 

 

Graf 1 pH kalu před a po vermistabilizaci 

Na Grafu 1 je patrné, že pH čistírenského kalu po žížalí úpravě značně kleslo. 

Hodnota pH kalu se snížila z 13 na hodnotu 7.9, což je příznivý výsledek pro následnou 

výrobu rekultivačního materiálu. 

 

Graf 2 Obsah rtuti v kalu před a po vermistabilizaci 

Z Grafu 2 je zřejmé, že obsah rtuti v kalu po vermikompostování mírně klesl, jak 

se předpokládalo. Hodnota Hg v kalu klesla z 1.6 na 1.1 mg/kg sušiny. Tento pokles byl 

nejpravděpodobněji způsoben kumulací rtuti v tělní tkáni žížal. 
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Graf 3 Obsah arzenu v kalu před a po vermistabilizaci 

Graf 3 uvádí velký nárůst arzenu v čistírenském kalu po vermikompostování. 

Obsah As se zvýšil z 0.5 na 5.9 mg/kg sušiny. Tento víc jak trojnásobný nárůst 

koncentrace mohl být způsoben úbytkem váhy kalu vlivem rozkladu organické hmoty. 

 

Graf 4 Obsah kadmia v kalu před a po vermistabilizaci 

Z Grafu 4 je jasně vidět víc jak trojnásobné zvýšení koncentrace kadmia 

v čistírenském kalu po úpravě žížalami. Obsah Cd stoupl z 1.1 na 3.6 mg/kg sušiny. 
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Zvýšenou hodnotu kadmia pravděpodobně způsobil úbytek váhy kalu během 

vermistabilizace. 

 

Graf 5 Obsah chromu v kalu před a po vermistabilizaci 

Z Grafu 5 je zřejmé, že obsah chromu v kalu po žížalí úpravě klesl. Snížení 

koncentrace se předpokládalo. Hodnota Cr klesla z 51.9 na 38.1 mg/kg sušiny. Tento 

pokles byl pravděpodobně způsoben kumulací chromu v organismu žížal. 

 

Graf 6 Obsah olova v kalu před a po vermistabilizaci 
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Graf 6 uvádí nárůst olova v čistírenském kalu po vermikompostování. Obsah Pb 

se zvýšil z 21.5 na 32.5 mg/kg sušiny. Nárůst koncentrace mohl být způsoben úbytkem 

hmoty kalu. 

 

Graf 7 Obsah niklu v kalu před a po vermistabilizaci 

Na Grafu 7 je patrné, že obsah Ni v kalu po vermistabilizaci mírně klesl, což se 

předpokládalo. Hodnota niklu klesla z 24.9 na 17.3 mg/kg sušiny. Tento pokles byl zřejmě 

způsoben bioakumulací niklu v organismu žížal. 

 

Graf 8 Obsah mědi v kalu před a po vermistabilizaci 
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Z Grafu 8 je zřejmé, že obsah mědi v kalu po vermikompostování mírně klesl, jak 

se předpokládalo. Koncentrace Cu v kalu klesla z 158 na 143 mg/kg sušiny. Tento pokles 

byl velmi pravděpodobně zapříčiněn kumulací mědi v tkáni žížal, což uvádí také studie 

Khwairakpam and Bhargava [11]. 

 

Graf 9 Obsah zinku v kalu před a po vermistabilizaci 

Na Grafu 9 je zřetelně vidět, že obsah Zn v kalu po vermistabilizaci téměř o 

polovinu klesl. Snížení koncentrace se předpokládalo. Hodnota zinku klesla z 996 na 554 

mg/kg sušiny. Tento pokles mohl být způsoben bioakumulací zinku v organismu žížal, jak 

popisuje Khwairakpam and Bhargava a Yadav and Garg [11], [12]. 
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Graf 10 Obsah AOX v kalu před a po vermistabilizaci 

Graf 10 ukazuje, že koncentrace AOX v kalu po žížalí úpravě dosti klesla, což se 

předpokládalo. Obsah adsorbovatelných organických halogenů klesl z 149 na 71 mg/kg 

sušiny. Tento pokles byl zřejmě způsoben bioakumulací AOX v těle žížal. 

 

Graf 11 Obsah celkového dusíku v kalu před a po vermistabilizaci 

Graf 11 zřetelně uvádí víc než poloviční pokles celkového dusíku v čistírenském 

kalu po vermikompostování. Koncentrace dusíku klesla z 50500 na 20700 mg/kg sušiny. 
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Během vermistabilizace se neměl obsah dusíku snížit, ale naopak zvýšit vlivem vylučování 

žížalích výkalů a jiných sekretů [13]. 

 

Graf 12 Obsah celkového fosforu v kalu před a po vermistabilizaci 

Graf 12 ukazuje přibližně třetinový pokles celkového fosforu v upraveném kalu 

oproti kalu neupravenému. Obsah celkového fosforu klesl z 19600 na 13000 mg/kg sušiny. 

Obsah dostupných forem fosforu se neměl během vermikompostování snížit, ale zvýšit 

vlivem mineralizace, uvolňování a mobilizace fosforu způsobené trávicími enzymy žížal 

[13]. 

Tabulka č. 4 – Analýza rekultivačního substrátu Rekozem-RZH II 

Ukazatel Jednotka Hodnota Nejistota 

pH - 7.3 - 

Sušina (při 105°C) % 76.5 ± 10% 

As mg/kg suš. 4.6 ± 20% 

Cd mg/kg suš. 0.3 ± 20% 

Cr mg/kg suš. 30.4 ± 20% 

Hg mg/kg suš. 0.1 ± 20% 

Ni mg/kg suš. 19.7 ± 20% 

Pb mg/kg suš. 13.2 ± 20% 
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Tabulka č. 5 – Analýza směsného stavebního recyklátu 

Ukazatel Jednotka Hodnota Nejistota 

Sušina (při 105°C) % 89.8 ±10% 

EOX mg/kg suš. <1 - 

As mg/kg suš. 6.8 ±20% 

Cd mg/kg suš. <0.4 - 

Cr mg/kg suš. 34.2 ±20% 

Hg mg/kg suš. <0.2 - 

Ni mg/kg suš. 36.5 ±20% 

Pb mg/kg suš. 37.1 ±20% 

V mg/kg suš. 23.7 ±20% 

BTEX mg/kg suš. <0.2 - 

Suma xylenů mg/kg suš. <0.03 - 

PCB mg/kg suš. <0.1 - 

C10 - C40 mg/kg suš. 68 ±30% 

Poznámka: EOX – extrahovatelné organické halogeny; BTEX – součet množství 

benzenů, toluenů, xylenů a etylbenzenu; C10 – C40 – frakce ropných 

uhlovodíků 

Tabulka č. 6 – Analýza tříděné zeminy 

Ukazatel Jednotka Hodnota Nejistota 

Sušina původ. vzorku (při 105°C) % 85.4 ±10% 

Sušina analyz. vzorku (při 105°C) % 98.7 ±10% 

As mg/kg suš. 4.9 ±20% 

Cd mg/kg suš. 0.3 ±20% 

Cr mg/kg suš. 34 ±20% 

Ni mg/kg suš. 24.4 ±20% 

Pb mg/kg suš. 11.2 ±20% 

V mg/kg suš. 35.1 ±20% 

Hg mg/kg suš. 0.03 ±20% 

EOX mg/kg suš. <0.5 - 

BTEX mg/kg suš. <0.0005 - 

PAU mg/kg suš. 0.1 ±20% 

PCB mg/kg suš. 0.0002 ±20% 

C10 - C40 mg/kg suš. 29.5 ±20% 

Poznámka: PAU – množství polycyklických aromatických uhlovodíků 
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Tabulka č. 7 – Analýza vyrobeného rekultivačního substrátu 

Ukazatel Jednotka Hodnota Nejistota 

pH - 7.1 - 

Sušina (při 105°C) % 77.5 ± 10% 

Hg mg/kg suš. 0.03 ± 20% 

As mg/kg suš. 5.9 ± 20% 

Cd mg/kg suš. 1.1 ± 20% 

Cr mg/kg suš. 27.9 ± 20% 

Ni mg/kg suš. 14.3 ± 20% 

Pb mg/kg suš. 20.6 ± 20% 

 

Tabulka č. 8 – Srovnání obsahů vybraných rizikových ukazatelů ve vyrobeném 

rekultivačním substrátu se substrátem Rekozem-RZH II 

Ukazatel Jednotka 

Hodnota 

Rekozem 

Hodnota vyrob. 

substrátu 

pH - 7.3 7.1 

Sušina (při 105°C) % 76.5 77.5 

As mg/kg suš. 4.6 5.9 

Cd mg/kg suš. 0.3 1.1 

Cr mg/kg suš. 30.4 27.9 

Hg mg/kg suš. 0.1 0.03 

Ni mg/kg suš. 19.7 14.3 

Pb mg/kg suš. 13.2 20.6 
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Graf 13 pH substrátu Rekozem-RZH II a vyrobeného substrátu 

Vyrobený rekultivační substrát měl hodnotu pH o 0.2 nižší než zeminový substrát 

Rekozem-RZH II viz graf 13. Nižší pH vyrobeného substrátu bylo zřejmě zapříčiněno 

nízkou hodnotou pH vermikompostovaného kalu viz graf 1. Z tohoto pohledu se vyrobený 

substrát jeví jako malinko vhodnější materiál pro rekultivaci lidskou činností zasažených 

území. 

 

Graf 14 Obsah As v substrátu Rekozem-RZH II a ve vyrobeném substrátu 
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Na grafu 14 je patrné, že koncentrace arzenu byla ve vyrobeném substrátu o 1.3 

mg/kg sušiny vyšší než v substrátu Rekozem-RZH II. Vyšší obsah As ve vyrobeném 

substrátu pravděpodobně zapříčinil zvýšený obsah tohoto prvku v kalu po žížalí úpravě. 

V zemské kůře je výskyt arzenu malý, jeho obsah se pohybuje okolo 2 mg/kg [16]. 

V půdách je průměrná koncentrace As v intervalu od 2 - 20 mg/kg zeminy [19]. Příloha č. 

10 - Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu, k vyhlášce 

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu, stanovuje maximální přípustnou koncentraci As v sušině odpadů na 10 mg/kg 

sušiny [2]. 

 

Graf 15 Obsah Cd v substrátu Rekozem-RZH II a ve vyrobeném substrátu 

Koncentrace kadmia byla v zeminovém substrátu Rekozem-RZH II o 0.8 mg/kg 

sušiny nižší než ve vyrobeném substrátu viz graf 15. Zvýšený obsah Cd ve vyrobeném 

substrátu způsobil zřejmě vyšší obsah kadmia v kalu po vermikompostování. V zemské 

kůře je množství kadmia přibližně 0.16 mg/kg [20]. Hodnota kadmia v půdách se pohybuje 

v rozmezí 0.01 - 15 mg/kg [17]. Příloha č. 10 - Požadavky na obsah škodlivin v odpadech 

využívaných na povrchu terénu, k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, stanovuje maximální obsah Cd 

v sušině na hodnotu 1 mg/kg sušiny [2]. 
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Graf 16 Obsah Cr v substrátu Rekozem-RZH II a ve vyrobeném substrátu 

Obsah Cr ve vyrobeném substrátu byl o 2.5 mg/kg sušiny menší než 

v rekultivačním substrátu Rekozem-RZH II viz graf 16. Nízká hodnota chromu ve 

vyrobeném substrátu byla pravděpodobně způsobena menším obsahem Cr v upraveném 

kalu. Přirozené množství chromu na Zemi je 122 mg/kg [18]. V půdách se obsah Cr 

pohybuje v rozmezí 5 - 120 mg/kg zeminy [19]. Nejvyšší přípustná hodnota chromu je, 

podle přílohy č. 10 - Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu 

terénu, k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu, 200 mg/kg sušiny [2]. 

 

Graf 17 Obsah Hg v substrátu Rekozem-RZH II a ve vyrobeném substrátu 
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Z grafu 17 je zřetelně vidět, že obsah rtuti byl ve vyrobeném substrátu o 0.07 

mg/kg sušiny menší oproti zeminovému substrátu Rekozem-RZH II. Nižší obsah rtuti ve 

vyrobeném substrátu zřejmě zapříčinila nízká hodnota téhož kovu v kalu po 

vermistabilizaci. Koncentrace Hg v zemské kůře je 0.08 mg/kg [20]. Průměrný výskyt rtuti 

v půdách je 0.02 - 0.2 mg/kg [21]. Příloha č. 10 - Požadavky na obsah škodlivin 

v odpadech využívaných na povrchu terénu, k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, stanovuje nejvyšší 

přípustné množství rtuti v sušině na hodnotu 0.8 mg/kg sušiny [2]. 

 

Graf 18 Obsah Ni v substrátu Rekozem-RZH II a ve vyrobeném substrátu 

Zastoupení niklu bylo v rekultivačním krycím substrátu Rekozem-RZH II vyšší o 

5.4 mg/kg sušiny než ve vyrobeném substrátu viz graf 18. Nižší koncentraci Ni ve 

vyrobeném substrátu pravděpodobně způsobil menší obsah tohoto prvku ve 

vermikompostovaném kalu. V zemské kůře je nikl zastoupen v množství 99 mg/kg [22]. 

Průměrná koncentrace niklu v půdách je okolo 40 mg/kg [23]. V příloze č. 10 - Požadavky 

na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu, k vyhlášce č. 294/2005 

Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, je 

stanovena maximální přípustná hodnota niklu v sušině odpadu na 80 mg/kg sušiny [2]. 
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Graf 19 Obsah Pb v substrátu Rekozem-RZH II a ve vyrobeném substrátu 

Množství olova bylo v rekultivačním substrátu Rekozem-RZH II o 7.4 mg/kg 

sušiny menší než ve vyrobeném substrátu viz graf 19. Větší obsah Pb ve vyrobeném 

substrátu zřejmě zapříčinil zvýšený obsah olova v kalu po žížalí úpravě. Olovo patří s 

průměrnou koncentrací 13 mg/kg mezi nejběžnější těžký prvek na Zemi [25]. Přirozené 

zastoupení olova v půdách je v rozmezí 2 - 300 mg/kg [24]. Příloha č. 10 - Požadavky na 

obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu, k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, uvádí 100 

mg/kg sušiny jako nejvyšší možnou koncentraci olova v sušině odpadů [2]. 
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10. Zhodnocení výsledků 

Pro podobnost s některými výsledky mé diplomové práce zde uvádím stručný 

popis studie Khwairakpam and Bhargava a studie Yadav and Garg. 

Studie Khwairakpam and Bhargava popisuje využití čistírenských kalů z ČOV 

Haridwar (Indie) a výrobu kvalitního kompostu pomocí vermikompostování. Jejich práce 

zkoumala vhodnost tří druhů žížal (Eisenia fetida, Eudrilus eugeniae, Perionyx excavatus), 

jednotlivě i v kombinaci, pro kompostování čistírenského kalu, a také kvalitu konečného 

produktu (vermikompostu). Čistírenský kal (pH=6.88) nebyl smíchán s žádnou další látkou 

a byl vermikompostován v osmi nádobách po dobu 45 dní. Dále sledovali, kromě dalších 

ukazatelů, také změnu obsahu těžkých kovů (Mn, Zn, Pb, Cu) ve vermikompostu. Téměř 

ve všech vermikompostech koncentrace olova, mědi, zinku a manganu mírně klesla oproti 

kalu před žížalí úpravou. Jejich výsledky dokazují, že aplikace vermistabilizovaných 

čistírenských kalů na zemědělských plochách není škodlivá, ale právě naopak přínosná pro 

zúrodnění půdy [11]. 

Yadav and Garg vermikompostovali (laboratorně) v různých poměrech čistírenský 

kal (pH=6.5) z potravinářského průmyslu s kravským trusem (pH=7.9). Směsi kalu a trusu 

kompostovali za pomocí žížal druhu Eisenia fetida po dobu třech měsíců. Ve své práci 

zkoumali, kromě jiných parametrů, také změnu koncentrace mědi a zinku po 

vermistabilizaci. Z jejich analýz vyplývá, že ve vermikompostovaných směsích 

koncentrace Cu mírně stoupla a obsah Zn klesl, oproti množství mědi a zinku před 

vermistabilizací. Jejich výsledky ukazují, že po přidání kalu (z potravinářského průmyslu) 

v přiměřeném množství (30%) do kravského hnoje, může být tento kal použit jako výchozí 

materiál pro vermikompostování [12]. 

V praktické části mé práce proběhla vermistabilizace čistírenského kalu bez 

potíží. Vlivem vermikompostování došlo k značnému poklesu hodnoty pH kalu, což je 

příznivý výsledek pro další nakládání s kalem. Očekávalo se, že obsah rizikových látek a 

prvků v kalu po žížalí úpravě klesne oproti množství rizikových látek a prvků 

v neupraveném kalu. Klesla však pouze koncentrace rtuti, chromu, niklu, mědi, zinku a 

adsorbovatelných organických halogenů. Naopak ve vermikompostovaném kalu stoupla 
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koncentrace arzenu, kadmia a olova. Upravený kal měl nízké hodnoty celkového dusíku a 

fosforu, což není ideální stav pro dodání těchto živin do půdy. 

Vermistabilizovaný kal vyhovuje svým obsahem rizikových látek vyhlášce č. 

341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, příloze č. 5 

k této vyhlášce podle tabulky 5.1 - Limitní koncentrace vybraných rizikových látek a 

prvků. 

Podle vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady, přílohy č. 6 k této vyhlášce - Zařazování výstupů ze zařízení k 

využívání bioodpadů do skupin podle způsobu jejich využití,  je možné 

vermikompostovaný kal využít na povrchu terénu vytvářeného rekultivačními vrstvami 

zabezpečených skládek odpadů podle ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a 

rekultivace skládek, dále je možné jej aplikovat na povrchu terénu tvořeného 

rekultivačními vrstvami odkališť nebo jej použít pro filtrační náplně biofiltrů. 

Z výše popsaných výsledků vyplývá, že vermikompostování čistírenských kalů 

není zcela optimální metodou pro jejich zpracování, z důvodu zvýšení koncentrace 

některých rizikových prvků. 

Vyrobený rekultivační substrát měl oproti zeminovému rekultivačnímu substrátu 

Rekozem-RZH II mírně nižší pH a více se blížil k neutrální hodnotě, což je dobrý výsledek 

pro použití substrátu na zahlazení negativní antropogenní činnosti v krajině. Koncentrace 

olova, kadmia a arzenu ve vyrobeném substrátu byla vyšší, oproti množství těchto prvků 

v substrátu Rekozem-RZH II, naopak koncentrace niklu, rtuti a chromu byla nižší. 

Množství olova, rtuti, arzenu, chromu a niklu ve vytvořeném rekultivačním 

substrátu vyhovuje příloze č. 10 – Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných 

na povrchu terénu, k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

a jejich využívání na povrchu terénu. Této příloze však o jednu desetinu nevyhovuje obsah 

kadmia, takže vyrobený substrát nesmí být z hlediska vyšší hodnoty tohoto prvku použit na 

povrchu terénu. Substrát je možné využít na povrchu terénu pouze za předpokladu, že 

zvýšená koncentrace Cd odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané území. 

Ze stanovených výsledků vyplývá, že tvorba rekultivačního substrátu 

z vermikompostovaného kalu není příliš vhodná. 
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11. Závěr 

Rekultivační technologie a metody jsou v součastnosti na výborné úrovni. Použití 

materiálů, zejména odpadních látek, k rekultivaci dané lokality závisí hlavně na kvalitě 

rekultivovaných půd, ploše zájmové oblasti, využití území po skončení rekultivačních 

prací a dostupnosti daného materiálu. 

Rekultivační substráty jsou v dnešní době často vyráběny z odpadních materiálů, 

je to především z důvodu efektivního znovuvyužití těchto surovin, protože by jinak 

skončily na skládkách odpadů, kde by ležely bez prospěchu. Dalším důvodem jsou 

legislativní předpisy, které ukládají povinnost odpady opětovně využívat. Rekultivační 

substráty, tvořené odpadními látkami, musejí splňovat určité požadavky na kvalitu a obsah 

rizikových prvků, které závisí na způsobu využití substrátů. V České republice jsou tyto 

požadavky jasně stanoveny v příslušných právních předpisech. 

Tato diplomová práce měla přispět k problematice využití odpadních látek jako 

rekultivačního materiálu pro rekultivaci skládek odpadů a pro zahlazení negativní 

antropogenní činnosti v krajině. 
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