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Anotace 

V bakalářské práci se zabývám současnými možnostmi nakládání s vodárenskými 

kaly, které vznikají jako vedlejší produkt při úpravě vody. Z pohledu aktuální legislativy a 

současných environmentálních vědomostí je nutné předcházet vzniku jakýchkoliv odpadů 

a hledat možnosti druhotného zpracování a využití.  

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části, jež je 

rozdělena do čtyř kapitol, je přehledně a systematicky zpracována problematika týkající se 

daného tématu. První kapitola je věnována charakteristice vodárenských kalů. Následující 

kapitoly se zaměřují na současné způsoby nakládání s vodárenskými kaly a legislativu s 

nimi související. Poslední kapitola se věnuje odběru vodárenského kalu z vybrané lokality. 

Praktická část se zabývá posouzením vlastností vzorků vodárenského kalu z vybraných 

lokalit. Závěrečná část diskutuje o vyhodnocení výsledků zjištěných hodnot. 

Klíčová slova: vodárenský kal, úprava vody, odpad a druhotný produkt. 

Summary 

My bachelor thesis is dealing with current treatment possibilities of waterworks 

sludges which arise as a by-product during water treatment. In terms of current legislation 

and current environmental knowledge is necessary to prevent any waste and seek 

opportunities for secondary processing and utilization. 

The work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, 

which is divided into four chapters, is clearly and systematically processed problems 

concerning the topic. The first chapter is devoted to the characteristics of waterworks 

sludge. Subsequent chapters focus on contemporary ways of dealing with water supply and 

sewage legislation relating to them. The last chapter is devoted to the collection 

waterworks sludge from selected sites. The practical part deals with the assessment of 

properties waterworks sludge samples from selected sites. The final part discusses the 

evaluation of the results of past values. 

Keywords: waterworks sludge, water treatment, waste and by-products. 
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Seznam použitých zkratek 

AAS – atomová adsorpční spektrometrie 

pH – potenciál vodíku 

ÚKZÚZ - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

OOV – Ostravský oblastní vodovod 

BSV – Beskydský skupinový vodovod 

KSV – Kružberský skupinový vodovod 

VDJ – Vodojem 

ČOV – čistírna odpadních vod 

THV – technologie a hospodaření s vodou 

IEI – institut environmentálního inženýrství 

VŠB – Vysoká škola báňská 

SmVak - Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. 

Sb. – Sbírka zákonů 

§ - paragraf 

Odst. - odstavec 

HCl – kyselina chlorovodíková 

Fe2O3 – oxid železitý 

Al2O3 – oxid hlinitý 

Al - hliník 

Fe - železo 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Hospodaření s vodárenskými kaly za období posledních 20-ti let doznalo 

značných změn, především pozitivních, kdy stoupající potřeba kvalitně upravené vody pro 

veřejnou potřebu má za důsledek zvyšující se nároky na kvalitu a technologickou 

bezpečnost procesu čištění. Následně vznikající vedlejší produkt, kterým jsou vodárenské 

kaly, již není pouhým odpadem, ale v rámci následných procesů se z tohoto stává druhotná 

surovina. 

S tím souvisí problematika odpadového hospodářství a nakládání s odpady, která 

v tomto období doznala značných změn vyžádaných především nutností sjednocení 

evropské legislativy a vznikem nových možností ve zpracování druhotných surovin. 

Cílem této práce je popsat aktuální možnosti nakládání s vodárenskými kaly a 

v rámci dvou lokalit provést vyhodnocení vzorků vodárenského kalu včetně jeho popisu. 
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2 CHARAKTERISTIKA VODÁRENSKÝCH KALŮ 

Kalová problematika ve vodárenství nabývá na významu především se zpřísněním 

legislativy [4]. 

Kalové hospodářství je nedílnou součástí každé úpravny vody. Zahrnuje jímání a 

zahušťování kalů a pracích vod z jednotlivých stupňů úpravy vody, úpravu zahuštěných 

kalů a jejich odvodňování. Využití vodárenských kalů je velmi problematické, proto 

v současné době dochází převážně k jejich ukládání na zabezpečené skládky. Pro bezpečné 

uložení je třeba nejprve dosáhnout přijatelné konzistence a kvality [2, 5]. 

Kalové hospodářství je u úpraven vod rozdílné. Často jsou využívána kalová pole 

nebo laguny, v poslední době se stále více rozvíjí aplikace pásových listů a kalolisů [2]. 

Dle ČSN EN 12832 je kal definován jako směs vody a tuhých látek oddělená 

přirozenými nebo mechanickými procesy z různých druhů vod. 

Kal vzniká jako odpad při různých technologiích čištění odpadních vod nebo při 

úpravě vody na pitnou. Mezi kaly se počítají i dnové sedimenty. Možnosti technologické 

úpravy a dalšího zpracování či využití kalu se posuzují podle řady fyzikálních, fyzikálně 

chemických a chemických stanovení [6, 7]. 

Vodárenský kal vzniká při úpravě pitné vody v podstatě dvoufázově. První fází je 

destabilizace znečišťujících příměsí za pomoci destabilizačního činidla, jimiž jsou hlinité 

nebo železité soli, a jejich agregace v oddělitelné agregáty. Následuje filtrační fáze a 

oddělení agregátů od upravené vody. Agregace, pouze za předpokladu správné 

destabilizace, je ovlivněna především hydrodynamickými podmínkami [23]. 

2.1 Definice a charakter kalu 

Názvosloví vodárenské technologie používá pro odpady vznikající 

v technologickém procesu úpraven vody souhrnný název vodárenské kaly. V úpravnách 

vody vznikají kaly jako odpad při koagulaci hlinitými nebo železitými solemi a při 

odželezování a odmanganování vody. Kvantitativně nejvíce zastoupené jsou koagulační 

kaly. Přesná definice je složitější, neboť u vodárenských kalů se jedná jak o kaly, tedy 

odpady, tak i o odpadní vody. Obecně pod pojmem kal rozumíme suspenzi pevných látek 

nazývaných sušina kalu [1, 6]. 



Veronika Kmínková: Současné možnosti nakládání s vodárenskými kaly 

 

2015  3 

 

 

Vodárenská úprava vody spočívá v odstranění jemně rozptýlených koloidních 

částic fyzikálně – chemickým procesem nazývaným koagulace nebo číření. Stabilita 

koloidních látek je způsobena hlavně elektrickým nábojem. Částice se tak nemohou 

shlukovat, protože mají náboj stejného znaménka. Jejich destabilizace a posléze odstranění 

je otázkou zrušení povrchového náboje. Proto se do vody přidávají různá koagulační 

činidla, která ve vodě hydrolyzují a vytvářejí vločky schopné nabalovat nežádoucí příměsi. 

Jako základních koagulačních činidel se používá solí trojmocného železa nebo hliníku. 

Jako pomocné koagulanty se používají organické vysokomolekulární látky na bázi 

kyseliny akrylové nebo amidu této kyseliny[20]. 

Kalů z úpraven vody je několik druhů a můžeme je rozdělit podle technologie 

úpravy na [20]: 

1) kaly z mikrofiltrů a prosté filtrace, 

2) kaly z úpravy pomalou (anglickou) filtrací, 

3) kaly z odželezování a odmanganování, 

4) kaly z odkyselování, 

5) kaly ze změkčování nebo ztrvrzování, 

6) kaly z chemického čiření (v kyselé nebo alkalické oblasti), 

7) ostatní vodárenské kaly (fluoridování apod.). 

2.2 Vlastnosti, vznik vodárenských kalů 

Vlastnosti vodárenských kalů jsou dány především kvalitou surové vody a 

vlastním způsobem úpravy. Při úpravě podzemních vod, jejichž jakost bývá poměrně stálá, 

množství a kvalita kalu kolísají minimálně. Oproti tomu při úpravě povrchových vod 

dochází někdy k velkým změnám kvality surové vody. Jedná se hlavně o organické i 

minerální suspenze. Znečištění povrchových vod bývá často způsobováno jílovitými 

minerály, písčitými a hlinitými částicemi a dále rostlinnými i živočišnými organickými 

zbytky [1]. 

Stavba a vlastnosti kalů jsou především závislé na struktuře vody a na složení 

dávek přidávaných chemikálií. Kaly z čiřicího procesu budou obsahovat podle složení 

vody většinou anorganické suspenze, organické látky a oxidy hliníku nebo železa. 
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Z alkalického čiření bude kal obsahovat i uhličitan vápenatý. Hlavními složkami kalů 

z odželezování a odmanganování budou hydratované oxidy železa a manganu a uhličitan 

vápenatý [2]. 

Podle původu lze kaly a odpady z úpravy vody rozdělit do několika skupin[2]: 

 kaly z mechanického předčištění surové vody (usazovací nádrže, makrosíta a 

mikrosíta), 

 kaly z čiření solemi hliníku, železa, 

 kaly z odkyselování, odstraňování vápníku a hořčíku, železa a manganu, 

 kaly z praní filtrů, 

 kaly z náplavových filtrů, 

 vyčerpané aktivní uhlí, 

 solanky z procesu iontové úpravy a membránových procesů. 

Většina vodárenských kalů obsahuje 94-99% vody, jež po jejich zahuštění klesá 

na cca 85%. Běžně se v kalech stanovuje sušina nebo suspendované látky. Ve vysušených 

vzorcích se stanovuje ztráta žíháním, v kyselinách (HCl) nerozpustný zbytek a obsah 

některých látek, např. Fe2O3 nebo Al2O3. Při rozborech kalů se používají vážkové metody, 

zjišťuje se objemová koncentrace po určité době sedimentace (15 minut až 2 hodiny) [2]. 

Na základě těchto údajů lze vypočítat tzv. kalový index I: 

𝐼 ≅
𝑉

𝑚𝑠
 

Kde: V – objem kalu po určité době sedimentace, ms – obsah sušiny v kalu 

Mezi další běžně prováděné zkoušky řadíme zkoušky odvodnitelnosti a vysoušení 

kalů, zkoušky rozložitelnosti organických látek v kalu, měření viskozity, stanovení 

adsorpční schopnosti kalu [2]. 

2.2.1 Složení vodárenského kalu 

Složení a vlastnosti vodárenských kalů závisí, jak již bylo zmíněno, na jakosti 

surové vody, druhu a dávkách chemikálií použitých v procesu úpravy a na jednotlivých 

technologických postupech [3]. 



Veronika Kmínková: Současné možnosti nakládání s vodárenskými kaly 

 

2015  5 

 

Z úpraven odpadají kaly po koagulaci hlinitými nebo železitými solemi a kaly 

z odželezování a odmanganování. Kvantitativně jsou nejvíce zastoupeny kaly koagulační 

[3]. 

Koagulační kaly obsahují převážně hydratované oxidy hliníku nebo železa. Dále 

obsahují různá množství organických látek odstraněných z upravované vody při koagulaci. 

Z rozpuštěných látek jsou přítomny barevné vysokomolekulární látky, jako huminové 

látky, dále pak řasy, prvoci a bakterie. V tabulce 1 je uvedeno podrobnější složení 

vodárenských kalů [1]. 

 

Tabulka 1: Základní složení vodárenských kalů [9] 

Složka kalu Jednotky 
hlinité kaly železité kaly 

min. max. prům. min. max. 

ztráta žíháním % 19,7 46,6 30,0 21,9 22,0 

Al2O3 % 14,5 44,6 26,0 0,08 0,17 

Fe2O3 % 1,3 10,4 3,8 53,0 64,0 

MnO % 0,13 2,0 0,2 0,35 2,2 

CaO % 1,0 3,4 1,9 2,5 6,2 

MgO % 0,3 1,3 0,7 0 1,0 

Ostatní anorg. látky % 19,8 51,5 37,4 7,0 18,0 
 

Kaly z odželezování a odmanganování obsahují převážně hydratované oxidy, 

případně karbonáty železa a manganu a uhličitan vápenatý [3]. 

Železité kaly z úpravy podzemních vod, obsahující trojmocné železo, se vzájemně 

velice podobají navzdory rozdílu mezi úpravnami. Skládají se z částečně 

vykrystalizovaného hydratovaného oxidu železitého (5Fe2O3 . 9H2O) s obsahem dalších 

látek, jejichž zdrojem jsou rozpuštěné sloučeniny v surové vodě [3]. 

 

Vodárenský kal je vodní suspenzí nehnilobné povahy, rezavě hnědé, šedé až černé 

barvy, jehož konzistence se mění podle koncentrace sušiny. V tabulce 2 jsou pro jednotlivé 

konzistenční stavy uvedeny koncentrace sušiny [20]. 
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Tabulka 2: Konzistenční stavy vodárenského kalu [20] 

Konzistence Koncentrace 
sušiny [%] 

tekutá 0 - 5 

kašovitá 5 - 10 

mazlavá 10 - 15 

plastická 15 - 25 

rypná - pevná 25 - 40 

humusovitá 40 - 80 

 

2.2.2 Fyzikální a mechanické vlastnosti vodárenských kalů 

Z hlediska proudění se zahuštěný vodárenský kal (obsah sušiny cca 10 až 15 %) 

chová jako nenewtonovská kapalina, což znamená, že se neřídí Newtonovým zákonem 

definujícím vztah mezi smykovým napětím τ a gradientem rychlosti γ = du/dy [6]: 

𝜏 = 𝜇
𝑑𝑢

𝑑𝑦
 

kde µ je koeficient dynamické viskozity, konstantní pro libovolné 
𝑑𝑢

𝑑𝑦
 [3]. 

Chování vodárenských kalů může vystihnout přibližně „mocninový zákon“ 

Oswalda-de Waeleho: 

𝜏 = 𝑘 (
𝑑𝑢

𝑑𝑦
)

𝑛

 

kde k je index konzistence, n stupeň nenewtonského chování. 

Vodárenské kaly se chovají tak, že koeficient dynamické viskozity klesá 

s rostoucím gradientem rychlosti. Takové tekutiny se nazývají pseudoplastické. 

Zahuštěné vodárenské kaly patří mezi tixotropní kapaliny, kdy smykové napětí proudící 

kapaliny s časem klesá [3]. 

Z hlediska proudění se kal, chovající se jako nenewtonská kapalina, dá 

dopravovat potrubím do hmotnostní koncentrace 40 g.l
-1

 v případě kalu z kyselého čiření, 

kaly z dekarbonizace až do hodnoty 80 g. l
-1

[3]. 
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2.2.3 Vznik vodárenských kalů 

Kaly, které vznikají v procesu úpravy vody, lze rozdělit podle druhu procesů 

používaného v úpravě vod. Kaly z mechanických procesů obsahují pouze látky zachycené 

z upravované vody [1]. 

Kaly, které vznikají koagulací při použití solí hliníku nebo železa na úpravnách 

vod, obsahují hydroxidy těchto látek a látky z vody odstraněné. Kaly po koagulaci se 

skládají převážně z hydratovaných oxidů železa nebo hliníku [1, 6]. 

Množství kalů, které vznikají na úpravnách, je závislé na složení surové vody a 

použité technologii úpravy vody. Tvoří je koaguláty ve formě hydroxidů, suspendované 

látky, vysrážené krvotvorné látky, řasy a další biologické organismy, železo, mangan, 

případně další vysrážené chemické látky. Dále zde mohou být další látky související 

s technologickým procesem úpravy vody, např. aktivní uhlí, nečistoty obsažené ve vápně 

[1]. 

Rozdělení kalu při úpravě vody podle vzniku [3]: 

a) Hrubé nečistoty zachycené na česlích. Mají různý charakter a obsahují malé 

procento vody. Jejich množství je velmi malé. 

b) Vločkovité suspenze hydroxidů hliníku a železa ze zahušťovacích prostorů 

usazovacích nádrží a čiřičů, včetně zachycených nečistot. Obsahují velké množství 

vody. 

c) Kal z praní filtrů (odpadní prací voda). Je též vločkovitý, s drobnými vločkami. Má 

malou usazovací rychlost. 

d) Kaly z odželezování a odmanganování podzemní vody. Vzhledem k častému 

dávkování vápna a snadné zahustitelnosti vlivem rychlé dehydratace oxidu 

železitého se snadno zpracovávají. Tyto kaly představují malé množství odpadu, 

s likvidací nebývají problémy. 

e) Kaly z dekarbonizace. Tvoří kompaktnější sedimenty než vločkovité kaly. Netvoří 

významnější problém, někdy se používají jako hnojivo v zemědělství. 

f) Kaly z čiření pomocí polymerních flokulantů. Obsahují převážně suspendované a 

koloidní látky obsažené v upravované vodě. Obsah polymerních flokulantů 

s ohledem na používané nízké dávky je malý. 
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g) Kaly z ostatních úpravárenských procesů. Např. kaly z pomalých pískových filtrů, 

kaly z náplavové filtrace, kaly z praní aktivního uhlí. 

h) Kaly a odpady vzniklé při přípravě chemikálií pro úpravu vody. 

i) Kapalné odpady z regenerace iontoměničů. 

j) Solanky a oplachové vody z membránových procesů. 
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3 SOUČASNÉ ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S VODÁRENSKÝMI KALY 

3.1 Kalové hospodářství úpraven vod 

Možnosti likvidace vodárenských kalů se dnes jednoznačně řídí zákonem o 

odpadech §33 odst. 4, kde jsou v bodě a) až g) vyjmenovány podmínky použití, kdy 

například pro použití na zemědělské půdě jsou tyto specifikovány vyhláškou 382/2001 Sb. 

o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Řešení kalové problematiky je 

dnes ve většině případů přesunuto do technologie úpraven vody. Cílem je upravit 

vznikající kaly do takové formy, která by umožnila další zpracování a využití. Kalovým 

hospodářstvím úpraven vod se uzavírá technologický proces úpravy vody [1]. 

Náklady na kalové hospodářství úpraven vody jsou poměrně vysoké a z hlediska 

provozu úpravny ztrátové. V důsledku nedostatečných legislativních opatření byla tato 

problematika u nás vždy podceňována. Současný stav řešení kalového hospodářství 

v provozech je zásadně modernizován při použití moderních technologií. Likvidaci 

vodárenských kalů provádí specializované a patřičně technologicky vybavené společnosti 

certifikované v oblasti dané problematiky. 

3.2 Zpracování vodárenských kalů 

Vodárenské kaly se zpracovávají přímo na úpravně nebo se vypouští do 

kanalizace a následně probíhá zpracování a likvidace společně s odpadní vodou až na 

čistírně odpadních vod. Jelikož vodárenské kaly obsahují až 99 % vody, je třeba před 

dalším nakládáním s nimi snížit obsah vody a to zahušťováním a odvodňováním. Cílem 

zahušťování je získat kal o koncentraci asi 1,5 až 4 % sušiny. Zahuštění větší než 4 % 

sušiny se již nedoporučuje s ohledem na dopravu čerpáním. Mechanickým odvodňováním 

lze pak získat kal v rypném stavu. Zpracování kalových vod v úpravně záleží ve zmenšení 

jejich objemu a změně konzistence, což umožňuje hospodárnou úpravu [1, 8]. 

Pro nakládání s kalem platí zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláška MŽP č. 

382/2001 Sb. Pro konečné zpracování vodárenských kalů je možno využít následujících 

způsobů: 
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1. Skládkování kalu 

Skládkování kalu je možné na kalových polích a kalových lagunách. Kal je zde 

dočasně uložen a následně druhotně zužitkován. 

2. Využití k rekultivaci 

Pomocí techniky se zasypávají například výsypky po těžbách, jelikož kal obsahuje 

mnoho drobných částic, díky kterým se zlepšuje na výsypkách půdní struktura. 

Rekultivace skládek – materiál pro překrytí. 

3. Zakomponování do stavebních materiálů 

Způsob likvidace kalu vychází z možnosti přídavku kalu do stavebních hmot 

podle vhodných receptur [20], vzhledem ekonomické náročnosti těchto technologií je tento 

způsob málo využívaný. 

4. Další způsoby likvidace kalu – méně využívané 

Dříve se kaly rovněž spalovaly, v dnešní době se již tento způsob nevyužívá, 

protože je ekonomicky nákladný. Vodárenské kaly mají malý obsah organické hmoty, a 

tudíž nehoří. Vodárenské kaly lze omezeně využívat i jako složku při kompostování 

biologicky rozložitelných komunálních odpadů, ovšem je zde opět limitujícím faktorem 

nedostatek organických složek. 

3.2.1 Zahušťování a odvodňování vodárenských kalů 

Před odvodňováním jsou kaly z úpravny vody zahušťovány sedimentací nebo 

flotací. Velmi často se v úpravnách vody využívá zahušťování vodárenských kalů 

sedimentací v zahušťovacích nádržích. Základním parametrem pro návrh zahušťovacích 

nádrží je plošné zatížení nerozpuštěnými látkami a hydraulická zařízení [2]. 

Usazování a zahušťování kalu 

Z vodnatých kalů se po určité době usazuje kal s jasným rozhraním fází kal – 

voda. Doba usazování pracích vod se volí 1,5 až 2 hodiny a kalů odpuštěných ze 

zahušťovacích prostorů 1 až 1,5 hodiny. 
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Železité kaly se lépe usazují a rychleji se zahušťují než hlinité. Při hlinitém čiření 

vznikne po jednom dni asi 1%, po 5 dnech 1,5 až 2% sušiny, při železitém čiření ve 

stejných obdobích 2% sušiny. 

Rychleji se zahušťují kaly s větším obsahem minerálních látek, kaly mírně 

alkalické a kaly produkované při změkčování. Účinek zahušťování lze zlepšit pomalým 

mícháním (pročesáváním kalu tyčovými míchadly při obvodové rychlosti do 4 m/h).  

Pro železité kaly se doporučuje vodnatost nad 96% a pro vápenaté při změkčování je 

možná až 85% [8]. 

 

Zahušťovací nádrže 

a) s přerušovaným provozem – nádrž se napustí kalem, probíhá sedimentace a proces 

zahušťování, odsazená kalová voda se vypustí nebo přepadne přes hranu přepadu a 

veškerý zahuštěný kal se odebere pro další stupeň odvodňování. Ve větších 

úpravnách se využívají dvě zahušťovací nádrže s přerušovaným provozem, v jedné 

se kal zahušťuje, zatímco se druhá plní kalovou vodou z jednotlivých separačních 

zařízení [2]. 

b) s kontinuálním provozem – pracují nepřetržitě, před nimi bývá předřazena 

vyrovnávací nádrž, kde se shromažďují a homogenizují postupně přiváděné kalové 

vody z různých procesů. Odtud se kalová voda přivádí do sedimentačního prostoru 

zahušťovací nádrže přibližně v polovině výšky nádrže. Odsazená voda přepadá přes 

vrchní přeliv. Zahuštěný kal se shromažďuje ve spodním kalovém prostoru, odtud 

je odebírán k dalšímu odvodňování [2]. 

Pro zlepšení filtračních vlastností vodárenských kalů se kaly většinou musí 

upravovat, a to: fyzikálními způsoby (ohřevem, vymrazováním, ultrazvukem) nebo 

chemickými způsoby (přídavkem chemikálií nebo pomocných flokulantů) [2]. 

Upravené zahuštěné kaly se odvodňují 

 v kalových lagunách, 

 na kalových polích, 

 strojním odvodňováním. 
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Mezi způsoby strojního odvodňování patří odvodňování 

 prostou filtrací, 

 vakuovou filtrací, 

 filtrací na filtračních lisech (kalolisech, tlakových pásových filtrech), 

 odstřeďováním, 

 kontinuálním odvodňovacím zařízením s pomaloběžným šnekem a děrovaným 

pláštěm. 

Upravené zahuštěné kaly se mohou odvodňovat také na pískových filtrech nebo 

vymrazováním [2]. 

 

Popis obrázku: 1 - vtok, 2 - vtokový prstenec, 3 - otáčivá věž, 4 - shrabovák s tyčemi,  

5 - sběrný žlab odsazené vody, 6 - odkalovací jímka, 7 - odtok kalu, 8 – lávka. 

Obr. 1: Schéma zahušťovací nádrže [12] 

Vysoušení kalu 

Zahuštěný kal se vysušuje do stavu, jenž umožňuje jeho nakládání a dopravu. 

Mechanické prostředky (odstředivky, vakuové filtry, kaolisy) nezajišťují potřebnou 

výslednou koncentraci pro některé druhy kalů. Tepelné zpracování (ohřátí nebo 

zmrazování) a elektroosmóza se neujaly, neboť nejsou hospodárné. Kal se obvykle 

vysušuje na vzduchu v kombinaci s průsakem do dna na kalových lagunách nebo kalových 

polích. Vysoušecí proces závisí na atmosférických a klimatických podmínkách [8]. 



Veronika Kmínková: Současné možnosti nakládání s vodárenskými kaly 

 

2015  13 

 

Ukládání kalů do kalových polí a lagun je ekologicky nejschůdnější způsob 

uložení před konečnou likvidací [20]. 

Kalové laguny 

Kalové laguny spojují funkci zahušťovací a vysoušecí, obvykle se na ně 

vypouštějí všechny kalové vody. Slouží k trvalému ukládání kalů za předpokladu, že jsou 

hygienicky nezávadné. Kalové laguny mají přirozené dno bez drenážní vrstvy. Obvodové 

hráze se navrhují zemní, zpevněné kamenitým záhozem, dlažbou, nověji panely. Navrhují 

se nejméně dvě jednotky pracující samostatně. Odsazená voda se vypouští z každé laguny 

samostatně a regulují se přepady. Hladina vody se navrhuje vždy na nejvyšší úroveň. 

Kaly se do lagun dopravují bez předcházejícího zahušťování. Oddělená voda se buď 

recirkuluje, čistí nebo vypouští do vodoteče v závislosti na znečištění [1, 2, 8]. 

Průměrná hmotnostní koncentrace kalu v zahušťovacím prostoru laguny po 1 roce 

bývá 6 až 8% při kyselém a 20 až 30% při dekarbonizačním čiření. Na 1t sušiny připadá 

přibližně 16,7 m
3
 kalu o 6% koncentraci. Napouští se do výšky 0,6 až 1 m. Vzhledem 

k nutnosti promrznutí se kalové laguny navrhují na dvouletý pracovní cyklus [1, 2, 8]. 

 

Popis obrázku: 1 - vtok, 2 - hráz, 3 - dno, 4 - stavidlo, 5 – výtok. 

Obr. 2: Schéma kalové laguny [12] 
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Kalová pole 

Kalová pole se používají pro odvodňování již zahuštěných kalů vsakováním, kal 

se pouze vysušuje, proto je hloubka napuštěného již zahuštěného kalu nižší (do 0,5 m). 

Část vody se odpaří do ovzduší. Kalová pole jsou tvořena jako ploché jímky 

s nepropustným dnem, na němž je uložen odtokový drenážní systém pro odvod kalové 

vody, která prosákne vrstvou písku tvořící vlastní filtrační pole [2, 8]. 

Kalová pole se periodicky několikrát napouští kalovou vodou tak, aby vrstva 

odvodněného kalu dosáhla tloušťky asi 0,15 – 0,30 m. Celková plnící hloubka pole bývá 

0,3 – 0,5 m. Menší kalová pole se vyklízejí ručně, větší pomocí shrabovacího a vyklízecího 

mechanismu, který je většinou instalován na portálovém pojezdu [2, 8]. 

Mezi způsoby gravitačního odvodňování kalů patří kromě kalových lagun a kalových polí i 

pytlové filtry. Hlavní část tvoří objemný pytel z filtračních tkanin, zavěšený na kovovém 

rámu nosné konstrukce nebo položený na roštech s otvorem pro vyprázdnění ve spodní 

části. Odvodňování probíhá působením gravitace za současného odpařování vody do 

okolního vzduchu. Nevýhodou je nestabilita odvodněných kalů (sušina 15 – 20 %) a 

obtížné odstraňování filtračního koláče [8]. 

 

 

Popis obrázku: 1 - stěna, 2 - pískové lože, 3 - štěrk, 4 - nepropustná zemina, 5 – drenáž. 

Obr. 3: Schéma kalového pole [12] 
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Obr. 4: Kalové pole [zdroj: autor] 

Strojní odvodňování 

Strojní odvodňování vodárenských kalů využívá mechanické energie ke zvýšení 

účinnosti odvodňování [1]. 

Odvodňovací vaky 

Odvodňovací vaky jsou jednoduchá odvodňovací zařízení vyrobená 

z hydrofobního materiálu (nejčastěji polypropylen). Jsou vhodné pro menší úpravny, kde je 

produkce kalu v sušině menší než 200 kg.den
-1

. Kal se před odvodňováním předupravuje 

pomocí polymerních flokulantů a následně se ručně nebo automaticky napouští do vaků. 

Ve tkanině vaku jsou póry, kterými voda působením gravitace vytéká ven a vak se 

doplňuje dalším kalem. Během jednoho až dvou dní je dosaženo obsahu sušiny 15 až 20 % 

[1]. 

Vak s odvodněným kalem se zašije speciálním strojkem a může probíhat další 

fáze – vysušování kalu. Tato fáze trvá 1 až 2 měsíce v závislosti na klimatických 

podmínkách a kal se vysuší až na obsah sušiny 50 %. Vaky je možné skladovat i venku, 

protože vodu propouští pouze směrem ven. Dešťové vody do vaku nepronikají [1]. 

Tento způsob odvodňování kalů se s ohledem na nízké investiční náklady jeví 

jako perspektivní pro menší úpravny. Tato technologie se v současnosti využívá pro 

odvodňování různých kalů, rybničních sedimentů a odpadních vod. Výhodou je mobilita a 

velmi rychlá příprava pracoviště [1]. 
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Kalolisy 

Kalolis je strojní zařízení k odvodňování kalů pracujících ve třech cyklech: 

 plnění kalolisu nízkotlakým čerpadlem, 

 plnění středotlakým čerpadlem (do 0,6 MPa), 

 komprese koláče vysokotlakým čerpadlem. 

Kalolis je naplněn pomocí dopravníku nebo ručně kalem, který je pak hydraulicky 

stlačován mezi několika deskami za sebou. 

Největší zařízení mají až 50 rámů 2,5 x 2,5 m. Pevný podíl je zachycen na plachetkách 

v podobě filtračního koláče, voda odtéká drenážemi. Plachetky jsou buď z klasických 

materiálů (bavlna, len) nebo z materiálů syntetických (polyetylen, polypropylen, atd.). 

Filtrační koláč je po otevření kalolisu dopravován pásovým nebo šnekovým dopravníkem 

do kontejneru. Celková délka filtračního cyklu je 1,5 až 6 hodin [10]. 

Před odvodňováním se provádí předúprava kalu přídavkem organických 

flokulantů, případně vápna. Organické flokulanty zlepšují výrazně filtrační schopnost kalu 

i rychlost zahušťování. Množství flokulantu či vápna se stanovuje experimentálně a je pro 

každý druh kalu i způsob strojního odvodňování různé [10]. 

 

Obr. 5: a, b - odvodňovací vak [zdroj: 13, 14] 
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Popis obrázku: 1 - opěrný stojan, 2 - přítlačný stojan, 3 - soustava desek, 4 - přívod kalu,  

5 - odvod filtrátu, 6 - spojovací tyč. 

Obr. 6: Schéma kalolisu [12] 

 

 

Obr. 7: Kalolis - detail uložení desek [16] 

Pásové lisy 

Pásový lis je kontinuální odvodňovací zařízení, které tvoří dvojice nekonečných 

pásů a soustava vodících válců. Pásové lisy odvodňují upravený kal mezi dvěma 

paralelními síty vedenými přes řadu vodících a vypínacích válců. Částečně odvodněný kal 

je postupně stlačován mezi síty, přičemž dochází k mechanickému vytlačování vody. Na 

pásových lisech je možno získat kal s podílem sušiny 20 až 35 %, přičemž podíl sušiny je 

možno ještě mírně zvýšit přidáním koagulantu. Výhodou tohoto zařízení je malá spotřeba 

energie, naopak nevýhodou je spotřeba velkého množství vody na oplach pásů [1, 2, 10]. 
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Popis obrázku: 1 - přívod upraveného kalu na síto, 2 - podložné síto, 3 - přítlačné síto,  

4 - přítlačné válce, 5 - vodící válce, 6 - filtrační koláč, 7 - dopravník odvodněného kalu,  

8 - svod kalové vody. 

Obr. 8: Schéma pásového lisu [12] 

Odstředivky 

Odstředivka je kontinuální zařízení, kterým se odvodňují kaly. Hlavní částí 

odstředivky je konický válcový buben a šnekový dopravník. Buben i šnek mají stejný 

smysl otáčení, ale rozdílnou rychlost otáčení. Kal je vpuštěn do odstředivky přívodním 

potrubím do tělesa šneku, odtud je odstředivou silou usměrněn k plášti bubnu. Těžší 

částice se usazují na povrchu bubnu a šnekem jsou kontinuálně posunovány do kuželové 

části, kde je výstup pro odvodněný kal. Odstředěná kapalina je vytlačována z bubnu 

vstupujícím kalem [10]. 

Odstředivky se používají v  případech, kdy je k dispozici omezený prostor, 

žádoucí kontinuální provoz a netrvá se na tak vysoké sušině kalu jako u kalolisů. Používají 

se dekantační odstředivky nebo plnoplášťové šnekové odstředivky pro dvojfázovou 

separaci – dekantéry [2]. 

 

 

Obr. 9: Schéma odstředivky [12] 
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4 VODÁRENSKÉ KALY A LEGISLATIVA 

Vznik kalu a nakládání s ním je ošetřen právními předpisy vodního hospodářství a 

odpadového hospodářství [15]. 

Legislativa vodního hospodářství - vychází ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách 

ve znění pozdějších úprav, kaly vznikají při provozu vodního díla (§ 55, odst. 1) – úpravny 

vody a zejména čistírny odpadních vod [15]. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

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

- technické podmínky použití kalů na zemědělské půdě 

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

být do zemědělské půdy přidány 

- mezní hodnoty koncentrací látek a prvků v kalech a mikrobiologická pro použití 

kalů na zemědělské půdě 

- postupy odběru vzorků kalů a půdy a metody analýzy kalů a půdy 

- obsah programu použití kalů na zemědělskou půdu 

Předpis č. 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 19-09-02 Kaly z čiření vody. 

č. 156/1998 Sb., zákon o hnojivech 

- § 9 – používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů ohlašovací 

povinnost pro zemědělce vůči ÚKZÚZ (14 dní před použitím kalů) 

- ÚKZÚZ – kontrola používání kalů v rámci systému kontroly podmíněnosti 

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

Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zemědělského půdního 

fondu 

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

na povrchu terénu 
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Obr. 10: Postup využití kalů podle zákona o odpadech [5] 

ČSN EN 12832 Charakterizace kalů – Využití a odstraňování kalů – Slovník  

ČSN P CEN/TS 13714 Charakterizace kalů – Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití 

nebo odstraňování 

ČSN 46 5735 (465735) Průmyslové komposty 
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5 ODBĚR VODÁRENSKÉHO KALU Z VYBRANÉ LOKALITY A 

JEHO ROZBOR 

5.1 Zásobování pitnou vodou 

Česká republika patří z hlediska zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

k nejvyspělejším zemím [17]. 

Ostravský oblastní vodovod 

Ostravský oblastní vodovod tvoří základní systém výroby a distribuce pitné vody 

v severní části Moravskoslezského kraje. Tento distribuční systém je nedílnou součástí 

kapacit vlastněných a provozovaných společností Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. Systém vznikal postupně od padesátých let minulého století. První dodávka 

vody započala 8. 12. 1958 přívodem vody z úpravny vody Podhradí do vodojemů Krásné 

Pole jako voda pro právě budované sídliště Ostrava-Poruba. Za dobu existence se systém 

rozrostl na soustavu zásobující více než 1 mil. obyvatel a celou řadu průmyslových 

podniků [17]. 

 

Obr. 11: Schéma distribuce pitné vody[27] 

Vodárenský systém Ostravského oblastního vodovodu (OOV) se dělí geograficky 

na dvě části, a to na Beskydský skupinový vodovod (BSV) se zdroji vodní dílo Morávka 

s úpravnou vody Vyšní Lhoty o kapacitě 450 l/s a vodní dílo Šance s úpravnou vody Nová 

Ves u Frýdlantu n. Ostravicí o kapacitě 2 200 l/s, na Kružberský skupinový vodovod 
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(KSV) se zdrojem vodní dílo Kružberk (s nadřazenou nádrží Slezská Harta) a 

jeho úpravnou vody Podhradí o kapacitě 2 700 l/s [17]. 

Vodárenský systém OOV je realizován jako gravitační skupinový vodovod, což 

platí jako velká strategická výhoda. Významnější oblasti, kde dochází k přečerpávání pitné 

vody, je pak čerpání do VDJ Čeladná pro přivaděč Nová Ves – Čeladná – Červený Kámen 

a dále pro oblast skupinového vodovodu Vítkov. Zdroje Ostravského oblastního vodovodu 

se budovaly postupně [17]. 

5.1.1 Úpravna vody ve Vítkově -  Podhradí 

Úpravna vody v Podhradí byla vybudována jako první v kraji, nachází se v místní 

části Vítkova na pravém břehu řeky Moravice. Výstavba byla zahájena v září r. 1954. 

Budova úpravny je památkově chráněná. Na průčelí budovy úpravny vody je umístěno 

monumentální dílo národního umělce Vincence Makovského. Technologie úpravny říční 

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

koagulační filtrace. Používaným koagulantem v této úpravně je síran hlinitý [17, 18, 19]. 

 

Obr. 12: Úpravna vody Vítkov - Podhradí [zdroj: autor] 

V Podhradí se v první etapě vybudovalo 16 pískových rychlofiltrů na hlavní hale. 

V následujících letech byla úpravna vody rozšířena o dvě přístavby s dalšími 10 

rychlofiltry. V dnešní době zde funguje 26 otevřených pískových rychlofiltrů, které tvoří 

jádro úpravny [17, 18]. 
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Povrchová voda z nádrže Kružberk proudí do úpravny štolou, která má kruhový 

profil o průměru 240 cm a dokáže dopravit až devět kubíků vody za sekundu. Pro 

vodárenské účely je určeno 2 700 l/s. Průtok úpravnou je gravitační, po nadávkování 

chemikálií a flokulaci je voda filtrována. Po filtraci následuje desinfekce oxidem 

chloričitým a plynným chlorem, a poté se dávkuje vápno ve formě vápenné vody k úpravě 

pH upravené vody. Z hlediska koncepčního uspořádání je úpravna velice dobře řešena. 

Veškerá zařízení se nacházejí pod jednou střechou a k výhodám projekčního řešení patří, 

že v případě poruch mohou pracovat samostatně obě poloviny úpravny [17, 18]. 

Jelikož se před přehradní nádrží Kružberk, odkud pochází surová voda, nachází 

přehradní nádrž Slezská Harta, má surová voda velmi nízké hodnoty zákalu, protože 

Slezská Harta funguje částečně jako usazovací nádrž. Na úpravně vody v Podhradí vzniká 

většina kalu na filtrech. Denně se upraví přibližně 80000 m3 vody, podíl prací vody tvoří 

zhruba 5 % z celkové výroby. Praní filtrů probíhá 1x za 24 hodin. Pere se po dobu 5-ti 

minut vzduchem, následně 8 minut vodou a vzduchem (viz obr. 13a) a 5 minut pouze 

vodou [21]. 

Voda z praní filtrů proudí kontinuálně do tří usazovacích nádrží (odsazená voda se 

vypouští do recipientu). Kal z usazovacích nádrží postupuje do zahušťovací nádrže a 

následně na odstředivku Alfa LavalAldec G2-60. Odstředivka o výkonu 10 až 12 m3.hod
-1 

zde byla osazena v roce 2003. Při vyšších otáčkách odstředivky se kal lépe odstředí, avšak 

dochází k horší kvalitě fugátu. Vstupní sušina kalu, který pokračuje na odstředivku, činí v 

průměru 2,1 %, z odstředivky odpadá odvodněný kal o sušině 20,7 %. Před usazovacími 

nádržemi a odstředivkou se dávkuje Praestol (organický flokulant). Kal odvodněný na 

odstředivce se vyváží na kalová pole. Kaly z kalových polí jsou odváženy smluvní 

společností v určitých intervalech na skládku, popřípadě jsou využívány i k rekultivačním 

účelům [21]. 

Dalším zdrojem kalu jsou sytiče vápna, ve kterých se připravuje vápenné mléko 

za účelem zvýšení pH upravované vody. Vzhledem k tomu, že vápno má špatnou 

rozpustnost a zároveň obsahuje určitý nerozpustitelný podíl (vápenná hlušina), dochází v 

sytičích k usazování nerozpuštěného vápna a nerozpustného podílu, který putuje také do 

kalového hospodářství. Vápenná hlušina je odtahována ze sytičů vápna v době praní filtrů 

a společně s prací vodou je odváděna do usazovacích nádrží. Celková produkce kalu na 
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této úpravně představuje 1000 t.rok-1. Kromě výše zmíněných zařízení se na úpravně dále 

nachází dvě kalové laguny. Rozměry kalových lagun jsou 20 x 100 x 1,4 m. Nápustný 

objem kalové laguny je 2300 m3 [21]. 

 

 

 

 

Obr. 13: a - praní filtrů na úpravně vody v Podhradí; b - písková lože na úpravně vody v Podhradí 

[zdroj: autor] 

Obr. 14: Usazovací nádrž na úpravně vody v Podhradí [zdroj: autor] 
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Obr. 16: a - odstředěný kal z odstředivky na úpravně vody v Podhradí; b - kalové pole na úpravně 

vody v Podhradí [zdroj: autor] 

Obr. 15: a - odstředivka na úpravně vody v Podhradí; b - odtok fugátu z odstředivky 

[zdroj: autor] 
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5.1.2 Úpravna vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí 

Na úpravně vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí se upravuje povrchová 

voda z přehradní nádrže Šance, ležící na řece Ostravici. Maximální kapacita úpravny je 

2200 l.s
-1 

a průměrný přítok na úpravnu přibližně 800 l.s-1. Obdobně jako v případě 

úpravny vody v Podhradí se využívá také koagulační filtrace (koagulant – síran hlinitý). 

Úprava vody je jednostupňová. Na rozdíl od úpravny vody v Podhradí jsou zde osazeny 

pravoúhlé usazovací nádrže s lamelovými vestavbami, které bývají využívány v případě 

zhoršené kvality surové vody (obzvláště v období vysokých srážkových úhrnů) [21]. 

Na této úpravně vody se využívá 20 otevřených pískových rychlofiltrů s výškou 

filtrační náplně 1,5 m. Za den se zde vypere 8 - 12 filtrů. Voda z praní proudí do 

pravoúhlých usazovacích nádrží, ve kterých se na dně usazuje kal. Usazený kal se 

odčerpává do dvou přípravných nádrží, ve kterých dochází ke smíchání s hydrátem 

vápenatým a poté pokračuje do kalolisu firmy NETZCH. Vstupní sušina kalu vstupujícího 

do kalolisu dosahuje v průměru 1,96 %, sušina odvodněného kalu pak 20,6 % [21]. 

Část vody nad kalovým prostorem usazovací nádrže se odčerpává zpět na přítok 

úpravny. V provozu jsou 3 usazovací nádrže. Čtvrtá usazovací nádrž slouží k neutralizaci 

alkalického filtrátu z kalolisu, který se po neutralizaci vypouští s odsazenou vodou do 

potoka. Kalové laguny slouží pouze v období, kdy nejsou provozovány usazovací nádrže 

nebo kalolis [21]. 

Usazovací nádrže jsou mimo provoz v zimním období, kdy dochází k namrzání 

hrabel kalu. V tomto případě se voda z praní přepouští do kalových lagun, ve kterých 

dochází k volnému usazování kalu a odsazená voda je řízeně vypouštěna zpět do 

recipientu. Po naplnění kalového prostoru lagun se laguny odstaví, vypustí a kal postupně 

dosychá. Celková produkce kalu odpovídá 1200 t.rok
-1

. Vysušený kal je odvážen 

certifikovanou firmou, která pak dále s kalem nakládá [21]. 

Tabulka 3: Parametry usazovacích nádrží [18] 

Počet kusů 4 

Délka nádrží [m] 47 

Šířka [m] 7 

Hloubka vody [m] 3 
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Tabulka 4: Parametry kalových lagun [18] 

Počet kusů 3 

Objem kalové laguny [m3] 2500 

Plocha dna [m2] 2040 

Rozměry dna [m] 82,9x24,6 

Plocha ve výšce přepadu [m2] 2570 

Výška přepadu [m] 1,2 

 

 

 

Obr. 18: a - dávkování vápna před kalolisováním; b - kalová laguna na úpravně vody v Nové Vsi u 

Frýdlantu nad Ostravicí [zdroj: autor] 

 

Obr. 17: a- usazovací nádrže na úpravně vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí; b - kalolis na 

úpravně vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí [zdroj: autor] 
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Obr. 19: Detail kalu v kalové laguně na úpravně vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad 

Ostravicí [zdroj: autor] 
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6 POSOUZENÍ VLASTNOSTÍ VZORKU VODÁRENSKÉHO KALU 

Vzorky kalů z úpravny vody z Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí byly odebrány 

6. března 2015 a z Podhradí 10. března 2015 za asistence pracovníka společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. 

6.1 Stanovení sušiny 

Sušina kalu je množství látek zbylých po vysušení vzorku do konstantní 

hmotnosti [28]. 

Navážený surový vodárenský kal ze dvou již výše uvedených lokalit byl vložen 

do sušárny, kde se sušil do konstantní hmotnosti stanovené  normou ČSN EN 12 880 při 

teplotě 105˚C. Vysušené vzorky byly zváženy. Získané hodnoty byly dosazeny do vzorců 

pro výpočet koncentrace veškerých látek ve sledovaných vzorcích (sušina). 

Pro získání přesnějších výsledných hodnot byla pro každou lokalitu provedena 

dvě stanovení, která se ve výsledném procentuálním porovnání výrazně nelišila. 

Vodárenský kal z úpravny vody z Podhradí 

 

 

Obr. 20: a - Vodárenský kal před sušením; b - sušina kalu [zdroj: autor] 
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Vodárenský kal z úpravny vody z Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí 

 

 

Obr. 21: a - vodárenský kal před sušením; b - sušina kalu [zdroj: autor] 

 

 

 

 

Obr. 22: Sušárna v laboratoři [zdroj: autor] 
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Výpočty 

Podhradí 

1.) experiment 

 

2.) experiment 

 

 Hmotnost prázdné misky 

𝑚𝑎 = 55,9267 𝑔 

 

 Hmotnost prázdné misky 

𝑚𝑎 = 49,5474 𝑔 

 

 Hmotnost misky s navážkou 

vodárenského kalu 

𝑚𝑏 = 85,1867 𝑔 

 

 Hmotnost misky s navážkou 

vodárenského kalu 

𝑚𝑏 = 87,1185 𝑔 

 

 Hmotnost misky se sušinou 

vodárenského kalu 

𝑚𝑐 = 60,6735 𝑔 

 

 Hmotnost misky se sušinou 

vodárenského kalu 

𝑚𝑐 = 55,8356 𝑔 

 

 

VZOREC PRO VÝPOČET SUŠINY: 

𝑤𝑑𝑟 =
(𝑚𝑐 − 𝑚𝑎)

(𝑚𝑏 − 𝑚𝑎)
 ∙ 𝑓 

 

𝑤𝑑𝑟     je koncentrace veškerých látek ve vzorku kalu, v procentech; 

𝑚𝑎      hmotnost prázdné misky, v gramech; 

𝑚𝑏      hmotnost misky s navážkou kalu, v gramech; 

𝑚𝑐      hmotnost misky se sušinou kalu, v gramech; 

𝑓         přepočítávací koeficient; má hodnotu 100 při vyjadřování výsledků  

           v procentech. 

 

𝑤𝑑𝑟1 =
(60,6735 − 55,9267 )

(85,1867 − 55,9267 )
 ∙ 100 =  

4,7468

29,26
 ∙ 100 =̇  16,22 % 

𝑤𝑑𝑟2 =
(55,8356  − 49,5474  )

(87,1185  − 49,5474  )
 ∙ 100 =  

6,2882

37,5711
 ∙ 100 =̇  16,74 % 
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Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí 

3.) experiment 

 

4.) experiment 

 

 Hmotnost prázdné misky 

𝑚𝑎 = 48,2769 𝑔 

 

 Hmotnost prázdné misky 

𝑚𝑎 = 46,8298 𝑔 

 

 Hmotnost misky s navážkou 

vodárenského kalu 

𝑚𝑏 = 87,0659 𝑔 

 

 Hmotnost misky s navážkou 

vodárenského kalu 

𝑚𝑏 = 90,2097 𝑔 

 

 Hmotnost misky se sušinou 

vodárenského kalu 

𝑚𝑐 = 58,8323 𝑔 

 

 Hmotnost misky se sušinou 

vodárenského kalu 

𝑚𝑐 = 59,6982 𝑔 

 

 

VZOREC PRO VÝPOČET SUŠINY: 

𝑤𝑑𝑟 =
(𝑚𝑐 − 𝑚𝑎)

(𝑚𝑏 − 𝑚𝑎)
 ∙ 𝑓 

 

𝑤𝑑𝑟     je koncentrace veškerých látek ve vzorku kalu, v procentech; 

𝑚𝑎      hmotnost prázdné misky, v gramech; 

𝑚𝑏      hmotnost misky s navážkou kalu, v gramech; 

𝑚𝑐      hmotnost misky se sušinou kalu, v gramech; 

𝑓         přepočítávací koeficient; má hodnotu 100 při vyjadřování výsledků  

           v procentech. 

 

𝑤𝑑𝑟3 =
(58,8323 − 48,2769 )

(87,0659  − 48,2769 )
 ∙ 100 =  

10,5554

38,789
 ∙ 100 =̇  27,21 % 

𝑤𝑑𝑟4 =
(59,6982 − 46,8298 )

(90,2097  − 46,8298 )
 ∙ 100 =  

12,8684

43,3799
 ∙ 100 =̇  29,66 % 
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6.2 Ztráta žíháním 

Při ztrátě žíháním dochází k rozkladu hlavně organických látek a ke ztrátě 

krystalové vody [29]. 

Navážený kal byl vysušen při teplotě 105˚C, v misce byl vložen do muflové pece, 

kde se ponechala žíhat po dobu 2 hodin při teplotě 550˚C, dle normy ČSN EN 15 935 (viz 

obr. 23a). 

Obrázek 23b znázorňuje kaly, jež pocházejí z rozdílných mechanických zařízení. 

Při vizuálním porovnání je zřejmá odlišnost obou vzorků. Kal z Nové Vsi u Frýdlantu nad 

Ostravicí pochází z mechanického zařízení kalolis a kal z Podhradí pochází z odstředivky.  

 

Obr. 23: a - muflová pec; b - vzorky vodárenských kalů po vyžíhání (vlevo kal z Nové Vsi u Frýdlantu 

nad Ostravicí, vpravo kal z Podhradí) [zdroj: autor] 

 

Tabulka 5: Výsledné hodnoty 

 

 

 

 

Lokalita 

Váha 
misky 
 (ma) 

Váha misky s 
vysušeným 

vzorkem 
(mb) 

Váha misky 
se vzorkem 

po žíhání 
(mc) 

Ztráta 
žíháním 

[g] [g] [g] [%] 

Podhradí 21,3396 23,4859 22,6963 36,79 
Nová Ves u 

Frýdlantu nad 
Ostravicí 

24,0864 27,7934 27,1082 18,49 
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Výpočty 

Podhradí 

   𝑥 =
𝑚𝑐 − 𝑚𝑎

𝑚𝑏 − 𝑚𝑎
∙ 100 =

22,6963 − 21,3396

23,4859 − 21,3396
∙ 100 = 63,21 % 

 

Ztráta žíháním: 100 − 63,21 = 36,79 % 

 

Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí 

   𝑥 =
𝑚𝑐 − 𝑚𝑎

𝑚𝑏 − 𝑚𝑎
∙ 100 =

27,1082 − 24,0864

27,7934 − 24,0864
∙ 100 = 81,51 % 

 

Ztráta žíháním: 100 − 81,51 = 18,49 % 

 

6.3 Výluh ze vzorků vodárenských kalů 

Vzorky vodárenských kalů, které byly vysušeny při teplotě 105˚C, byly dále 

podrobeny testům vyluhovatelnosti. Vysušený kal byl smíchán v poměru 1:10 

s destilovanou vodou a takto připravená suspenze byla umístěna do překlopné třepačky 

HEIDOLPH REAX 20, ve které byla promíchávána po dobu 24 hodin, při rychlosti 11 

rpm. 

Po 24 hodinách byly v suspenzi nejprve stanoveny hodnoty pH (pH metr WTW 

330I), následně proběhla filtrace a ve vzniklém filtrátu byla opětovně změřena hodnota pH 

(pH metr WTW 330I). 

Ve 100 ml výluhu byly taktéž stanoveny koncentrace prvků uvedených v tabulce 7. 
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Obr. 24: a - překlopná třepačka HEIDOLPH REAX 20 v laboratoři; b - filtráty vzorků (vlevo z 

Podhradí, vpravo z Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí) [zdroj: autor] 

Třídy vyluhovatelnosti 

Vyhláška č. 294/2005 Sb., g) výluhovou třídou se rozumí množina nejvýše 

přípustných hodnot koncentrací ukazatelů vybraných škodlivin v prvním vodném výluhu 

odpadu připraveném podle ČSN EN 12457-4 (83 8005) [25]. 

Třídy vyluhovatelnosti odpadů jsou stanoveny pro účely ukládání odpadů na 

skládky odpovídajících skupin v tabulce 6 k vyhlášce 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 [24]. 

 Výluhová třída I stanoví nejvyšší přípustné limity obsahu stanovených škodlivin ve 

výluhu odpadu, aby mohl být uložen na skládku inertního odpadu. 

 Výluhová třída II a stanoví nejvyšší přípustné limity obsahu stanovených škodlivin 

ve výluhu odpadu, aby mohl být uložen na některou ze skládek ostatního odpadu. 

 Výluhová třída III stanoví nejvyšší přípustné limity obsahu stanovených škodlivin 

ve výluhu odpadu, aby mohl být uložen na skládku nebezpečného odpadu. 

Je tedy zřejmé, že vyhláška č. 294/2005 Sb. nestanoví třídy vyluhovatelnosti 

odpadů pro účely hodnocení jejich nebezpečných vlastností, ale jako jedno z kritérií pro 

určení skupiny skládek, na kterou mohou být uloženy [24]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://www.dashofer.cz/pode/?wa=WWG15E5+EK
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Tabulka 6: Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy [26] 

Ukazatel 

Třídy vyluhovatelnosti 

I IIa IIb III 

[mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] 

Cd 0,004 0,5 0,1 0,5 

Cr 0,05 7 1 7 

Cu 0,2 10 5 10 

Ni 0,04 4 1 4 

Pb 0,05 5 1 5 

Zn 0,4 20 5 20 

 

Tabulka 7: Výsledky analýz prvků z přístroje AAS 

Lokalita 

Koncentrace zkoumaných prvků 

Cd Cr Cu Fe 

[mg.l-1] 

Nová Ves u Frýdlantu nad 
Ostravicí 

<0,002 <0,05 0,107 0,021 

Podhradí <0,002 <0,05 0,025 0,038 

Detekční limit 0,002 0,05 0,005 0,01 

 

Mn Ni Pb Zn 

[mg.l-1] 

Nová Ves u Frýdlantu nad 
Ostravicí 

<0,01 0,068 0,03 <0,005 

Podhradí 3,84 0,032 <0,01 <0,005 

Detekční limit 0,01 0,01 0,01 0,005 

 

Pro srovnání naměřených výsledků jsou v tabulce 8 uvedeny výsledky výluhů 

vodárenských kalů z úpraven Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí a Podhradí, které byly 

převzaty z interních materiálů SmVak a.s. 
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Tabulka 8: Hodnoty prvků z analýz v roce 2014 [18] 

Lokalita 

Koncentrace prvků 

Cd Cr Cu Ni 

[mg.l-1] 

Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí 0,0002 0,001 0,015 0,003 

Podhradí 0,001 0,002 0,042 0,05 

Detekční limit 0,0002 0,0004 0,002   

 

Pb Zn    

[mg.l-1]    

Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí <0,004 0,013    

Podhradí <0,004 0,1    

Detekční limit <0,004      

 

Poznámka: detekční limit - nejnižší množství analytu ve vzorku, které jsme 

schopni detekovat [22]. 

 

 

Obr. 25: Přístroj AAS v laboratoři [zdroj: autor] 

Výluh – vlastní měření 

1.) Stanovení pH 

Tabulka 9: pH v promíchané směsi 

úpravna vody pH 

Nová Ves u Frýdlantu nad 
Ostravicí 

11,111 

Podhradí 8,40 
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Tabulka 10: pH ve filtrátu 

úpravna vody pH 

Nová Ves u Frýdlantu nad 
Ostravicí 

10,530 

Podhradí 8,747 

 

2.) Stanovení koncentrace Al, Fe 

Dále jsem z vodného výluhu stanovila hodnoty koncentrace prvků Al a Fe v mg.l
-1

, 

pomocí přístroje DR/890 COLOTIMETER (obr. 26). Podobu celého stanovování jsem se 

řídila manuálem (návody) poskytnutým v laboratoři THV, IEI, VŠB. 

Vlastní měření jsem si stanovovala proto, abych si osvojila jiný způsob metody 

pro zjištění koncentrace prvků. 

Laboratorní pomůcky: kádinka, odměrný válec, 2 krát 25 ml kyvety,  

 

Obr. 26: DR/890 COLOTIMETER v laboratoři [zdroj: autor] 
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Stanovení Al (0 – 0,80 mg . l-1) 

Jelikož se v obou úpravnách přidává jako koagulační činidlo síran hlinitý, 

rozhodla jsem se provést orientační stanovení hliníku, i přesto že se běžně hliník 

nestanovuje. Hodnota pH minimální rozpustnosti hliníku je v kyselé oblasti v rozmezí pH 

5 až 6 [6]. Vzhledem k tomu, že pH u sledovaných vzorků odpovídá alkalické oblasti (viz 

tabulka 10), rozpustnost hliníku prudce vzrůstá, což vyplynulo i z provedených měření. 

Obecně platí, že se rozpustnost kovu v roztoku, který je v rovnováze se 

sraženinou jeho hydroxidu, se zvyšováním pH snižuje. Pro některé hydroxidy platí toto 

pravidlo jen omezeně. Zvyšujeme – li u nich koncentraci iontů OH
-
 nad určitou hranici, 

dochází k opačnému jevu, to je ke zvyšování koncentrace kovu v roztoku a to vlivem 

tvorby hydroxokomplexů. Například pro hliník [31]: 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 𝑂𝐻− = [𝐴𝑙(𝑂𝐻)4]− 

Na obrázku 27 si můžeme všimnout, že srážení nastává v různé oblasti pH, což 

vyplývá z rozdílných hodnot součinů rozpustnosti [31]. 

 

Obr. 27: Závislost koncentrace kovu v roztoku na hodnotě pH v průběhu jejich srážení [31] 

Metoda aluminiem 

1) Úpravna vody - Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí 

Na začátku stanovení jsem odměřila přesné množství vzorku a destilované vody 

dle návodu a postupně přidávala činidla. Po nasypání druhého a třetího činidla bylo zřejmé, 

že hodnota koncentrace bude výrazně vyšší (viz obr. 28 a). Proto jsem dále pracovala se 

zředěným vzorkem. 

Výsledek koncentrace hliníku 124 mg . l
-1

. 
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Obr. 28: a - vlevo slepý pokus, vpravo vysoká koncentrace hliníku; b - vlevo slepý pokus, vpravo 

koncentrace hliníku 124 mg.l
-1

 [zdroj: autor] 

 

 

2) Úpravna vody- Podhradí 

Výsledek koncentrace hliníku 0,81 mg. l
-1

. 

Stanovení Fe celkové (0 – 3,00 mg. l-1)  

FerroVer metoda 

1) Úpravna vody - Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí 

Výsledek koncentrace železa 3 mg. l
-1

. 

2) Úpravna vody - Podhradí 

Výsledek koncentrace železa 6 mg. l
-1

. 
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7 DISKUZE A ZÁVĚR 

Strategickými cíli odpadového hospodářství České republiky na období 2015 – 

2024 jsou předcházení vzniku odpadů, minimalizace jejich účinků na lidské zdraví a 

životní prostředí, přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“ a využívání odpadů 

jako náhrady primárních zdrojů [5]. 

Při naplnění rámce dodržení všech legislativních podmínek lze počítat 

s vodárenským kalem jako s druhotnou surovinou. 

Současné způsoby nakládání s vodárenskými kaly jsou především skládkování 

kalu, využití k rekultivaci, zakomponování do stavebních materiálů. 

Hlavní možností zneškodňování vodárenských kalů je ukládání na skládky, které 

musí splňovat požadavky stanovené zákonem o odpadech. Ovšem rozhodujícím faktorem 

pro ukládání kalů na skládkách je obsah škodlivých látek ve vodním výluhu.  

V našem regionu jsou v současné době vodárenské kaly z výše uvedených 

úpraven vod z kalových lagun odváženy firmou ·A·S·A· a dále jsou ukládány na skládkách 

ITALPE s.r.o. – Řízená skládka odpadů TKO Dvorce – Rejchartice [30]. 

V rámci předložené bakalářské práce byly ověřeny vlastnosti vodárenského kalu 

z vodného výluhu stanovením následujících prvků Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn. V testu 

vyluhovatelnosti nebyly prokázány nadlimitní hodnoty těchto prvků, tudíž je můžeme 

zařadit do výluhové třídy I. Pouze prvek Ni z obou sledovaných lokalit spadá do výluhové 

třídy Ib.  
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