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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá současnými způsoby nakládání s čistírenskými kaly. 

První část práce popisuje čištění odpadních vod a vznik čistírenských kalů, pak jsou 

zde diskutovány možnosti nakládání s kaly, které jsou hlavním tématem bakalářské práce. 

 Druhá praktická část popisuje ČOV v Šenově u Nového Jičína, na které byl odebrán 

vzorek čistírenského kalu a analýzy kalu, které byly provedeny.  

Třetí část je zaměřena na vyhodnocení výsledků rozborů a posouzení vlastností kalu. 

Klíčová slova: čistírenské kaly, čistírna odpadních vod, zpracování kalu 

 

Anotation 

This baccalaureate work deals with the current way of dealing with the sewage 

sludges. 

The first part describes the treatment of wastewater and sewage sludges formation, 

then are discussed options for the sludges processing, which are the main theme of my 

thesis.  

The second practical part describers the wastewater treatment plant in Šenov near 

Nový Jičín which was taken a sample of sewage sludge and the used analysis. 

The third part is focused on the analysis results from the evaluating and the 

properties of the sludge. 

Key words: sewage sludges, wastewater treatment plant, treating sludge 
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Seznam použitých zkratek  

ČOV čistírna odpadních vod 

EO ekvivalentní obyvatel 

H2O voda 

CO2 oxid uhličitý 

KI kalový index 

Fe železo 

Al hliník 

Al(OH)3 hydroxid hlinitý 

Ca(OH)2 hydroxid vápenatý 

CaO oxid vápenatý  

ČSN EN Česká technická norma harmonizovaná podle Evropské unie 

EU Evropská unie 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

rpm revolutions per minute, otáčky za minutu 

AAS atomová absorpční metoda 

Cd kadmium 

Cr chrom 

Cu měď 

Ni nikl 

Pb olovo 

Zn zinek
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1 Úvod a cíl práce 

Se stále zvětšujícím se počtem obyvatel na Zemi, vzniká stále větší množství 

odpadních vod a kalů. K odpadním vodám splaškovým patří vody, které jsou vypouštěné  

z domácností, ale také vody z obecní a městské vybavenosti jako jsou školy, restaurace  

a úřady [1]. 

Průmyslové odpadní vody pocházejí z průmyslových závodů. Jsou to vody  

s obsahem těžkých kovů, chemických látek nebo voda se zvýšenou teplotou. Před 

vypuštěním do kanalizace musí být vody upraveny, aby vyhovovaly provoznímu řádu 

kanalizace a kapacitě ČOV [1]. 

Mezi odpadní vody dešťové patří vody odváděné z obcí a měst veřejnou kanalizací. 

Veřejná kanalizace se dělí na oddílnou, která odvádí zvlášť vody splaškové a dešťové  

a kanalizaci jednotnou, která odvádí splaškové a dešťové vody zároveň [1].  

K odpadním vodám se řadí i vody balastní, které se dostaly do kanalizace její 

netěsností. Negativní vliv těchto vod je zřeďování splašků a ochlazování odpadních vod. 

Zdroji těchto vod jsou vody podzemní i vody povrchové (potoky, chladící vody) [1]. 

Tyto vody je třeba čistit, aby se zpět do recipientů vracely v co nejčistším stavu. 

Cílem čištění je, aby dopad na lidstvo, faunu a flóru byl co nejmenší. Ovšem z těchto 

procesů čištění odpadních vod nevzniká pouze čistá voda, ale i množství odpadních látek, 

mezi nimiž má významné postavení čistírenský kal.  

V dnešní době je kladen velký důraz na zpracování a nakládání s těmito kaly. 

Nynější postupy jsou zaměřeny tak, aby množství nevyužitých kalů bylo co nejvíce 

minimalizované. A aby získaný kal byl hygienicky zabezpečený a nepůsobil problémy 

v jeho využívání. Ovšem v dnešní době neexistuje standardizovaný postup při likvidaci, 

zpracování a využití těchto kalů. Je však nutné přiznat, že zpracování kalů je náročné jak 

po stránce ekologické, tak i ekonomické. 

Cílem této bakalářské práce je popsat dnešní postupy a přiblížit problematiku při 

zpracování čistírenských kalů.  
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2 Charakteristika čistírenských kalů 

Čistírenský kal je konečným a nevyhnutelným produktem čistírny odpadních vod 

při technologických procesech. Představuje cca 1-2 % objemu čištěných vod [2].  

 Čistírenský kal je heterogenní suspenze anorganických a organických látek. Kaly 

jsou bohaté na stopové prvky, organické hmoty a živiny, zejména dusík a fosfor v případě 

využití v zemědělství. Mohou zlepšovat fyzikálně – chemické i biologické vlastnosti půd. 

V tomto odvětví se musí brát zřetel na koncentraci rizikových látek a prvků. Reakce kalu je 

většinou neutrální až zásaditá. Množství vyprodukovaných kalů závisí na kvalitě čištěných 

odpadních vod a také na použité technologii [2,3]. 

 Kaly z čistírny odpadních vod se dělí na primární kal, vznikající v mechanické části  

v usazovacích nádržích. Na sekundární kal, který vzniká v biologické části v dosazovacích 

nádržích a chemický kal. 

Tab. 1 - Procentuální složení kalu [2] 

Složka % složek 

 
Primární Aktivovaný Vyhnilý 

Organická hmota 60 - 80 60 - 75 45 - 60 

Inertní látky 20 - 40 25 - 40 40 - 45 

  

Tab. 2 - Procentuální množství sušiny v kalu [2] 

Typ kalu % sušina  

Primární kal 2,5 - 5 

Aktivovaný kal 0,5 - 1,5 

  

 Obsah sušiny v kalu je ukazatelem jeho kvality a konzistence, stanoví se jako 

hmotnostní podíl po odpaření vody a vysušení vzorku při 105°C, výsledná hodnota obsahu  

se vyjadřuje v %. Sušina se skládá z pevných (tuhých) částic ve vodě, tj. rozpuštěných i 

nerozpuštěných. Při čištění městských odpadních vod se specifická produkce sušiny  

přepočítává na 1 ekvivalentního obyvatele za den              [3].  
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Tab. 3 - Specifická produkce sušiny při čištění odpadních vod [3] 

Způsob čištění odpadní vody 
Čerstvý (surový) 

kal g/EO d 

Vyhnilý kal  

g/EO d 

Mechanický 54 (40 - 60) 34 (25 - 40) 

Mech. + zkráp. kolona 74 (65 - 75) 48 (40 - 55) 

Mechanický + aktivace a) 85 (75 - 90) 55 (75 - 90) 

Mechanický + aktivace b) 79 52 

 a) vztaženo na přivedenou BSK5 b) středně zatížená aktivace 

 Produkce kalů z čistíren odpadních vod v ČR činí cca 200 000 tun za rok v sušině.  

V příštích letech po mezinárodních dohodách vzroste celkový počet čistíren odpadních 

vod, budování se týká obcí nad 2 000 obyvatel. Což také znamená celkový vzrůst množství 

čistírenských kalů až na 340 000 tun za rok. Množství kalů z ČOV se přepočítává na  

1 obyvatele za den v litrech nebo na 1 obyvatele za den v gramech sušiny [2].  

2.1 Vznik kalu 

 Kal je konečným produktem čistírny odpadních vod ve třech stupních – 

mechanickém, biologickém a chemickém. 

 V mechanickém neboli primárním stupni, jehož hlavním úkolem je odstranit 

nerozpuštěné látky, dochází k přítoku odpadní vody, dešťové vody a hrubých nečistot na 

čistírnu odpadních vod ze stokové sítě. Jako první se zachytí největší částice na lapáku 

štěrku, jako jsou např. kameny a štěrk v důsledku rozšíření žlabu a snížení rychlosti 

proudění. Tímto dojde k usazování částic, které jsou následně odtěženy. Následně jsou 

použity česle nebo síta, které odstraňují plovoucí nečistoty např. větve a větší kusy plastů.  

Poté voda projde lapákem tuků a písku. Zde je úkolem odloučení organických látek od 

minerálních suspenzí a snížení průtočné rychlosti, kdy se vytvoří podmínky pro 

sedimentaci. Lapák písku zachytí částice o velikosti zrn větší než 0,2 mm a lapák tuků 

zachytí tuky z potravinářského průmyslu. Odstraněním písku z vody se zabrání 

mechanickému obrušování. Takto předčištěná voda teče do usazovací nádrže, která slouží 
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k usazení jemných nerozpuštěných látek. V usazovací nádrži vzniká primární kal a je 

posledním oddílem mechanického stupně [3,4,5].  

 

Obr. 1 – Mechanická část [6] 

 V biologickém neboli sekundárním stupni, který probíhá v biologickém reaktoru  

se využívá biochemické aktivity organismů v aerobních podmínkách. Tyto organismy 

rozkládají organické látky ve vodě na H2O a CO2 a jejich rozkladem získávají živiny  

a rostou, tzn. odstranění substrátu a zvyšování koncentrace kalu. Takto zvětšující se 

množství kalu musíme udržovat na stejné hodnotě jeho odběrem, tento odebraný kal  

se nazývá přebytečný a je dále zpracováván. Tyto organismy jsou schopny bioflokulace  

a následné sedimentace v dosazovací nádrži. V těchto nádržích dochází k nahromadění 

kalu a jeho oddělení od vyčištěné vody. Tento kal nazýváme sekundární a používáme ho 

zpětně v biologickém reaktoru, nevyužitou část zpracujeme v kalovém hospodářství [3,4]. 

 

Obr. 2 – Biologická část [6] 

 Jsou-li na vypuštěnou vodu kladeny speciální požadavky je do čistírenského 

procesu vložen i chemický neboli terciární stupeň. V tomto stupni je eliminován fosfor  

a dusík. Výsledkem tohoto procesu je chemický kal [3,4]. 
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2.2 Druhy kalů  

2.2.1 Primární kal 

Je kal z mechanického stupně čištění, který se odděluje od surové vody pomocí 

sedimentace v usazovacích nádržích. Na jeho vlastnosti má vliv stoková síť, technologie 

čištění a technologie čistírny odpadních vod. Tvoří ho organické a anorganické látky, kal 

sedimentuje v usazovací nádrži a jeho struktura je zrnitá [4]. 

Tab. 4 - Složení primárního kalu [4] 

Parametr 
Obsah ve hmotnostních 

procentech 

Tuky 5,7 - 44,0 

Bílkoviny 19,0 - 28,0 

Celulosa, hemicelulosy, lignin 12,8 - 25,4 

Huminové kyseliny do 4,0 

Ncelk 2,0 - 4,5 

Pcelk 0,5 - 2,1 

Fe 2,1 - 3,5 

Al 1,3 - 2,5 

Anorganická složka celkem 25,0 - 30,0 

Vlastnosti 

 vysoká reaktivita, 

 anaerobní prostředí, 

 sedimentační vlastnosti, 

 septické vlastnosti, tj. vysoký obsah patogenů. 

Obsah mikroorganismů a organických látek je vysoký, a proto v něm budou 

probíhat biochemické rozkladné procesy, což má za následek vysokou reaktivitu, dále 

budou probíhat acidogenní procesy v anaerobním prostředí, kde se za určitých podmínek 

může využívat metan produkovaný anaerobními mikroorganismy. Využívá se také 

technologické zahušťování, protože kal velmi dobře sedimentuje. Snížení obsahu patogenů 
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se provádí pomocí anaerobní stabilizace. Výhřevnost primárního kalu v organické sušině 

bývá 23,3 - 27,9 MJ/kg [4,7,8]. 

Produkce  

Množství vyprodukovaného kalu během roku kolísá, uvádí se 35 - 54 g/den na 

jednoho ekvivalentního obyvatele. Množství produkce se zvyšuje, pokud se nádrž používá 

ke společnému zahuštění primárního a přebytečného kalu. Poté se produkce pohybuje mezi 

54 - 70 g/den na jednoho ekvivalentního obyvatele. Obsah sušiny se pohybuje v rozmezí 

1,2 - 4 hmotnostních % závisí na usazovací nádrži a jejím konstrukčním řešení [4,7,8]. 

2.2.2 Sekundární kal 

 Je kal z biologického stupně čištění, který se odděluje v dosazovací nádrži. Jeho 

struktura je vločkovitá. Hlavní vliv na charakter kalu má složení odpadní vody [2]. 

Tab. 5 - Složení sekundárního kalu [9] 

Parametr 
Obsah ve hmotnostních 

procentech 

Organické látky stanovené 

žíháním 
60 - 70 

Uhlík v organické složce 

biomasy 
47 - 52 

Kyslík v organické složce 

biomasy 
31 - 38 

Vodík v organické složce 

biomasy 
7 - 8 

Dusík v organické složce 

biomasy 
7 - 11 

Fosfor v organické složce 

biomasy 
1,1  2,6 

Anorganické látky 30 - 40 
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Vlastnosti  

 Složení kalu je závislé na složení odpadní vody, skutečném staří kalu, době zdržení 

a zatížení. Výhřevnost sekundárního kalu bývá 20,7 - 24,4 MJ/kg organické sušiny.  

Sekundární kal je od kalu primárního: [8,9] 

 méně reaktivní, 

 má horší sedimentační vlastnosti. 

 Sedimentační vlastnosti jsou popsány kalovým indexem KI, který se používá pro 

kontrolu koncentrace kalu v aktivačních nádržích a odkalování [4]. 

Produkce 

 Produkce sekundárního kalu ke kalu primárnímu bývá v poměru 1:1 až 1:2, 

produkce se tedy pohybuje v rozmezí 25 - 39 g/den  sušiny na jednoho ekvivalentního 

obyvatele [4]. 

2.2.3 Chemický kal  

 Tento kal vzniká při snižování fosforu ve vodě, která je upravována samostatně 

srážecími procesy nebo také pro zlepšení sedimentační schopnosti kalu primárního nebo 

sekundárního. Složení a množství tohoto kalu se budou lišit podle chemické látky použité 

na srážení. Dle místa srážení je kal součástí primárního kalu nebo sekundárního kalu. 

Pokud čistírna odpadních vod sráží odděleně, vzniká samostatný chemický kal [4]. 

Vlastnosti 

 O vlastnostech se uvažuje pouze u kalu, který je z odděleného stupně srážení. 

Vlastnosti jsou dány použitým kationtem a jeho chemickými vlastnostmi, zráním sraženiny 

a ulpělým množství organických materiálů. Hlinité kaly jsou amorfní a pouze v rozmezí 

pH 5,5 - 8,0 jsou hlinité sraženiny chemicky stálé, pro železité kaly je tento interval pH  

v oblasti 4,0 - 9,5. Schopnost sedimentace je ovlivněná ulpělým množství organických 

materiálů a celkově je u chemického kalu málo kvalitní [4]. 
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 Sloučeniny ortofosforečnanů železa popř. hliníku a hydroxidy železa popř. hliníku  

o nestechiometrickém složení ovlivňují složení kalu, dále také fyzikálně - chemické 

podmínky srážení [4]. 

Produkce  

 Produkce kalu závisí na aplikaci srážedel a jejich chemickém složení. Fosfor se z 

kalu vysráží nadbytkem solí Fe
3+

 nebo solí Al
3+

, tímto nadbytkem a účinkem vedlejších 

hydrolytických reakcí, vznikají hydroxidy, které zvětšují produkci kalu. Při používání solí 

Al
3+

 může docházet ke snížení produkce chemického kalu v důsledku rozpouštění 

hydroxidu hlinitého Al(OH)3 při hodnotě pH nad 8. Přesná dávka srážedel solí Fe
3+

 nebo 

Al
3+

 se určí podle zbytkové koncentrace fosforu [4]. 

 Tab. 6 - Dávka srážedla v závislosti na zbytkové koncentraci fosforu 1,0 mg/l na 

 odtoku [4] 

Produkce chemického kalu v g za den na EO 

Použitá chemická látka Simultánní srážení Oddělené srážení 

Soli Fe
3+

 12,1 - 17,1 9,6 - 14,6 

Soli Al
3+

 9,4 - 16,8 9,4 - 13,1 

3 Možnosti zpracování čistírenských kalů 

3.1 Zahušťování 

 Je proces separace vody od suspendovaných látek a následného zmenšení 

objemového množství a hmotnosti kalu. Pokud se toto děje pomocí gravitačních sil, 

mluvíme o procesu zahušťování. Nejpoužívanějším způsobem je sedimentace, která 

probíhá v usazovacích a dosazovacích nádržích. Kal zde obsahuje ještě velké množství 

vody a je třeba ji oddělit a kal zahustit v zahušťovacích nádržích, provozovaných 

diskontinuálně v pracovních cyklech - napuštění kalové suspenze - zahuštění - odvod vody 

i kalu. Pro lepší zahušťování jsou použity i míchadla [3]. 
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Obr. 3 - Pohled na zahuštěný kal [2] 

3.1.1 Gravitační zahušťování 

 Zde se využívá rozdílných hustot mezi vodou a kalem. Zahušťovací nádrže mají 

nejčastěji tvar kruhový, do jejich středu je přiváděná suspenze. Ve dně je odtahován kal a 

kalová voda je odčerpávána a následně je z ní odstraněná nezahuštěná suspenze. Velmi 

obtížně se zahušťují kaly s obsahem těžkých kovů a to především s obsahem hydroxidu 

chromitého, které obsahují 99 % vody i po 2 hodinách sedimentace [10]. 

3.1.2 Flotace 

 Za použití nasycené kalové suspenze v tlakové nádobě, která se vypustí do otevřené 

nádrže a při poklesu tlaku se kal vynese pomocí mikrobublinek vzduchu a je stírán z 

hladiny. Optimální velikost mikrobublin je 10 - 100 µm a jejich vzniku lze dosáhnout: 

 snížením tlaku, 

 provzdušňováním, 

 expanzí vody, 

 denitrifikací, 

 elektrolýzou vody. 
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 Na flotaci má vliv sedimentace, účinnost klesá při kalovém indexu nad 200 ml/g  

poté je nutné přidat flokulanty. Tento způsob se používá především u zahuštění 

biologického kalu, kdy koncentrace sušiny dosáhne hodnoty cca 5 % [3,10].   

3.1.3 Odstředivky 

 V odstředivkách dochází k zahuštění na principu rozdílných hustot mezi vodou  

a kalem, uvnitř odstředivky působí odstředivá síla 2000 krát větší než je síla gravitační na 

zemském povrchu. Zahušťují se všechny druhy kalu, obzvlášť přebytečného kalu,  

u kterého lze dosáhnou 4 - 6 % sušiny bez flokulantů. Nevýhodou odstředivek je 

opotřebení materiálu, především šneku [10].      

 

Obr. 4 - Dekantační odstředivka typu Aldec G2 [zdroj: autor] 

3.1.4 Sítopásové lisy  

 Zahušťování lisy je možné i pro kaly o koncentraci pod 2 %. Do kalu se dávkují 

organické flokulanty, díky nimž dochází k flokulaci tzn. ke srážení nebo vločkování. K 

oddělení vody dochází přes sadu filtračních přepážek a působením tlaku válců, kde je 

kalová suspenze lisována. Přidání těchto organických flokulantů je nezbytné pro dosažení 

kvality filtrátu. Lisy se používají na surový i vyhnilý kal [3,10].   
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Obr. 5 - Sítopásový lis Compacteron [11] 

3.1.5 Rotační síta 

 Jsou využívaná pro zahuštění aktivovaného kalu. Rotační síto neboli otáčející se 

buben se sítovými stěnami, kterými voda odteče. Kal je nejprve smíchán s flokulantem  

a poté přiváděn do bubnu, kde je zahuštěn a voda odvedena pryč. Koncentrace kalu se po 

zahuštění pohybuje okolo 3 - 4 %. Použití flokulantu je nezbytné. Výhodou rotačních sít je 

jednoduchá obsluha a údržba [10].   

3.2 Stabilizace kalu 

 Stabilizace je nezbytný proces pro kaly hygienicky závadné tj. s patogenními 

organismy nebo pro kaly s obsahem organické hmoty, kvůli jejich dalšímu zpracování  

i následnému použití. Stabilizací se odstraní pach, dosáhne lepších fyzikálních vlastností  

a u anaerobní stabilizace se získá bioplyn [10]. 
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Obr. 6 - Bioplynová stanice na ČOV Šenov u Nového Jičína [zdroj: autor] 

3.2.1 Anaerobní stabilizace 

 Probíhá ve vyhnívacích neboli methanizačních nádržích bez přístupu kyslíku. 

Dochází k rozkladu organické hmoty pomocí mikrobiálních procesů, při nichž vzniká 

bioplyn. Proces bývá mesofilní při teplotě 27 - 45 °C nebo termofilní s teplotou 45 - 60 °C. 

Míchaní obsahu nádrží je prováděno nejčastěji míchadly, čerpadly a to přerušovaně nebo 

nepřerušovaně. Stabilizace primárního a sekundárního kalu probíhá společně nebo 

odděleně. Nevýhodou jsou větší investiční náklady, doba zdržení a kalová voda po 

stabilizaci potřebuje další čištění, jelikož je znečištěná organickými  

a anorganickými látkami. Anaerobní stabilizace se dělí na: [10,12] 

 nízkozatíženou, 

 vysokozatíženou. 
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Tab. 7 - Technologické parametry normálního vyhnívání a rychlovyhnívání [10,12] 

Parametr Vyhnívání normální Rychlovyhnívání 

 (nízkozatížené) (vysokozatížené) 

Teplota [°C] 30 - 35 30 - 35 

Doba vyhnívání [den] 20 - 30 10 - 15 

pH 6,8 - 7,4 6,4 - 7,8 

Obj. zatížení [kg/m
3
/d

-1
] 0,5 - 1,5 2 - 5 

Neutralizační kapacita[mg/l CaCO3] 1500 - 3000 1000 - 5000 

Míchání přetržité kontinuální 

Počet stupňů 1 nebo 2 vždy 2 

 

 U vysokozatížené stabilizace se snažíme urychlit proces vyhnívání dokonalým 

kontinuálním mícháním při teplotách 30 - 35 °C. K tomu slouží celý objem nádrže pro 

fermentační proces a dochází k dokonalému styku bakterií vyhnívajícího kalu s novým 

substrátem [10]. 

 Stupeň rozkladu organické hmoty určuje průměrná doba vyhnívání kalu v nádržích  

a také teplota methanizace, také čím je větší obsah organické hmoty v sušině tím je rozklad 

lepší [10]. 

 S rozkladem organické hmoty vzniká produkt bioplyn. Bioplyn se převážně skládá  

z methanu o obsahu 65 - 75 % a oxidu uhličitého s obsahem 25 - 35 %. Dále obsahuje 

vodík, dusík a sulfan. Výhřevnost bioplynu je velmi značná, proto se využívá při ohřevu 

vyhnívacích nádrží. Pokud je bioplynu nadbytek může být spalován na hořácích nebo 

použit k pohonu spalovacího motoru, výsledkem je teplo i elektrická energie [4]. 
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Tab. 8 - Složení a vlastnosti bioplynu [4] 

Parametr Hodnoty 

Metan [obj. %] 60 - 75 

Oxid uhličitý [obj. %] 25 - 35 

Dusík [obj. %] 0,2 - 1,0 

Vodík [obj. %] 0,2 - 0,5 

Sulfan [obj. %] 0,1 - 0,3 

Voda [obj. %] 3,0 - 5,0 

Průměrná výhřevnost [MJ/m
3
] 18,0 - 24,8 

Meze výbušnosti pro metan [obj. %] 5,3 - 15 

3.2.2 Aerobní stabilizace 

 Probíhá v kyslíkatém prostředí, pomocí autooxidačních procesů tzv. endogenního 

metabolismu dochází k rozkladu organické hmoty a zároveň rozklad organické hmoty 

exogenního substrátu, který nebyl rozložen běhen čištění a probíhá pomocí oxidačních 

procesů [10].   

 Na množství organické hmoty závisí množství kyslíku, potřebného k procesu.  

K rozkladu 1 kg organické hmoty se spotřebuje 1,42 kg kyslíku a při oxidaci 

amoniakálního dusíku je spotřeba 2 kg/kg organických látek [10]. 

 Výhodou této stabilizace jsou nízké investiční náklady, jednoduchý provoz, nízké 

koncentrace BSK5 a především je stupeň rozkladu organické hmoty stejný jako  

u stabilizace anaerobní. Nevýhodou je horší energetická bilance, větší spotřeba elektrické 

energie a horší vlastnosti kalu v odvodňování [10,13]. 

3.2.3 Chemická stabilizace 

 Provádí se udržováním odvodněného kalu při pH 12 a víc, a to dávkováním zásady 

oxidu nebo hydroxidu vápenatého. Při vysokých pH dochází k usmrcování patogenů a 

zároveň nebude rozložena organická hmota. Ovšem při dlouhodobém skladování kalu 

dochází vlivem vzdušného CO2 k přeměně hydroxidů na uhličitany, poklesne pH, kal 
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začíná hnít a organická hmota bude rozkládaná. Zvýšené pH můžeme udržovat variantami 

chemické stabilizace a to: [10] 

 prestabilizaci, 

 poststabilizací. 

Prestabilizace 

 Spočívá v dávkování  Ca(OH)2 nebo CaO do kalu před odvodněním pro udržení pH 

12 a víc minimálně 2 hodiny a zároveň nesmí klesnout po dobu několika dní pod hodnotu 

11, což zajistí usmrcení všech patogenů [10]. 

Tab. 9 - Dávky vápna pro stabilizaci tekutých kalů [10] 

 
Koncentrace sušiny kalu 

[%] 

Dávka Ca(OH)2  

[g/kg sušiny kalu] 

Typ kalu Rozpětí Průměr Rozpětí Průměr 

Primární kal 3 - 6 4,3 54,4 - 154 109 

Přebytečný 

aktivovaný kal 
1 - 1,5 1,3 190 - 390 272 

Aerobně 

stabilizovaný kal 
6 - 7 6,5 127 - 226 172 

Septické kaly 1 - 4,5 2,7 81,5 - 462 181 

Poststabilizace 

 Spočívá v dávkování CaO do již odvodněného kalu. Při reakci CaO s vodou za 

uvolnění tepla vzniká Ca(OH)2, následně se zvýší teplota na hodnotu okolo 50 °C, která 

zaručí usmrcení patogenů. Zároveň v důsledku s reakcí CaO klesá množství vody [10]. 

3.3 Odvodňování 

 Při odvodňování dochází ke snížení obsahu vody v kalu na 80 - 50 % a tím klesají 

náklady na jeho transport i likvidaci. Snížení obsahu vody je důležitým krokem pro 

spalování. Odstraněním přebytečné kalové vody dochází také ke snížení dávek hydroxidu 
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vápenatého Ca(OH)2 nebo oxidu vápenatého CaO při hygienizaci. Po odvodnění je kal 

pevný a vhodné konzistence pro nakládání a transport vozidly [2,3]. 

3.3.1 Přirozené odvodňovaní 

 Probíhá v kalových lagunách a polích. Odvodnění kalu je důležitým požadavkem  

v jeho zpracování, využití a likvidaci. Při procesu odvodňování dochází  

k odstranění vody a zmenšení objemu kalu. 

Kalové laguny 

 Kalové laguny jsou přirozené nádrže bez drenážního systému, jejichž hloubka se 

pohybuje v řádech metrů. Voda se vypouští pomocí potrubí, které vede kolem břehů. 

Obvodová hráz je zemní a zpevněná pomocí dlažby nebo panelů. Navrhují se dvě pracující 

nádrže vedle sebe oddělené betonovou stěnou. Kal v těchto nádržích sedimentuje na dno a 

voda, která se odsadí od kalu je vypouštěná přes přepady. Využívá se zde i odpar vody a v 

menší míře vsak do půdy [2].  

 Při vymrazování v jedné vrstvě se laguny odstavují z provozu. Díky promrznutí 

zahuštěného kalu mrazem s následným rozmrznutím a vysušením dojde k destrukci gelové 

konzistence. Doba promrzání je okolo 12 dní, při vrstvě kalu 55 cm, koncentraci  

2 % a teplotě - 13 °C. V případě promrzání ve více vrstvách, je výška napuštěných vrstev 

10 - 12 cm a promrznutí trvá 2 - 3 dny při teplotě - 5 °C. Se sněhovými pokrývkami se 

doby promrzání prodlužovaly. V zimním období, kdy se laguny nevystavují době 

vymrazování, trvají filtrační cykly několik dnů. Vypuštěné kaly ihned promrzají a musí se 

zajistit, aby měly co nejvyšší stupeň koncentrace [2].  

 Z toho vyplývá, že i když laguny vyžadují minimální obsluhu při provozu, 

v zimním období se musí pečlivě řídit a kontrolovat. 

 Nevýhodou je riziko znečištění podzemích vod a okolní půdy, závislost na počasí 

při vyklízení kalu. Proto se tyto zemní nádrže považují za provizorní zařízení [2,3]. 
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Kalová pole 

 Kalová pole jsou mělké nádrže s betonovým dnem a drenáží, která je obsypána 

štěrkem. Tato drenáž odvádí odseparovanou vodu. Stabilizovaný kal se vypouští do nádrže 

ve výšce 20 - 40 cm, následně se odvodňuje vsakem do drenážního systému a výparem. 

Kal je následně vytěžen a odvezen na finální zpracování. Odvodňování je proces náročný 

jak časově, tak klimaticky a zároveň investičně nákladný. Obsah sušiny činí 40 % [2,3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 - Kalová pole [zdroj: autor] 

3.3.2 Strojní odvodňování 

 Na rozdíl od přirozeného odvodňovaní má strojní výhodu v tom, že stavební 

náklady jsou nižší a to i nároky na zábor půdy. Odvodnění se docílí filtrací suspenze za 

pomoci účinku tlaků, sedimentace za zesílení gravitačních sil [3]. 

  Důležitou podmínkou je kalová předúprava. Docílí se agregace koloidních 

částic i mikročástic do makrovloček. Předúprava bývá termická při teplotě více jak 100 °C  

nebo chemická, při které se dávkují flokulanty. Při předúpravě na tlakových lisech nebo 

vakuových filtrech se využívají anorganické flokulanty - hlinité nebo železité soli  

a hydroxid vápenatý, jejichž dávkování je procentuální na obsah sušiny. Lze je také 

vynechat, za předpokladu přidání menšího množství organických flokulantů.  

Na sítopásových lisech a odstředivkách se používají organické flokulanty, které se dávkují 

v množství 2 - 4 g na kg sušiny [3]. 
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Kalolisy 

 Pracují na tlakovém principu, kdy je do kalolisu veden předupravený kal  

s anorganickými nebo organickými flokulanty, kde je vystaven tlaku 1 - 2 MPa a voda  

je filtrována až do požadovaného odvodnění kalu. Cyklus lisu je cca 5 - 20 minut a skládá 

se z: [10] 

 uzavření lisu, 

 plnění, 

 filtrování pod tlakem, 

 otevření, 

 odstranění kalového koláče, 

 čištění filtrů. 

 Praní filtrů probíhá po několika měsících provozu. Obsah sušiny se pohybuje okolo 

40 %. Hlavním úkolem je dosažení maximálního obsahu sušiny a čistoty kapalné fáze. 

Nevýhodou těchto zařízení je přerušovaný provoz, vysoké investiční náklady a obsluha 

[10]. 

Pásové lisy 

 Stejně jako u zahušťování, se lisy používají i u odvodňování kalu. Princip procesu 

je stejný. Na výkon i účinnost má vliv hned několik faktorů jako je vybavení, provozní 

parametry, rychlost pásu a hlavně typ kalu a typ flokulantu [10]. 

Odstředivky 

 U odstředivek se využívají dekantační typy, jiných parametrů než odstředivky 

používané pro zahušťování. Stupeň odvodnění je nižší než u sítopásových lisů a dávky 

flokulantů se pohybují okolo 2 - 5 g/kg sušiny kalu. V rotačním poli bubnu působí 

odstředivá síla, buben má kónické zakončení a horizontální osu. Uvnitř bubnu je šnek, 

který se otáčí jinou rychlostí než buben a tím dochází k tomu, že kal je odváděn jiným 

otvorem než voda. Rychlost těchto odstředivek se pohybuje v rozmezí 1000 - 4000 otáček 

za minutu [3,10]. 
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3.4 Termické zpracování  

 Tento způsob lze využít, pokud kaly obsahují aspoň z části spalitelnou složku. Tyto 

složky se vyskytují v tuhé nebo kapalné fázi. Tuhé spalitelné složky jsou organická hmota 

kalů, kaly s obsahem barviv, se zbytky plastů, pryže, textilu, celulosy, potravin, tuků dále 

kaly obsahující uhlí a tuhá paliva. Kapalné spalitelné složky jsou organická činidla  

a rozpouštědla, ropa a její produkty. Spalováním se zcela zničí patogenní organizmy, sníží 

se také množství kalu. Samotné spalování záleží na teplotě, sušině, organické složce. 

Energetická bilance závisí na složení kalu a na samotné technologii spalování. Pokud má 

kal dostatečnou výhřevnost, může být spalován samostatně a získáme dostatečnou tepelnou 

energii. Pokud tomu tak není, přidávají se do kalu paliva, což můžou být papíry, hadry, 

dřevo nebo také topné oleje a plynná paliva Někdy spalovací proces nemůže být 

realizován, pokud kal obsahuje velké množství nespalitelných látek, jelikož vzniklé teplo  

z procesu nepokryje úhradu tepelných ztrát při procesu [2,10]. 

4 Současné způsoby nakládání s čistírenskými kaly 

4.1 Rekultivace 

 Je obnova poškozené nebo zničené krajiny do původního stavu a to za předpokladu, 

že zásah do životního prostředí bude co nejmenší. Po rekultivaci v této krajině musí 

samostatně fungovat zdejší ekosystém. Kaly se používají pro rekultivaci krajin, kde je 

požadavek na ekologickou stabilitu nižší. Mohou to být objekty odpadového hospodářství, 

lomy, doly, pískovny a areály s průmyslovou činností. Rekultivace se může dělit na: [2] 

 technickou, 

 biologickou. 

 Technickou rekultivací se rozumí terénní úpravy jako nakládání se zeminou a její 

rozprostírání, hutnění pomocí těžké techniky a zemní práce [2]. 

 O biologickou rekultivaci se jedná v případě, že se upravují fyzikální, chemické 

vlastnosti půd a to zemědělskými a lesnickými metodami tzn. úprava kyselosti půd, 

hnojení, kypření, smykování a samozřejmě pěstování plodin [2]. 
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Obr. 8 - Návozy substrátů na rekultivaci [14] 

4.2 Hnojiva   

 Použití stabilizovaného kalu na hnojení půd v zemědělství je nejrozšířenější 

způsob, aby byl kal využit musí splňovat kritéria Vyhlášky MŽP ČR č. 832/2001.  

Po biologické stabilizaci obsahuje kal 30 - 50 % organických látek z hnojivých složek je to  

2 - 4 % dusíku, 1 - 2 % fosforu a 2 - 10 % vápníku. Obsah draslíku je zanedbatelný. Tekuté 

kaly s obsahem sušiny 5 % se aplikují do půdy pomocí radlicových aplikátorů, odvodněné 

kaly s obsahem sušiny 18 % se aplikují pomocí mechanických rozmetadel. Limitující 

faktory pro použití kalu ke hnojení jsou dány rizikovými prvky v půdě, maximálními 

hodnotami rizikových látek v kalu a nepřekročením maximálního počtu mikroorganismů  

v kalu [3,15].   

4.3 Kompostování  

 Na kompostování se používají kaly s nevyšší kvalitou, musí splňovat výborné 

chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti. Kaly musí vyhovovat vizuální stránce  

a musí být bez zápachu. Kaly musí mít dostatečný obsah organických složek a také 

významný podíl vody. Pro efektivitu kompostování musí obsahovat živiny (dusík, fosfor), 

vlhkost a podmínky pro existenci mikroorganismů. Nevhodné pro organismy jsou kaly  

s příliš vysokým obsah vody, aby mohly být kompostovány, smíchají se s jiným 
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fermentovaným organickým odpadem, který má nízký obsah vody. Kompostovatelná směs 

odpadů musí obsahovat 55 % vody a 70 % organické složky, aby došlo k biodegradaci. 

Vlhkost okolo 60 % snižuje porózitu, obsah kyslíku a teplotu, vlhkost nižší než 50 % 

snižuje kompostovací rychlost a vlhkost okolo 12 % zastavuje aktivitu bakterií. Optimální 

pH pro činnost bakterií je v rozsahu 5,5 - 8 a pro jejich růst je vhodný poměr uhlíku  

a dusíku v substrátu 25 - 30:1 [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 - Překopávač kompostu [16] 

4.4 Skládkování  

 Pro tento způsob zpracování kalu lze využít pouze kal odvodněný a stabilizovaný. 

Při ukládání odpadů neboli kalů na skládku je třeba zabránit znečištění vod podzemních,  

a to zejména průsaky vod ze skládky [3]. 

4.5 Stavební materiál  

 Při procesu spalování v cementárenské peci probíhá zabudování kalu do stavebních 

hmot a následné tavení popela. Tavením se dosáhne menšího objemu popela a vzniku 

škváry. Vzniklá škvára má vlastnosti dané složením popela a kalu, ze kterého vznikla.  

Škvára v sobě váže těžké kovy z výchozího kalu a lze ji použít jako stavební materiál na 

stavbu lesních cest apod. [17].  
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5 Čistírenské kaly a legislativa  

 Legislativa týkající se kalů, jejich vzniku a následného zpracování je podmíněná 

právními předpisy vodního a odpadového hospodářství. 

5.1 Legislativa odpadového hospodářství 

 Kaly jsou v ČR definovány podle § 32 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Kalem 

se v tomto zákoně rozumí:  

 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, 

 kal ze septiků a jiných podobných zařízení, 

 kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených. 

5.2 Kaly v legislativě ČR  

 Vzniklé kaly je třeba řadit do katalogu odpadů, to má na starost původce  

a oprávněná osoba. Podle použité technologie, je nutné vzít v úvahu, zda je kal 

nebezpečný. Podle zařazení kalů se posléze odvíjí následné nakládaní s těmito kaly. 

 Nakládání s odpady se řídí podle koncepce EU a to podle základního 

hierarchického rozlišování, v první řadě technologií v zamezení vzniku odpadů.  

V druhé řadě je zhodnocení a nakonec jejich odstranění. 

5.3 Kaly a související legislativní předpisy  

Odpady  

Zákon č. 185/2001 sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

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

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

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady) 



Alexandra Gajcová: Současné možnosti nakládání s čistírenskými kaly 

 

2015                                                                                                                                      23 

 

Vyhláška č. 382/2001 Sb., o používání kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších 

předpisů  

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

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 

znění pozdějších předpisů 

Komposty  

Průmyslové komposty - ČSN 465735 

Hnojiva  

Zákon č.156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška č.474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva  

6 Odběr čistírenského kalu z vybrané lokality a jeho rozbor 

 Pro laboratorní experimenty byl použit čistírenský kal z čistírny Šenov u Nového 

Jičína, kal byl odebraný na koncovém stupni zpracování z odstředivky. Sušina, ztráta 

žíháním, hustota kalu a dále stanovení těžkých kovů (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) a hodnota pH 

ve vodném výluhu byly zjištěny analýzou kalu v laboratořích VŠB - TU Ostrava. 

6.1 Popis čistírny odpadních vod 

 Čistírna odpadních vod se nachází severně od města Nový Jičín ve vesnici Šenov  

u Nového Jičína. Čistírna byla uvedena do provozu v roce 1976. Poté si prošla několika 

menšími rekonstrukcemi, jako je zvýšení kapacity v roce 1978, rekonstrukce aktivačních 

nádrží v roce 1991 a 1994, také proběhla rekonstrukce hrubého předčištění v roce 1995  

a v roce 1998 výstavba dosazovací nádrže č. 3. Celková rekonstrukce této čistírny proběhla  

v letech 2003 - 2005 z důvodu vyšších nároků na životní prostředí a na kvalitu vypouštěné 

odpadní vody z čistírny [18]. 
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Obr. 10 - ČOV Nový Jičín [zdroj: autor]  

 Vyhnívání kalu tady probíhá dvoustupňově, přičemž první stupeň je vytápěn. Tento 

stupeň obsahuje vyhnívací nádrž VN 800, která je také vytápěna na žádanou provozní 

teplotu s recirkulovaným objemem a jímáním kalového plynu. Následující druhý stupen 

obsahuje uskladňovací nádrž USN 1400, která je nevytápěná, bez jímání kalového plynu, 

přičemž v ní probíhá zahuštění oddělené kalové vody z kalu. Následně je kalová voda 

vypouštěná do jímky fugátu a automatizovaně čerpána do prvního stupně kaskádové 

aktivace nebo je odvedena na přítok ČOV [18]. 
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Obr. 11 - Aktivační nádrže [18] 

6.2 Posouzení vlastností vzorku čistírenského kalu 

Stanovení veškerých látek (sušiny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 - Vzorek kalu po vysušení [zdroj: autor] 
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 Stanovení sušiny bylo prováděno podle normy ČSN EN 12880 Charakterizace kalů 

- stanovení veškerých látek a obsahu vody. Odebráno bylo libovolné množství vzorku na 

odpařovací misku a následně zváženo. Následně byly kaly vystaveny teplotě 105 °C  

a sušení probíhá do konstantní hmotnosti vzorku v sušárně, která je řízená termostatem  

s cirkulací vzduchu. Před dalším použitím se vzorky nechaly vychladnout. 

 Koncentrace sušiny je hmotnostní podíl tuhých látek ve vzorku, který se získá 

sušením za určitých podmínek, výsledek je vyjádřen v %. 

Tab. 10 - Sušina vzorku čistírenského kalu  

Hmotnost misky 

[g] 

Hmotnost misky 

se vzorkem před 

vysušením [g] 

Hmotnost misky 

se vzorkem po 

vysušení [g] 

Celková 

sušina [%] 

ma mb mc  

23,5810 73,5810 37,9260 28,69 

 

  š    
       

       
     

  š    
                 

                 
     

  š            

Ztráta žíháním  

 Na toto stanovení bylo odebráno libovolné množství vysušeného vzorku, následně 

se zvážilo a převedlo do misky. Žíhání bylo prováděno po dobu 2 hodin v muflově peci při 

550°C. Žíháním se v kalu spálí organická složka.  
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Obr. 13 - Vzorek kalu po ztrátě žíháním [zdroj: autor] 

 

Tab. 11 - Ztráta žíháním čistírenského kalu 

Hmotnost misky 

[g] 

Hmotnost misky s 

vysušeným 

vzorkem [g] 

Hmotnost misky 

se vzorkem po 

žíhání [g] 

Ztráta 

žíháním 

[%] 

ma mb mc  

24,7911 27,3588 

 

25,7715 61,82 

 

   á   ží   í  
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Stanovení hustoty kalu 

 Tato metoda byla provedena v laboratoři podle návodek poskytnutých THV IEI 

HGF. Objem baňky (50 ml) se stanovil 2x, pokaždé s novou náplní vody. Výsledek je 

aritmetický průměr obou vážení. Po stanovení objemu se baňka vysuší a naplní do 1/3 

objemu vzorkem a zváží. Poté se přidá voda do 2/3 objemu baňky, promíchá a zváží. 

Tab. 12 - Hustota čistírenského kalu 

Hmotnost 

baňky 

[g] 

Hmotnost 

baňky s 

vodou [g] 

Hmotnost 

vysušené 

baňky [g] 

Hmotnost 

vysušené baňky 

se vzorkem [g] 

Hmotnost baňky 

se vzorkem a 

vodou [g] 

Hustota 

[     ] 

40,8026 95,6304 40,8052 51,2389 92,1070 1 153,41 

 

  
         

 

  
 

 
          

 

  
                       

   
   
                    

 

                               

 

kde: 

V objem baňky, v mililitrech 

m1 hmotnost prázdné baňky, v gramech 

m2 hmotnost baňky se vzorkem, v gramech 

m3 hmotnost baňky se vzorkem a vodou, v gramech 

 
 
       měrná hmotnost (hustota) pomocné kapaliny při 20°C        , pro vodu 998,2 
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Analýza výluhu 

 V této metodě se odvážilo 100g již vysušeného vzorku, převedlo do PE láhve, 

dolilo 1 litrem destilované vody, poměr TF:KF je 1:10. Poté byla láhev umístěna na 

třepačku Heidolph Reax 20 a míchána po dobu 24 hodin rychlostí 11 rpm. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 - Třepačka Heidolph Reax 20 [zdroj: autor] 

 Po uplynulých 24 hodinách se směs přefiltrovala přes filtr KA4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 - Výluh ze vzorku z tlakové filtrace [zdroj: autor] 
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Stanovení těžkých kovů v kalu  

 Prvky byly stanoveny metodou AAS - atomová absorpční metoda. Je to 

spektrometrická analytická metoda, která stanoví koncentrace jednotlivých prvků ve 

vzorku a to i ve stopovém množství. 

Tab. 13 - Přehled koncentrací prvků ve vzorku 

 
Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

 
mg/l 

Vzorek < 0,002 < 0,05 8,88 0,669 0,070 2,18 

Detekční limit 

přístroje 
0,002 0,05 0,005 0,01 0,01 0,005 

 Vzorek čistírenského kalu byl pro analýzu AAS 2x ředěn. Výsledky jsou 

přepočteny na původní výluh. 

Tab. 14 - Přehled mezních koncentrací těžkých kovů pro třídy vyluhovatelnosti, [19] 

 
Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

 
mg/l 

I třída 0,004 0,05 0,2 0,04 0,05 0,4 

IIa třída 0,5 7 10 4 5 20 

IIb třída 0,1 1 5 1 1 5 

III třída 0,5 7 10 4 5 20 

  

 Po srovnání výsledků metody AAS a mezními koncentracemi těžkých kovů z tříd 

vyluhovatelnosti se čistírenský kal řadí do třídy IIb. Barevně je označeno, v jakém 

koncentračním rozsahu byly naměřeny koncentrace jednotlivých sledovaných prvků ve 

vodném výluhu kalu. 



Alexandra Gajcová: Současné možnosti nakládání s čistírenskými kaly 

 

2015                                                                                                                                      31 

 

Obr. 16 - Atomový absorpční spektrofotometr [zdroj: autor] 

Stanovení pH  

 Stanovení bylo provedeno pomocí pH metru typu WTW 330l v kyselé oblasti. 

Tab. 15 - Hodnoty naměřeného pH 

 
Kyselá oblast 

Suspenze  6,20 

Výluh 6,89 
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7 Diskuze a závěr 

 V současnosti, kdy neustále roste populace lidí a s tím množství vyprodukovaných 

odpadů a kalů, jsou aktuální otázky jak s těmito kaly co nejlépe naložit. Cílem této 

bakalářské práce bylo popsat problematiku nakládání s čistírenskými kaly, dále zajistit 

odběr a analýzu vzorku čistírenského kalu včetně posouzení jeho vlastností. 

 Pokud jde o mé subjektivní zhodnocení nakládání s kaly, jednoznačné je, že pro 

budoucnost i přítomnost je důležité, aby množství vyprodukovaných kalů bylo co 

nejmenší. A od toho se odvíjelo zpracování těchto kalů, ovšem závisí to také na ekonomice 

a ekologii.  

 Jedno z možných využití kalů je rekultivace zničené krajiny. Tímto způsoben  

se mohou zlepšit vlastnosti půd jako úprava kyselosti a hnojení. Je třeba dbát, aby kaly 

neobsahovaly vysoké koncentrace těžkých kovů, které by negativně působily na složky 

životního prostředí. Při hnojení, které je nejspíš nejpoužívanější způsob využití kalů,  

se musí dbát na případnou kontaminaci z průmyslových vod. Proto se nesmí používat 

surový kal, ale stabilizovaný, který neobsahuje velké množství mikroorganismů. Zde se 

kontrolují koncentrace těžkých kovů. Kompostování stejně jako hnojení se jeví jako 

nejlepší cesta pro využití kalů. Co se týče použitelnosti, kvality i ceny. I zde se musí hlídat 

patogenní a rizikové složky kalu. V případě skládkování, které je náročné na plochu, tak  

i na počasí se musí dbát na to, aby se zabránilo znečištění podzemních vod průsaky ze 

skládky. Jako nejméně používaná metoda je zpracování kalů jako přísada do stavebního 

materiálu.  

 Vybraný vzorek k laboratorním měřením byl čistírenský kal z ČOV Nový Jičín. 

Měření probíhala v laboratořích VŠB - TU Ostrava, v rámci těchto měření bylo stanoveno 

v kalu - sušina, ztráta žíháním, hustota kalu, pH a prvky kadmium, chrom, měď, nikl, 

olovo a zinek ve výluhu, které byly porovnány s mezními koncentracemi těžkých kovů pro 

třídy vyluhovatelnosti. 

 Měřením byl v kalu stanoven obsah sušiny 28,69 %, ztráta žíháním při 550 °C byla 

61,89 %. Hustota kalu byla 1 153,41 kg/m
3
. Stanovení těžkých kovů ve výluhu  

z čistírenského kalu vyšlo následovně kadmium < 0,002 mg/l, chrom < 0,05 mg/l, měď 

8,88 mg/l, nikl 0,669 mg/l, olovo 0,070 mg/l, zinek 2,18 mg/l. Při měření pH suspenze 

bylo změřeno pH 6,20 a výluhu 6,89. 
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Definice pojmů 

Kal – Čili sediment, je nečistota usazená např. ve vodě. 

Čistírenský kal – Je pevný produkt čistírny odpadních vod. 

Čistírna odpadních vod – Je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. 

Bioflokulace - Schopnost tvorby vloček aktivovaného kalu. 

Aktivovaný kal – Kultura mikroorganismů. 

Usazovací nádrž – Slouží k usazení jemných nerozpuštěných látek. 

Acidogeneze - Je proces enzymatické přeměny organických sloučenin na organické 

kyseliny. 

Acidogen - Je mikroorganizmus aktivní při acidogenezi. 

Disperzní soustava - Obsahuje alespoň dva druhy hmoty (dvě fáze nebo dvě složky). 

Fytotoxické látky - Mají selektivní toxický účinek na rostliny. 

Aktinomycety - Čili aktinobakterie, jsou nejběžnější zástupci mikrobiálního života žijící v 

půdě. 

Exhaláty - Jsou odpadní látky, které unikají do okolního prostředí. 

Patogenní organismy - Jsou organismy, které mohou zapříčinit onemocnění hostitele. 

BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku 

Fermentace (kvašení) - Je biotechnologický proces, při němž se organické látky postupně 

přeměňují za účasti mikrobiálních enzymů (fermentů) na jednodušší látky. 
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