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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou dalšího využití stabilizovaného 

čistírenského kalu, který je produkován na čistírně odpadních vod Královského pivovaru 

Krušovice. S čistírenským kalem je doposud nakládáno jako s nebezpečným odpadem 

a jeho likvidace je pro společnost značně nákladná. Na základě laboratorního zhodnocení 

nebezpečných vlastností kalu a nového posouzení a přehodnocení současné kategorie 

odpadů, by mohl být kal považován za surovinu, kterou je možno dále využít. 

Klíčová slova: čistírenský kal, odpad, čistírna odpadních vod, pivovar 

 

Annotation  

The thesis deals with issue related to a further using of stabilised sewage treatment 

sludge produced at sewage treatment plant of The Royal Brewery Krušovice. Sewage 

treatment sludge has been treated as a dangerous waste, and thus the waste disposal costs 

are not desirable for the plant. On the basis of laboratory tests on dangerous sludge´s 

properties, and a new evaluation and revaluation of a current category of waste, sludge 

might be considered as a further utilized raw material.  

Key words: sewage treatment sludge, waste, sewage treatment plant, brewery
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1 ÚVOD 

Produkce čistírenských kalů je každodenní realitou čistíren odpadních vod po celém 

světě. Čistírenské kaly produkují čistírny odpadních vod měst, obcí, rodinných domů, 

těžkých průmyslových závodů, zdravotnictví, potravinářského průmyslu, zemědělství 

a stavebnictví. Lidská činnost má zásadní vliv na vznik velkého množství odpadu 

a odpadních vod. Tato odpadní voda probíhá složitým procesem čištění na čistírnách 

odpadních vod, kde je následně produkován stabilizovaný čistírenský kal, který je odvážen 

a likvidován, nebo dále využit. 

Ne jinak je tomu i na čistírně odpadních vod Krušovického pivovaru, kde denně 

vzniká velké množství čistírenského kalu, řádově stovky tun ročně. V čistírně odpadní 

průmyslové vody Krušovického pivovaru je zpracovávána odpadní voda (průmyslová, 

splašková a dešťová) nejen ze samotného podniku, ale i komunální (splašková a dešťová) 

odpadní voda přitékající z bytové zástavby obce Krušovice. Čistírna tak zpracovává jak 

průmyslovou odpadní vodu z provozu, tak i splaškovou vodu z obce. 

Výroba piva je založená na surovinách (voda, chmel, slad atd.). Voda je důležitou 

surovinou, která je neobnovitelným zdrojem a při nehospodárné výrobě může dojít k 

pozastavení výroby na základě jejího nedostatku. Pivovar využívá vodu z vrtů podle 

současné platné legislativy. V případě, že bude výroba postavená na bezvýhradném čerpání 

těchto surovin, hrozí v budoucnu riziko, že výroba může být ohrožená. Proaktivním 

způsobem hledání úspor a přístupem k šetrnému nakládání se základními surovinami  chce 

společnost zajistit budoucí perspektivu výroby s maximální ochranou životního prostředí. 

Společnost Krušovického pivovaru je nucena řešit problém likvidace vyprodukovaného 

čistírenského kalu, neboť finanční náklady na likvidaci nebezpečného odpadu jsou vysoké 

a zároveň mají negativní dopad na životní prostředí. Tento kal je doposud zařazen, dle 

nařízení odpadové legislativy, do kategorie nebezpečných odpadů. Jeho hlavní nebezpečná 

vlastnost je infekčnost. Likvidace takto nebezpečného odpadu je finančně nákladná a pro 

Krušovický pivovar představuje, vzhledem k množství, významnou finanční ztrátu. Velkou 

zátěž představuje ale i pro životní prostředí, z čehož vyplývá značné zdravotní riziko pro 

člověka. Ekonomika, životní prostředí a zdraví obyvatel je zde tedy tím hlavním důvodem, 

proč se hledají nové způsoby, jak tuto situaci řešit. 
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Jednou z cest je snaha o přeřazení čistírenského kalu z kategorie „nebezpečný“, do 

kategorie „ostatní“ na základě změny technologie a jejího nového posouzení. Na základě 

nového posouzení nebezpečných vlastností kalu a případných pozitivních zjištění by bylo 

možné čistírenský kal dále zpracovávat ekonomicky přijatelnějším způsobem s významně 

menším dopadem na životní prostředí, což by sekundárně přineslo společnosti vysokou 

finanční úsporu. 

Vzhledem k tomu, že mi bylo umožněno participovat na řešení problému 

s čistírenskými kaly v Královském pivovaru Krušovice, rozhodl jsem se vnést do této 

problematiky nové teoretické i praktické zkušenosti a hlavně nové pohledy a metody, které 

jsou nám při studiu předávány profesorským sborem s ohledem na nové vědecké 

zkušenosti a poznatky. Cílem této práce je: 

 zhodnocení nebezpečných vlastností kalu podle současné legislativy, 

 návrh možného využití čistírenského kalu po jeho posouzení.  
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2 CHARAKTERISTIKA ČISTÍRENSKÝCH KALŮ 

V důsledku čištění vod vzniká velké množství různorodých čistírenských kalů, 

které se vyznačují celou řadou různých vlastností, které z hlediska ekologie mohou být 

rizikem pro životní prostředí, ale i pro lidské zdraví. V zásadě tak můžeme konstatovat, že 

čistírenské kaly představují asi 1 - 2 % objemu všech odpadních vod, které obsahují 

přibližně 50 - 80 % veškerého znečištění. Toto znečištění je způsobeno patogenními 

mikroorganismy a těžkými kovy s obsahem toxických látek. Protože tohoto čistírenského 

kalu je skutečně velké množství, je také poměrně obtížné uvést jejich jednotlivé 

charakteristiky, které by měly společné [1]. 

2.1 Obecná charakteristika 

Čistírenský kal je směs dvou a více odpadních materiálů. Alespoň jeden z těchto 

odpadů musí mít skupenství kapalné a jeden další materiál musí mít skupenství pevné. 

Látky s pevným skupenstvím jsou souvisle rozptýleny do kapalné fáze. Kal je složitá 

heterogenní suspenze organických a anorganických materiálů, a to buď průmyslového, 

nebo domácího původu, vznikající po odvodnění na čistírnách odpadních vod. Chemické 

složení částic, které jsou obsaženy v kalech, určují jeho fyzikální vlastnosti. Konzistence 

kalu závisí na celkové koncentraci pevných látek v kapalné fázi. Lze ji také vyjádřit 

procentuálním množstvím sušiny. Organický podíl je stanoven jako přibližná ztráta 

žíháním sušiny při 550 °C. Při této teplotě jsou spálené organické látky, přičemž látky 

anorganické (minerální) zůstávají většinou nerozložené. Za těchto podmínek nepodléhá 

rozkladu ani termicky poměrně nestálý MgCO3, který bývá v kalech obsažen. Zbytek po 

žíhání tvoří látky anorganické [2]. 

Jednou ze základních charakteristik každého čistírenského kalu je obsah vody, 

který je určující pro jeho objemové množství. Látky, které jsou obsaženy v kalu, se nejlépe 

stanovují jeho odpařením při 105 °C, kdy tvoří sušinu, ve které nejsou, při uvedené teplotě, 

obsaženy látky těkavé. Takových látek ovšem v čistírenském kalu bývá obvykle pouze 

zanedbatelné množství. Určitou část sušiny tvoří látky původně rozpuštěné, včetně látek 

koloidních, které při zahušťování a odvodňování kalu zůstávají v kalové vodě, příp. filtrátu 
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apod. Látky suspendované tvoří většinou část kalové sušiny a mají při zpracování kalu 

rozhodující význam [3].  

Charakter vodní vazby s pevnou fází není v celém vodním objemu stejný. Je zde 

jak prostorová voda, kterou je možno oddělit gravitační silou (sedimentací), tak voda 

vázaná na částice kalu. Pro její separaci je nutno vynaložit více energie, například 

v odstředivce, nebo větším přívodem tepelné energie [3]. 

Organický materiál, který je obsažen v kalové suspenzi, je možno členit na 

biologicky rozložitelný (pomocí mikroorganismů) a materiál nerozložitelný. Hranici 

rozložitelnosti přesně stanovit nelze, protože některé materiály podléhají biologickému 

rozkladu jen velmi pomalu. Některé bakterie dokážou rozložit i některé velmi odolné 

organické látky (např. ropné uhlovodíky). Takové bakterie lze získat v technicky 

využitelném množství. Mikrobiologický rozklad organického materiálu provází velmi 

často tvorba zapáchajících látek. Takový čistírenský kal je vhodné před dalším 

zpracováním stabilizovat. Stabilizace kalu je vhodná také pro jeho hygienické vlastnosti, 

které spočívají v přítomnosti patogenních agens, bakterií, virů, červů a jejich vajíček. Tyto 

složky jsou běžně obsaženy v kalech městských čistíren odpadních vod, nebo vodách 

splaškových, které mají původ v chovu zvířat (zemědělství), nebo jejich zpracování (jatka, 

kafilerie). Při stabilizaci čistírenského kalu dochází k významné redukci, nebo k úplnému 

odstranění těchto patogenních agens. Značný význam má též přítomnost toxických látek, 

které při zpracování kalu rozloženy nejsou (farmaceutika, těžké kovy) [4]. 

Složení kalu, produkovaného při čištění odpadních vod, závisí v první řadě na jejím 

složení, na způsobu čištění a parametrech provozu čistírny odpadních vod. V případě 

vícestupňového čištění odpadních vod jsou z každého stupně produkované kaly odlišného 

složení, které se leckdy liší i zásadně [1]. 

Vliv provozních parametrů na vlastnosti produkovaného kalu je možné ukázat na 

příkladu přebytečného aktivovaného kalu. U systémů vysoce zatížených, s krátkou dobou 

zdržení biomasy, obsahuje kal více organické hmoty v sušině než kal z nízko zatíženého 

systému s podstatně vyšším stářím kalu. Jeho biomasa podléhá endogennímu dýchání, 

čímž se mění i vlastnost buněčné blány mikroorganismů (obsah extracelulárních polymerů) 
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a s tím i fyzikální vlastnosti kalové suspenze. Významný je také hygienický aspekt, 

související s odumíráním patogenů při rostoucí době zdržení kalových částic v systému, na 

které jsou v převážné míře vázány. Při zpracování kalu z vícestupňového čištění je někdy 

vhodné zpracovat kaly společně, v řadě případů je ale vzhledem k jejich zcela odlišným 

vlastnostem naopak účelné zpracovat je odděleně, což je užitečné zvláště při možnosti 

využití jen kalu alespoň z jednoho stupně čištění [4]. 

2.2 Druhy čistírenského kalu 

Podle toho, kde kaly na ČOV vznikají, dělí se na kal primární a sekundární. 

Primární kal obsahuje usaditelné látky obsažené v odpadní vodě (kal z primárních 

usazovacích nádrží). Má zpravidla zrnitou strukturu. Množství sušiny se pohybuje 

v rozmezí 2 - 50 g.l
-1
. Sekundární kal (přebytečný) je tvořen směsí mikroorganismů 

a usaditelných látek z biologického stupně ČOV. Tento kal se odvádí z nádrží, jeho 

konzistence je vločkovitá a jeho složení ovlivňuje způsob čištění.  Primární a sekundární 

kal se označuje jako tzv. surový. Surový kal je mikrobiálně stále aktivní, může obsahovat 

patogenní mikroorganismy. Celkový obsah organických látek v sušině je okolo 70 % [5]. 

2.2.1 Primární kal 

Jako primární kal lze označit suspendované látky, které se zachytí v usazovací 

nádrži (mechanický stupeň ČOV), před biologickým čištěním. Složení primárního kalu je 

významným způsobem ovlivněno zejména vlastnostmi, kterými se vyznačuje napojená 

stoková síť, účinností hrubého předčištění a dále také technologickým řešením celé ČOV 

[6]. 

Jinak řečeno, vlastní složení primárního kalu je významně závislé především na 

použité technologii čištění odpadních vod a účinnosti jednotlivých aparátů. Obsah 

organických látek stanovených jako ztráta při žíhání se pohybuje obvykle mezi 70 – 75 % 

[5]. Přibližná struktura primárního kalu, podle zastoupení jednotlivých typů organických 

a také anorganických látek, je uvedena v následující Tabulce 1. 
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Tabulka 1: Orientační sloţení primárního kalu [5]. 

Parametr Obsah m (%) 

Tuky 5,7 – 44 % 

Bílkoviny 19 – 28 % 

Celulóza 12,8 – 25,4 % 

Huminové kyseliny Max. 4 % 

N 2 – 4,5 % 

P 0,5 – 2,1 % 

Fe 2,1 – 3,5 % 

Al 1,3 – 2,5 % 

Anorganická složka celkově 25 – 30 % 

 

Celková koncentrace sušiny je závislá hlavně na způsobu provozování primární 

(usazovací nádrže), jejím konstrukčním řešení a způsobu fungování [7]. 

Vzhledem k tomu, že primární kal obsahuje velké množství mikroorganismů 

obsažených v jeho hlavní složce, kterou je splašková voda, je nutné počítat s tím, že budou 

i po jeho separaci, nebo při jeho zpracování, probíhat biochemicko-rozkladné procesy 

zahájené již během transportu odpadní vody na ČOV. Základní vlastností primárního kalu 

je jeho vysoká reaktivita. V důsledku již zmíněných začínajících nebo probíhajících 

rozkladných procesů a nedostatku kyslíku, je primární kal dále charakterizován 

anaerobním prostředím. Vysoká koncentrace snadno rozložitelného substrátu v surové 

odpadní vodě při usazování primárního kalu a zmíněné anaerobní prostředí, vedou 

k jednoduchému neřízenému vývinu metanu již během zahušťování, ať už v usazovací 

nádrži, nebo při následném odděleném zahušťování. Další vlastností primárního kalu je 

schopnost lehké sedimentace, která je využívána při volbě technologie zahušťování. 

Základní vlastnosti primárního kalu jsou tedy v souhrnu následující: 
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 vysoká reaktivita, 

 anaerobní prostředí, 

 dobré sedimentační vlastnosti, 

 septické vlastnosti – vysoký obsah patogenů [6]. 

2.2.2 Sekundární kal 

V průběhu celého procesu biologického čištění odpadních vod je produkována 

biomasa, která je přímo závislá na množství odstraněného organického znečištění. Vzniklá 

přebytečná biomasa bývá obvykle odstraňována v dosazovací nádrži, a to při sekundární 

sedimentaci, což je také důvodem, proč bývá označována jako sekundární nebo také 

přebytečný kal [5]. 

Produkce přebytečného kalu rozhodně závisí na technologické konfiguraci 

čistírenské linky, jejím stavebním provedení, zvolené technologické koncepci, způsobu 

provozování a řadě biochemických a fyzikálních faktorů. Základními faktory, které 

ovlivňují produkci přebytečného (sekundárního) kalu jsou: 

 přítomnost primární sedimentace, 

 technologická koncepce biologického stupně, 

 stáří kalu, 

 teplota vody, 

 zatížení kalu, 

 chemické srážení fosforu, 

 účinnost dosazovací nádrže [6]. 

 

2.3 Odpadní vody z pivovaru 

Odpadní voda z Krušovického pivovaru se řadí mezi průmyslové odpadní vody. 

Průmyslová OV přitéká na ČOV samostatným potrubím (viz Obrázek 1). Odpadní voda 

z pivovaru je vysoce zatížena organickou složkou. 
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Obrázek 1: Přítok průmyslové OV. 

Čistírenský kal, produkovaný na ČOV pivovaru, je specifický svým složením, 

protože obsahuje zbytky surovin z výroby piva, jako jsou chmel, obilný slad či kvasnice. 

Toto znečištění je kromě mechanicko-chemického zejména biologické. Z hlediska 

organického znečištění, patří odpadní voda z pivovaru mezi takzvané středně zatížitelné, 

kde je sledována biochemická spotřeba kyslíku (BSK5 = 850 g/m
3
) [8], [9]. 
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3 PIVOVAR KRUŠOVICE 

V současné době obec Krušovice využívá technologii ČOV Královského pivovaru 

Krušovice na základě smlouvy. ČOV je ve vlastnictví společnosti Heineken Česká 

republika a.s. Smlouva obsahuje vzájemné povinnosti provozovatele ČOV a obce při 

provozování a udržování tohoto zařízení. 

3.1 Obec Krušovice 

Obec Krušovice (viz Obrázek 2) vznikla v druhé polovině 13. století, v době krále 

Přemysla Otakara II., jako služebné manství. Od té doby až do roku 1548, kdy obec koupil 

Václav Bírek z Násilné, vystřídala obec řadu majitelů. První pivo se v Krušovicích začalo 

vařit v pivovaru, který zde Jiřík Bírek z Násilné postavil někdy před rokem 1580. Ten, po 

svém bratru Václavu Bírkovi, pokračoval v rozvoji tehdy zpustlé obce Krušovice. První 

písemná zmínka o Krušovickém pivovaru pochází z roku 1581. 

 

Obrázek 2: Obec Krušovice [10]. 

V současné době žije v obci 618 obyvatel. Dle dostupných informací je komunální 

odpadní voda (splašková i dešťová) z bytové zástavby obce Krušovice přiváděna na ČOV 
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KPK. Podle počtu obyvatel a průměrné spotřeby vody na osobu a den (90 – 120 l) je 

odhadované množství odpadních splaškových vod z obce Krušovice cca 66 m
3
/den [11], 

[12],[13]. 

3.1.1 Kanalizace obce 

Obec je rozdělena na dvě základní větve „A a B“, ze kterých je splašková a dešťová 

OV přiváděna jednotnou kanalizační soustavou do lapače sunutých hrubých nečistot (viz 

Obrázek 3) a dále pak na ČOV přes areál pivovaru. Dešťová OV z větve "A" je odlehčena 

ve stávající odlehčovací komoře a ředěné splašky jsou přiváděny stokou DN 300 do 

soutokové šachty před ČOV. Dešťová OV z větve "B" je odlehčena na odlehčovací 

komoře umístěné v areálu ČOV. Ředěná splašková OV je přiváděna stávající kanalizační 

soustavou do soutokové šachty před ČOV [14]. 

 

Obrázek 3: Lapač sunutých nečistot. 
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3.2 Současný stav pivovaru 

V současné době společnost Heineken Česká republika, a.s. v Krušovicích vyrábí 

a distribuuje alkoholické i nealkoholické nápoje. Královský Krušovický pivovar (viz 

Obrázek 4) vlastní a provozuje tento pivovar od roku 2007. 

 

Obrázek 4: Pivovar Krušovice. 

Při výrobě vzniká odpadní průmyslová voda, která je společně s odpadní vodou 

z bytové zástavby obce Krušovice přiváděna na ČOV Krušovického pivovaru. Zde po 

kompletní úpravě vzniká jako finální produkt čištění stabilizovaný kal, který je po 

odvodnění zařazen do kategorie odpadů jako „nebezpečný“ a jako takový je za poplatek 

likvidován a ukládán na skládku nebezpečných odpadů specializovanou externí firmou dle 

přílohy č. 1 vyhl. č. 294/2005 Sb. „Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

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

nakládání s odpady“ [15], ve znění vyhl. č. 61/2010 Sb.[16], vyhl. č. 93/2013 Sb. [17] 

a vyhl. č. 387/2016 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších předpisů [18]. Dříve to byla 
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Dekonta Kladno a potom firma Rumpold-P s.r.o. V současné době kal odváží 3krát až 

4krát týdně firma HELOS COM s.r.o. Čistírenský kal je dle katalogu odpadů zařazen pod 

katalogové číslo 190811 „Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod“ do 

kategorie odpadu „N“ nebezpečný, podle § 5 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. „Zákon o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů“ [19], dále podle zákona č. 320/2002 Sb. 

„Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních 

úřadů“ [20] a podle výše uvedené vyhlášky č. 93/2016 Sb. v platném znění [17]. 

Množství vyprodukovaného stabilizovaného kalu můžeme sledovat podle 

průběžných evidencí nakládání s odpady Krušovického pivovaru doloženého za období od 

1. ledna 2015 do 31. prosince 2016 (viz Příloha č. 1). Vývoj množství vyprodukovaného 

kalu za rok 2015 je znázorněn grafem na Obrázku 5. 

 

Obrázek 5: Vývoj produkce kalu 2015 (zdroj: Příloha č. 1). 

 

Vývoj množství vyprodukovaného stabilizovaného kalu za rok 2016 je znázorněn 

grafem na Obrázku 6. 
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Obrázek 6: Vývoj produkce kalu 2016 (zdroj: Příloha č. 1). 

Grafy znázorňují zvýšenou produkci kalu v letních měsících v roce 2015 a na jaře 

roku 2016. V témž roce nastal na podzim a ke konci roku postupný pokles produkce. V té 

době probíhala rekonstrukce stávající ČOV a zkušební provoz nové technologie. Podle 

informace získané od zástupce společnosti je cena za odvoz a likvidaci čistírenského kalu 

1 350,- Kč/1t. 

3.2.1 Kanalizace pivovaru 

Současně s výstavbou nových objektů v pivovaru byla průběžně předělávána 

jednotná kanalizace v závodě. Je rozdělena na: 

 průmyslovou,  

 splaškovou, 

 dešťovou. 

V části závodu (v místech kde nebude ani ve výhledu vypouštěna průmyslová OV) 

bude i v budoucnu zachována jednotná kanalizace s oddělením ředěných splašků do 

splaškové kanalizace přiváděné na II. stupeň ČOV s přepadem dešťových vod zaústěného 

do velkého dočišťovacího rybníka [14]. 
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3.3 Technologie čistírny odpadních vod 

V Královském pivovaru Krušovice je provozována čistírna odpadních vod (viz 

Obrázek 7), která je založena na mechanicko-biologické technologii. Tato technologie je 

založena na principu aktivace kalu s nitrifikací a s předřazenou denitrifikací [21]. 

 

Obrázek 7: Čistírna odpadních vod pivovaru. 

Čištění odpadních vod je provozováno třístupňově: 

1. stupeň – anaerobní reaktor UASB s předřazeným mechanickým předčištěním 

a vyrovnáním průmyslových OV, nová dešťová zdrž, 

2. stupeň – biologická čistírna typu RDN s novou linkou typu R-D-N (regenerace 

pro obě biologické linky), 

3. stupeň – terciární dočištění na mikrosítovém filtru [22]. 

Kapacitně je anaerobní stupeň schopen zpracovat množství znečištění, které 

vznikne při výrobě piva do jednoho milionu hektolitru za rok. Stejně tak je kalové 

hospodářství, při stejném množství vyrobeného piva, schopné zpracovat produkci kalu. 

Aerobní stupeň je schopen kapacitně zpracovat množství odpadní vody znázorněné 

Tabulkou 2. Zpracování zahrnuje odvodnění a následný odvoz [23]. 
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Tabulka 2: Mnoţství odpadní vody [24]. 

Množství odpadní vody Značka Jednotka Průmyslová 

OV 

Splašková 

OV 

Celkem 

Průměrné množství OV Qprům 

l/s 12,7 3,08 15,8 

m
3
/h 45,4 11,1 56,5 

m
3
/d 1 090 266 1 356 

m
3
/měs 24 583 8 091 32 674 

m
3
/rok 295 000 97 090 392 090 

Maximální bezdeštný přítok OV 

 
Qmax 

l/s 21 7,0 28 

m
3
/h 75 25 100 

m
3
/d 1 417 370 1 787 

m
3
/měs 32 613 11 254 43 867 

Maximum na aerobní stupeň za deště Qbiol,déšť m
3
/h 75 30 105 

 

Dále je aerobní stupeň schopen kapacitně zpracovat množství znečištění znázorněné 

Tabulkou 3. 

Tabulka 3: Mnoţství znečištění [24]. 

Maximální přítok OV Pivovar Obec Zaměstnanci Návštěvníci Celkem 

BSK5 kg/d 670 33,0 4,48 2,20 710 

CHSKCr kg/d 1 714 66,0 8,95 4,40 1 793 

NL kg/d 1 060 30,3 4,10 2,02 1 096 

N-NH4
+
 kg/d 68,8 4,40 0,67 0,30 74 

Ncelk kg/d 99,2 6,05 0,82 0,40 106 

Pcelk kg/d 24 1,38 0,19 0,08 26 

BSK5/CHSKCr - 0,39 0,50 0,50 0,50 0,40 

BSK5/Ncelk - 6,75 5,45 5,46 5,50 6,67 
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3.3.1 Anaerobní stupeň 

Je určen pouze pro čištění průmyslové odpadní vody. Průmyslová OV protéká 

vertikálním lapákem písku Ø 1 200 mm (viz Obrázek 8), kde jsou zachycovány částice 

písku a křemeliny. Zachycený sediment je těžen fekálním vozem [14]. 

 

Obrázek 8: Lapák písku. 

Za lapákem písku protéká OV z pivovaru přes strojní hrubé česle. Česle jsou řízené 

časovou a hladinovou automatikou z vlastního rozvaděče. Na česlech zachycené shrabky 

(viz Obrázek 9) vypadávají na dopravník a z dopravníku do kontejneru [25]. 
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Obrázek 9: Na česlích zachycené shrabky. 

Provoz dopravníku je odvozen od chodu obou strojních česlí (viz Obrázek 10). 

 

Obrázek 10: Strojní hrubé česle. 

V kanále česlí je instalována sonda pro kontrolu pH a teploty přitékajících OV. 

Průmyslová OV zbavená hrubých mechanických nečistot je přiváděna potrubím do 
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čerpacích jímek AN1 a AN2 s celkovým akumulačním objemem 220 m
3
, každá osazena 

nožovým uzávěrem s elektropohonem. V případě přeplnění obou jímek odpadní voda 

odtéká žlabem do denitrifikační nádrže linky AN1. Pomocí čerpadel a potrubí je POV 

vedena kolektorem na rotační síto s max. kapacitou 120 m
3
/h. Zde se zachytávají jemné 

mechanické nečistoty (shrabky), které jsou ukládány do kontejneru. Z rotačního síta odtéká 

předčištěná průmyslová voda potrubím do vyrovnávací nádrže s kolísající hladinou ke 

kvantitativnímu a kvalitativnímu vyrovnání. Odtud je odpadní voda čerpána do usazovací 

nádrže, kde sedimentací dojde k odstranění části primárního kalu [26]. Z usazovací nádrže 

je OV gravitačně přivedena do acidifikační nádrže, kde vlivem hydrolýzy, acidogenese a 

acetogenese dochází ke vzniku mastných kyselin. V acidifikační nádrži je udržováno pH 

na požadované hodnotě dávkováním hydroxidu sodného (NaOH), kyseliny chlorovodíkové 

(HCl) a chloridu železitého (FeCl3). Odpadní voda z této nádrže je čerpána do UASB 

reaktoru, kde dochází k odbourání vzniklých mastných kyselin za tvorby metanu. Kal 

z usazovací nádrže a přebytečný kal z anaerobních reaktorů je čerpán vřetenovými 

čerpadly do uskladňovací nádrže a dále pak na odvodnění [27], [28]. 

Součástí tohoto stupně jsou dále: 

 plynojem na bioplyn, 

 hořák zbytkového plynu (fléra), 

 malý plynojem, 

 polní hořák, 

 velký plynojem, 

 strojovna bioplynu [29]. 

Hlavní parametry aerobního stupně jsou znázorněny v Tabulkách 4 a 5. 

Tabulka 4: Mechanické předčištění [24]. 

Čerpací jímka 1 110 m
3 

Čerpací jímka 2 110 m
3 

Havarijní jímka 65 m
3 

 

Tabulka 5: Výkony hlavního zařízení [24]. 

Čerpací stanice 108 m
3
/h 

Kolísání výkonu do 120 m
3
/h 

Rotační síto 120 m
3
/h 
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3.3.2 Aerobní aktivační stupeň 

Aerobní aktivační stupeň tvoří druhý stupeň ČOV a je tvořen dvojicí aktivačních 

linek. Na biologický stupeň jsou přiváděny odpadní voda z UASB reaktorů (viz Obrázek 

11), splašková odpadní voda ze závodu a komunální odpadní voda z obce Krušovice. 

Množství odpadních vod, přiváděných na aerobní ČOV, je dáno součtem přítoku 

anaerobně předčištěných vod, odpadní vody, a případně i kalové vody. OV je přiváděna na 

mechanické předčištění [29]. Mechanické předčištění těchto OV se skládá z hrubých česlí, 

vertikálního lapáku písku Ø 800 mm, separátoru písku a jemných samočisticích česlí (6 

mm) s dopravníkem shrabků. 

 

Obrázek 11: UASB reaktor. 

 Aby za deště nedocházelo k hydraulickému přetížení mechanického předčištění, 

přiškrcením šoupátka se nadbytečné množství OV v přítokové šachtě odlehčí do dešťové 

kanalizace, která je zaústěna do dešťové zdrže. Mechanicky předčištěná odpadní voda je 

přivedena do čerpací stanice, do které je zaústěno potrubí OV z UASB reaktoru a výtlačné 

potrubí čerpadel splaškových OV. Na aktivační linku AN2 je čerpána OV v množství, 
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odpovídajícím cca 42 % celkového přítoku. Zbylých cca 58 % odteče bez čerpání na 

aktivační linku AN1 [31]. 

Aktivační linka AN1 

Do této linky natéká OV gravitačně. Aktivační linka se sestává z denitrifikační 

nádrže a tří nitrifikačních nádrží. Denitrifikační nádrž má užitný objem 236 m
3 

a je 

míchána ponorným míchadlem. Z denitrifikační nádrže natéká odpadní voda do trojice 

aktivačních nádrží o užitném objemu 232 m
3
, 228 m

3
 a 224 m

3
. V aktivačních nádržích je 

instalován jemnobublinný provzdušňovací systém. Poslední nitrifikační nádrž je vybavena 

dvojicí předzahušťovačů pro odběr přebytečného kalu. Předzahuštovač kalu je tvořen 

válcem s nátokovým a výtokovým otvorem a čerpadlem zahuštěného kalu. Zahuštěný 

biologický kal je odčerpáván do uskladňovací nádrže. Aktivovaný kal odtéká do 

dosazovací nádrže [32]. 

 

Aktivační linka AN2 

Odpadní voda je čerpána z rozdělovací ČS do aktivační linky AN2. Na tomto místě 

se nachází nádrže denitrifikační, denitrifikační/nitrifikační a nitrifikační. V denitrifikační 

nádrži o užitném objemu 111 m
3
 je odpadní voda míchána vertikálním hyperboloidním 

míchadlem. Z denitrifikační nádrže odtéká odpadní voda do sousední 

denitrifikace/nitrifikace, což je nádrž, vybavená jak hyperboloidním míchadlem, tak 

i provzdušňovacím systémem a plní tak obě uvedené funkce. Za ní následuje nádrž 

nitrifikační opět s jemnobublinným provzdušňovacím systémem a dvěma předzahušťovači 

kalu. Všechny nádrže aktivační linky AN2 jsou propojeny otvory v dělící stěně jak u dna, 

tak u hladiny. Aktivovaný kal z aktivačních linek AN1 a AN2 odtéká potrubím do 

spojovací šachty a dále do dosazovací nádrže [33]. 
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Dosazovací nádrţ 

Aktivovaný kal z aktivačních linek AN1 a AN2 natéká spojovacím potrubím do 

kruhové dosazovací nádrže o průměru 12 m (viz Obrázek 12). Uprostřed nádrže je umístěn 

středový sloup s otočným mostem. Nádrž je vybavena flokulačním válcem s nátokovým 

a výtokovým deflektorem s pojezdem po kolejnici, ozubeným hřebenem, stíráním dna 

i hladiny. Vyčištěná voda je odváděna otevřeným žlabem s pilovou přepadovou hranou. 

Přepadová hrana je čištěna rotačním kartáčem s předřazenou nornou stěnou [34]. 

 

Obrázek 12: Dosazovací nádrţ. 

Kal z dosazovací nádrže a stejně tak přebytečný stabilizovaný kal z anaerobních 

reaktorů je přečerpáván vřetenovými čerpadly do uskladňovací nádrže. Z této nádrže je 

dále čerpán k odvodnění na sítopásovém lisu (viz Obrázek 13). 
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Obrázek 13: Sítopásový lis. 

Jímka plovoucích nečistot 

Z hladiny dosazovací nádrže jsou stírány plovoucí nečistoty do jímky umístěné na 

obvodu nádrže a odtud odtéká přepadem do jímky plovoucích nečistot, která je umístěna 

v blízkosti dosazovací nádrže. Jímka plovoucích nečistot má užitečný objem cca 1 m
3
. 

3.3.3 Terciární dočištění na mikrosítovém filtru 

K terciárnímu dočištění odpadní vody dochází na mikrosítovém filtru nečistot (viz 

Obrázek 14). Z dosazovací nádrže odtéká biologicky vyčištěná voda k dočištění na 

mikrosítovém bubnovém filtru, který zachycuje další podíly nerozpuštěných látek. V tomto 

zařízení se nachází filtrační plachetka, jejíž pórovitost je 60 μm. Na přítoku se nachází 

odbočka pro obtok okolo mikrosíta uzavřená ruční armaturou. Proplachovací systém 

mikrosítového filtru je tvořen čerpadlem, které přivádí již přefiltrovanou vodu na filtrační 

plachetky. Odfiltrovaný kal, který je na tomto stupni terciárního dočištění zachycen, je dále 

přečerpáván do jímky kalové vody [36]. Vyčištěná odpadní voda odtéká do měrné šachty a 

odtud do recipientu (Krušovický potok). 
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Obrázek 14: Terciární dočištění. 

3.3.4 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

K vypouštění vyčištěné odpadní vody do vod povrchových dochází podle zákona 

č. 254/2001 Sb. „Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)“ ve znění 

pozdějších předpisů [37]. Na základě povolení podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 

„Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 

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

do kanalizací a o citlivých oblastech“ v platném a účinném znění [38]. Vyčištěná odpadní 

voda je, na základě integrovaného povolení v příloze č. 3, ze zdroje znečištění KVK a.s., 

vypouštěna do recipientu (Krušovický potok) ČHP 1-11-03-024 v říčním km 1,7. Jedná se 

o velký dočišťovací rybník, kterým Krušovický potok protéká. 

Emisní limity, které jsou znázorněny v Tabulkách 6 a 7, jsou platné pro vypouštění 

odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných a nebezpečných látek do vod povrchových 

podle výše uvedeného zákona, a jsou dané platným integrovaným povolením, které je 
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uvedeno v příloze č. 2. Příloha je uložena na samostatném datovém nosiči (CD), který je 

nedílnou součástí této práce. 

Tabulka 6: Mnoţství vyčištěných vypouštěných OV [24]. 

Množství vyčištěných vypouštěných OV Qrok m
3
/rok 395 000 

Průměrné množství vyčištěných vypouštěných 

OV 
Qprům 

l/s 15,8 

m
3
/d 1 356 

Maximální množství vyčištěných 

vypouštěných OV 
Qmax 

l/s 30 

m
3
/d 1 787 

m
3
/měs 43 867 

 

Tabulka 7: Mnoţství znečištění [24]. 

Složka životního 

prostředí Parametr 
Hodnota Hodnota Bilance 

„p“ mg/l „m“ mg/l t/rok 

Vypouštění OV do 

recipientu 

BSK5 14 20 5,04 

CHSKCr 60 100 21,6 

NL 18 25 8,1 

N-NH4
+ 

3,5 7,5 1,6 

Ncelk 12 25 5,4 

Pcelk 1,5 3 0,67 

AOX 0,5 0,75 0,22 

pH 6 8,5 - 

Vysvětlivky: 

„p“ přípustná hodnota 

„m“ maximální hodnota  
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4 NÁVRH VYUŢITÍ KALŮ Z ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

PIVOVARU KRUŠOVICE 

Jak již bylo řečeno v úvodu práce, důvodem k novému přístupu k nakládání 

s čistírenskými kaly, které produkuje čistírna odpadních vod Krušovického pivovaru, je 

zlepšení ekonomické náročnosti při jejich likvidaci a snížení negativních dopadů na životní 

prostředí.  

Podle informace získané od zástupce společnosti činí poplatek za odvoz a likvidaci 

čistírenského kalu 1 350,- Kč/t. Podle doloženého množství odvezeného čistírenského 

kalu, které znázorňují výše uvedené grafy za roky 2015 a 2016, je cena za odvoz a 

likvidaci externí firmou celkem 2 406 780,- Kč. To znamená, že průměrný náklad na 

odvoz a likvidaci čistírenského kalu za jeden rok činí 1 203 390,- Kč. Výpočet znázorňuje 

Tabulka 8. 

Tabulka 8: Kalkulace nákladů za odvoz kalu. 

Období 
Množství (t) Cena (Kč) 

1 1 350,- 

2015 929,00 1 254 150,- 

2016 853,80 1 152 630,- 

Suma 1 782,80 2 406 780,- 

Průměr za rok 891,40 1 203 390,- 

 

Vysoké finanční náklady tak vedly společnost Heineken k položení otázky „co 

s čistírenským kalem?“ Jednou z možností, jak tento problém vyřešit, je změna technologie 

čištění odpadních vod a opětovné posouzení nebezpečných vlastností čistírenského kalu 

v současné době. V případě příznivých údajů z probíhajícího výzkumu lze podat návrh na 

přehodnocení kategorizace odpadů, tedy kalů (190811). Na základě tohoto přehodnocení se 

tak z čistírenského kalu, který je doposud zařazen v kategorii odpadů „N“ – nebezpečný, 

stane odpad, který je možno zařadit do kategorie odpadu „O“ – ostatní. Zpracování 
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a likvidace takového odpadu je z ekonomického hlediska mnohem výhodnější s významně 

menším dopadem na životní prostředí. 

4.1 Kritéria pro návrh vyuţití 

Na základě změny technologie a zhodnocení laboratorních výsledků je možno 

navrhnout využití čistírenského kalu. V roce 2006 začal v pivovaru zkušební provoz 

rekonstruované čistírny, která zahrnuje anaerobní stupeň s reaktorem s vnitřní recirkulací 

s využitím bioplynu pro ohřev nádrží a tepelnou hygienizací aktivovaného kalu. 

V současné době je již v provozu nová čistírna odpadních vod využívající nové 

technologie, kde je již přítomen anaerobní stupeň s UASB reaktorem a vnitřní recirkulací. 

Čistírenský kal je zpracován anaerobní stabilizací, kdy dochází k přeměně organických 

látek na bioplyn, a je tak i částečně hygienizován. Bioplyn je využíván pro vlastní spotřebu 

energie pivovaru. Tato technologie svými parametry zaručuje splnění mikrobiologických 

kritérií pro zařazení čistírenského kalu do kategorie II podle vyhlášky č. 437/2016 Sb. 

„Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky 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)“ v platném a účinném 

znění [39]. V Tabulkách 9 a 10 jsou uvedena mikrobiologická kritéria pro zařazení 

čistírenského kalu do kategorií I a II a v dalších tabulkách, rizikové faktory pro využití 

kalu na zemědělskou půdu. 

Tabulka 9: Kal kategorie I [39]. 

Indikátorový 

mikroorganismus 
Jednotky 

Počet zkoušených 

vzorků při každé 

kontrole výstupu 

Limitní hodnota 

(nález/ KTJ) 

Salmonella spp. Nález v 1 g sušiny 5 Negativní 

Termotolerantní 

koliformní bakterie 
KTJ/ 1 g sušiny 5 <10

3 

Enterokoky KTJ/ 1 g sušiny 5 <10
3 

Vysvětlivky: KTJ – kolonie tvořící jednotku. 
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Tabulka 10: Kal kategorie II [39]. 

Indikátorový 

mikroorganismus 
Jednotky 

Počet zkoušených 

vzorků při každé 

kontrole výstupu 

Limitní hodnota 

(nález/ KTJ) 

Termotolerantní 

koliformní bakterie 
KTJ/ 1 g sušiny 5 10

3 
- 10

6 

Enterokoky KTJ/ 1 g sušiny 5 10
3 
- 10

6 

Vysvětlivky: KTJ – kolonie tvořící jednotku. 

 Důležité pro zhodnocení využitelnosti kalu je též stanovení mezních hodnot 

rizikových prvků a látek, podle výše uvedené vyhlášky, v kalu a půdě, které jsou uvedeny 

v Tabulkách 11 a 12. 

Tabulka 11: Rizikové látky v kalech [39]. 

Riziková látka Mezní hodnoty koncentrací v kalech (mg/kg) 

As – arzén 30 

Cd – kadmium 5 

Cr – chrom 200 

Cu – měď 500 

Hg – rtuť 4 

Ni – nikl 100 

Pb – olovo 200 

Zn – zinek 2 500 

AOX 500 

PCB 0,6 

PAH 10 

 

Tabulka 12: Mezní hodnoty prvků v půdě [39]. 

Mezní hodnoty koncentrací prvků v extraktu lučavkou královskou v mg/kg
 
sušiny v půdě 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Be Co V PCB PAH 

Běžné 

půdy 
20 0,5 90 60 0,3 50 60 120 2 30 130 0,02 1,0 

Lehké 

půdy 
15 0,4 55 45 0,3 45 55 105 1,5 20 120 0,02 1,0 
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Aby bylo možné zjistit míru znečištění čistírenského kalu, bylo potřeba provést 

laboratorní rozbory. Vzhledem k závažnosti celé situace bylo nutné, aby rozbory provedla 

akreditovaná laboratoř. Tento úkol byl zadán externím firmám, které zde nebudou 

jmenovány. 

4.2 Rozbor vzorků 

Na základě vlastního šetření na místě a podle dalších informací a údajů získaných 

od pracovníků ČOV, byl po vyhodnocení stanoven plán pro analýzu nebezpečných 

vlastností vyprodukovaného čistírenského kalu. Zpočátku bylo nutné stanovit postup pro 

odběr vzorků. 

Stanovení postupu odběru vzorků: 

 odebrání vzorků před vyčištěním retenční nádrže (komunální OV z obce), 

 odebrání vzorků po vyčištění retenční nádrže (komunální OV z obce), 

 kontrolní odběr pro stanovení vybraných mikroorganismů. 

Dále musely být stanoveny hlavní ukazatele pro kvantitativní analýzu odebraných 

vzorků. 

Kvantitativní parametry stanovené pro analýzu odebraných vzorků: 

 těkající fenoly, 

 mikrobiologický rozbor, 

 hodnoty pH, 

 DOC (rozpuštěný organický uhlík), 

 vybrané anionty (chloridy, fluoridy, orthofosforečnany, orthofosforečnany 

jako P, sírany, RL), 

 celkové kovy. 

Z hlediska objektivního šetření se odběr vzorků prováděl na třech místech. 

Místa odběru vzorků: 

 retenční nádrž (komunální - splašková voda z obecní zástavby), 

 zavodněný stabilizovaný kal (vstup), 

 odvodněný stabilizovaný kal (výstup). 
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Hlavním úkolem je určit míru znečištění podle analýzy odebraných vzorků na 

všech třech určených odběrových místech. Odebraný vzorek z retenční nádrže má 

charakter odpadní vody. Odebraný vzorek na vstupu má charakter husté odpadní vody 

a poslední odebraný vzorek odvodněného čistírenského kalu má charakter tuhé látky (viz 

Obrázek 15). Z tohoto důvodu je rozbor prováděn v matrici odpadní voda a výluh. 

 

Obrázek 15: Odvodněný kal. 

Množství jednotlivých znečišťujících látek jsou dále zobrazena v Tabulkách 13 až 

20. Jednotlivé tabulky byly vytvořeny z údajů protokolů o zkoušce odebraných vzorků. 

Všechny tyto protokoly jsou součástí zprávy externí firmy, která tímto rozborem byla 

pověřena. Zpráva je v příloze č. 3. Příloha je uložena na samostatném datovém nosiči 

(CD), který je nedílnou součástí této práce. 
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Rozbor odebraných vzorků dne 03. 08. 2016 z retenční nádrže (odpadní voda) je 

znázorněn v Tabulce 13. 

Tabulka 13: Retenční nádrţ (odpadní voda) 03. 08. 2016. 

Parametr Jednotka Výsledek 

Hg mg/l <0,00100 

Ba mg/l 0,0922 

Cr mg/l 0,0100 

Cu mg/l 0,0575 

Ni mg/l 0,0188 

Zn mg/l 0,3234 

As mg/l 0,0030 

Cd mg/l <0,00050 

Mo mg/l 0,0016 

Pb mg/l 0,0049 

Sb mg/l <0,0010 

Se mg/l <0,0050 

   

Chloridy mg/l 53,8 

Fluoridy mg/l 0,291 

Orthofosforečnany mg/l 20,9 

Orthofosforečnany jako P mg/l 6,82 

Sírany jako SO4
2-

 mg/l 80,4 

RL sušené(105 °C) mg/l 600 

   

Hodnota pH - 7,15 

DOC mg/l 88,9 

Fenoly těkající s v.p. mg/l 0,098 

   

Koliformní bakterie KTJ/100 ml 600 000 

Enterokoky KTJ/100 ml 700 000 

Salmonella - negativní 
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Rozbor odebraných vzorků vstupního kalu dne 03. 08. 2016 (vodný výluh) 

znázorňuje Tabulka 14. 

Tabulka 14: Kal - vstup (vodný výluh) 03. 08. 2016. 

Parametr Jednotka Výsledek 

Hg mg/l <0,00140 

Ba mg/l 0,0505 

Cr mg/l 0,0028 

Cu mg/l 0,0261 

Ni mg/l 0,0193 

Zn mg/l 0,0554 

As mg/l 0,0062 

Cd mg/l <0,00050 

Mo mg/l 0,0025 

Pb mg/l 0,0022 

Sb mg/l <0,0010 

Se mg/l <0,0050 

   

Chloridy mg/l 73,3 

Fluoridy mg/l 0,380 

Orthofosforečnany mg/l 1,84 

Orthofosforečnany jako P mg/l 0,600 

Sírany jako SO4(2-) mg/l <5,00 

RL sušené (105°C) mg/l 2 330 

   

Hodnota pH - 7,67 

DOC mg/l 50,8 

Fenoly těkající s v.p. mg/l 0,255 

   

Koliformní bakterie KTJ/g 130 000 

Enterokoky KTJ/g 200 

Salmonella - negativní/50 g 
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Rozbor odebraných vzorků kalu dne 03. 08. 2016 na výstupu (vodný výluh) 

znázorněn Tabulkou 15. 

Tabulka 15: Kal - výstup (vodný výluh) 03. 08. 2016. 

Parametr Jednotka Výsledek 

Hg mg/l <0,00100 

Ba mg/l 0,217 

Cr mg/l 0,0251 

Cu mg/l 0,0794 

Ni mg/l 0,0344 

Zn mg/l 0,0529 

As mg/l 0,0052 

Cd mg/l <0,00050 

Mo mg/l 0,0181 

Pb mg/l 0,0122 

Sb mg/l <0,0010 

Se mg/l <0,0050 

   

Chloridy mg/l 14,8 

Fluoridy mg/l <1,00 

Orthofosforečnany mg/l 23,9 

Orthofosforečnany jako P mg/l 7,81 

Sírany jako SO4
2-

 mg/l 138 

RL sušené (105 °C) mg/l 1 420 

   

Hodnota pH - 7,78 

DOC mg/l 129 

Fenoly těkající s v.p. mg/l 0,019 

   

Koliformní bakterie KTJ/g 1 200 000 

Enterokoky KTJ/g 29 000 

Salmonella - pozitivní/50 g 
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Rozbor odebraných vzorků OV z retenční nádrže 15. 08. 2016 znázorňuje Tabulka 

16. 

Tabulka 16: Retenční nádrţ (odpadní voda) 15. 08. 2016. 

Parametr Jednotka Výsledek 

Hg mg/l <0,00100 

Ba mg/l 0,0993 

Cr mg/l 0,0024 

Cu mg/l 0,0227 

Ni mg/l 0,0030 

Zn mg/l 0,167 

As mg/l 0,0019 

Cd mg/l <0,00050 

Mo mg/l <0,0010 

Pb mg/l 0,0029 

Sb mg/l <0,0010 

Se mg/l <0,0050 

   

Chloridy mg/l 75,2 

Fluoridy mg/l 0,388 

Orthofosforečnany mg/l 10,3 

Orthofosforečnany jako P mg/l 3,36 

Sírany jako SO4
2-

 mg/l 116 

RL sušené (105 °C) mg/l 702 

   

Hodnota pH - 7,19 

DOC mg/l 62,6 

Fenoly těkající s v.p. mg/l 0,245 

   

Koliformní bakterie KTJ/ml 200 000 

Enterokoky KTJ/ml 38 000 

Salmonella - pozitivní 
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Rozbor odebraných vzorků dne 15. 08. 2016 z výluhu vstupního kalu znázorňuje 

Tabulka 17. 

Tabulka 17: Kal - vstup (vodný výluh) 15. 08. 2016. 

Parametr Jednotka Výsledek 

Hg mg/l <0,00100 

Ba mg/l 0,180 

Cr mg/l <0,0010 

Cu mg/l <0,0100 

Ni mg/l 0,0185 

Zn mg/l 0,154 

As mg/l 0,0057 

Cd mg/l <0,00050 

Mo mg/l 0,0021 

Pb mg/l 0,0144 

Sb mg/l <0,0010 

Se mg/l <0,0050 

   

Chloridy mg/l 72,7 

Fluoridy mg/l <0,200 

Orthofosforečnany mg/l 6,54 

Orthofosforečnany jako P mg/l 2,13 

Sírany jako SO4
2-

 mg/l <5,00 

RL sušené (105 °C) mg/l 2290 

   

Hodnota pH - 7,92 

DOC mg/l 51,7 

Fenoly těkající s v.p. mg/l 0,549 

   

Koliformní bakterie KTJ/g 26 000 

Enterokoky KTJ/g 1 400 

Salmonella - negativní/50 g 
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Rozbor odebraných vzorků z výluhu výstupního kalu dne 15. 08. 2016 znázorňuje 

Tabulka 18. 

Tabulka 18: Kal – výstup (vodný výluh) 15. 08. 2016. 

Parametr Jednotka Výsledek 

Hg mg/l <0,00100 

Ba mg/l 0,0614 

Cr mg/l 0,0023 

Cu mg/l <0,0100 

Ni mg/l 0,0354 

Zn mg/l 0,0506 

As mg/l 0,0061 

Cd mg/l <0,00050 

Mo mg/l 0,0108 

Pb mg/l 0,0049 

Sb mg/l <0,0010 

Se mg/l <0,0050 

   

Chloridy mg/l 17,3 

Fluoridy mg/l <0,200 

Orthofosforečnany mg/l 61,9 

Orthofosforečnany jako P mg/l 20,2 

Sírany jako SO4
2-

 mg/l 14,2 

RL sušené (105 °C) mg/l 2 300 

   

Hodnota pH - 7,81 

DOC mg/l 224 

Fenoly těkající s v.p. mg/l 1,19 

   

Koliformní bakterie KTJ/g 180 000 

Enterokoky KTJ/g 2 000 

Salmonella - negativní/50 g 
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Závěrečné kontrolní mikrobiologické parametry odebraných vzorků odpadní vody 

z retenční nádrže a výstupního kalu dne 29. 08. 2016 znázorňují Tabulky 19 a 20. 

Tabulka 19: Retenční nádrţ 29. 08. 2016 (odpadní voda). 

Parametr Jednotka Výsledek 

Enterokoky KTJ/100 ml 4 400 

Koliformní bakterie KTJ/100  ml 130 000 

Salmonella - pozitivní 

 

Tabulka 20: Kal - výstup 29. 08. 2016 (vodný výluh). 

Parametr Jednotka Výsledek 

Enterokoky KTJ/g <50 

Koliformní bakterie KTJ/g 55 000 

Salmonella - Negativní/50 g 

  



Bc. Ľudovit Filo: Návrh využití odpadních kalů z čistírny odpadních vod pivovaru 

Krušovice 

 

2017  37 

4.3 Vyhodnocení a návrh vyuţití 

Jedním z cílů této práce je zhodnocení nebezpečných vlastnosti podle současné 

legislativy. Jak už bylo uvedeno na začátku, hlavní nebezpečnou vlastností kalu 

v Krušovickém pivovaru je infekčnost. Tato vlastnost byla prověřená laboratorními 

zkouškami, jejichž výsledky znázorňují výše uvedené Tabulky 13 - 20. Závěrečné 

kontrolní mikrobiologické zkoušky (viz Tabulky 19 a 20) prokázaly, že množství 

mikroorganismů v stabilizovaném odvodněném kalu, splňuje požadované parametry 

kategorie kalů II, podle výše uvedené vyhlášky č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití 

upravených kalů na zemědělské půdě v platném znění a jako takové „mohou být použity na 

zemědělské půdě určené k pěstování technických plodin nebo v podzimním období na půdě 

určené k pěstování běžných plodin“ [39]. Zároveň též laboratorní hodnoty výstupního kalu 

prokazují, že je kal z hlediska infekčnosti vyhovující. Nová technologie ČOV produkuje 

stabilizovaný kal v úrovni, kdy však nelze do budoucna tuto možnost jednoznačně 

vyloučit. Tuto vlastnost ovlivňuje především přiváděná odpadní voda z obecní zástavby. 

K vyloučení infekčnosti je potřeba znát technologický proces vzniku kalu. Pro vyloučení 

infekčnosti do budoucna a pro zlepšení mikrobiologických parametrů kalu, potřebných pro 

zařazení do kategorie I, je vhodné stabilizovaný kal dodatečně hygienizovat. 

Na základě získaných dat z laboratorního měření, je možno navrhnout změnu 

stávajícího zařazení odvodněného čistírenského kalu, vyprodukovaného na ČOV 

Královského pivovaru Krušovice, z kategorie „N“ – nebezpečný („Kaly z biologického 

čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky“ – s katalogovým číslem 

190811) do kategorie „O“ – ostatní. Zařazení se provádí podle výše uvedeného zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění [19]. S odpadem zařazeným do kategorie 

ostatní lze již nakládat, podle zmíněného zákona o odpadech, z ekonomického hlediska, 

významně efektivnějším způsobem, ne jako s odpadem, ale jako s materiálem vhodným 

pro další využití. Čistírenský kal je možno využít následujícími způsoby.  

4.3.1 Na zemědělskou půdu 

Dobře stabilizovaný čistírenský kal díky vhodnému složení má dobré vlastnosti a je 

možno ho použít v oboru zemědělství jako hnojivo. Kal totiž obvykle obsahuje značné 

množství jak organických látek, (např. dusík (N) cca 2 – 4 %, fosfor (P) cca 1 – 2 %, 
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vápník (Ca)), tak i rostlinných makro a mikro-živin, což jsou látky potřebné k růstu 

pěstovaných rostlin [40]. Aplikace čistírenských kalů na zemědělskou půdu částečně řeší 

problém odpadních vod a zneškodňování produkovaných kalů. Na druhé straně ale 

představuje riziko související s kontaminací půdy a podzemní vody organickými 

a anorganickými znečišťujícími látkami, které jsou v kalech obsaženy. Jejich přítomnost 

v kalu tuto možnost využití snižuje [41], [42]. 

Nežádoucími látkami jsou především: 

 těžké kovy (Cd, Cu, Pb, Zn, Cr, atd.), 

 některé organické látky (adsorbovatelné organicky vázané halogeny, 

polychlorované bifenyly, atd.), 

 patogenní mikroorganismy (salmonella, escherichia coli) [35]. 

Zejména těžké kovy, jako jsou kadmium (Cd), nikl (Ni) a olovo (Pb), pokud jsou 

aplikovány na zemědělskou půdu, mohou kontaminovat povrchovou a podzemní vodu, 

mohou se dostat do potravinového řetězce přes rostliny a živočichy a způsobit nebezpečí 

pro lidské zdraví [43]. 

Zmíněné těžké kovy a rovněž škodlivé organické látky je možno minimalizovat 

pouze prostřednictvím pečlivé kontroly producentů, která probíhá přímo u samotného 

zdroje znečištění (těmi bývají zejména průmyslové podniky). Patogenní látky se z kalu dají 

odstranit pomocí dodatečné hygienizace [43], [44]. 

Mezi hlavní výhody využití kalu jako hnojiva patří: 

 recyklace odpadních produktů ČOV, 

 zvyšování obsahu živin v půdě, 

 zlepšení textury, absorpčních schopností půdy, zvýšení obsahu organických 

látek, 

 podpora růstu rostlin, 

 možnost regulace aplikace. 

Naopak jistými nevýhodami hnojení pomocí kalů jsou: 
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 možnost zvýšení koncentrace nežádoucích látek v půdě vlivem neznalosti 

jejich účinku, 

 riziko přenosu patogenů na zvířata a člověka, 

 zápach aplikovaných kalů díky rozkladu organických látek, 

 náklady na skladování [6]. 

Obecně se dnes za jeden z nejvhodnějších způsobů, jak vrátit do půdy živiny 

a organické látky, považuje přímá aplikace čistírenských kalů. Přímé použití čistírenských 

kalů je vázáno na hygienickou nezávadnost z hlediska obsahu rizikových prvků 

a mikroorganismů. Pro aplikaci čistírenského kalu nebo hloubkových sedimentů jsou podle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších přepisů [19] a podle vyhlášky 

č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě v platném 

znění [39], stanovené podmínky, kdy je jejich aplikace do zemědělské půdy povolena, 

resp. zakázána [42]. 

Výše uvedená vyhláška stanovuje tyto podmínky pro použití kalů na zemědělskou půdu: 

 technické podmínky pro použití upravených kalů, 

 mezní hodnoty koncentrací a vybraných rizikových látek v půdě, 

 mezní hodnoty koncentrací těžkých kovů, které mohou být přidány do půdy 

za 10 let, 

 mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v kalech pro použití 

na zemědělské půdě, 

 mikrobiologická kritéria pro použití kalů, 

 postupy analýzy kalů a půdy, včetně metod odběru vzorků, 

 obsah programu použití kalů, 

 požadavky na ověření účinnosti technologie úpravy kalů, 

 podmínky skladování upravených kalů a podmínky dočasného uložení 

upravených kalů před jejich použitím [39]. 

Do zemědělské půdy je možné aplikovat čistírenský kal nebo dnové sedimenty, 

které jsou analyzovány na obsah rizikových látek podle uvedeného zákona, pouze pokud 

koncentrace rizikových látek v půdě je nižší než mezní hodnoty a tyto nebudou převýšeny 
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ani po aplikaci kalů. Pro dosažení vyšší kvality kalu pro využití na zemědělskou půdu je 

případně nutno jej dále hygienizovat [7], [45]. 

4.3.2 Hygienizace 

Pro zlepšení užitných vlastností kalu je nutné zničit nebo alespoň snížit množství 

patogenních mikroorganismů na zákonem danou úroveň a podle způsobu budoucího 

využití. Toho lze dosáhnout vhodným hygienizačním procesem. Během čištění odpadních 

vod a zpracování kalu je většina choroboplodných zárodků zničena, přesto v něm určité 

množství patogenů přežívá (např. salmonella spp., termotolerantní koliformní bakterie). Při 

hygienickém ošetření (dezinfekci) kalů je nutné tyto mikroorganismy v maximální míře 

redukovat. Způsob hygienizačního procesu je odvozen od účelu, pro jaký bude kal 

následně použit. Tento proces je dále omezen složitostí a nákladovostí [5]. 

Přirozená hygienizace probíhá ve vhodných podmínkách při různých procesech na 

ČOV, i když tyto procesy nejsou přímo zaměřeny na hygienizaci. Tyto procesy využívají 

většinou vysoké teploty nebo vysokého pH. Jedná se o: 

 anaerobní stabilizaci, 

 aerobní stabilizaci, 

 aerobní termofilní stabilizaci, 

 chemickou stabilizaci, 

 kompostování, 

 termické sušení, 

 spalování, 

 odvodňování na kalových polích [46]. 

Metody hygienického ošetření zaměřené pouze na odstraňování patogenů jsou 

fyzikální, chemické a biotechnologické. Fyzikální metody využívají: 

 teplotu, 

 radiaci, 

 ultrazvuk, 

 mechanickou destrukci buněk mikroorganismů [46]. 
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Mezi chemické metody hygienizace řadíme reakci s chemickými činidly. Jedná se 

o úpravu vápnem, nebo vápnem nehašeným. 

Pasterizace 

Jako vhodný hygienizační proces, z hlediska současné technologie čištění 

odpadních vod v Krušovickém pivovaru, se na tomto místě jeví pasterizace. Dochází zde 

k anaerobní stabilizaci, která je v kombinaci s pasterizací velmi vhodným způsobem 

hygienizace. 

Právě pasterizace je fyzikální způsob využívající vysokou teplotu k hygienickému 

zabezpečení kalu. Je to proces, kdy se kal zahřeje na předem danou teplotu a to jen na 

velmi krátkou dobu, např. na 70 °C po dobu alespoň 30 minut. Minimální teplotou pro 

pasterizaci se rozumí nejméně 60 °C, nejlépe je to však 65 - 70 °C [47]. 

Pasterizace musí být kombinována se stabilizací kalu, nejčastěji anaerobní. Pokud 

je realizována před stabilizací, mluvíme o pre-pasterizaci. Bylo zjištěno, že po pre-

pasterizaci nedochází k opakovanému nárůstu patogenních mikroorganismů. Příčinou bude 

zřejmě faktické oslabení patogenních mikroorganismů, které již v redukovaném počtu 

nejsou schopny přežít v boji o substrát s anaerobní biomasou v metanizačních nádržích 

a vymírají. Pre-pasterizovaný kal má tak velmi dobré vlastnosti pro následnou stabilizaci. 

Současně se také velmi dobře odvodňuje na sítopásovém lisu. Původně se používal způsob 

aplikace až po stabilizaci - tzv. post-pasterizace. Ukázalo se však, že post-pasterizovaný 

kal byl velmi málo odolný proti následnému opakovanému růstu patogenních 

mikroorganismů. Z toho důvodu se v současné době používá převážně pre-pasterizace 

[46]. 

4.3.3 Kompostování 

Kaly lze velmi efektivně využívat i při kompostování. Kompostování je možné 

charakterizovat jako určitý řízený proces, při kterém jsou organické látky z kalu 

biologicky, za aerobních podmínek rozloženy na stabilizovaný materiál - kompost, který se 

po splnění legislativních podmínek používá pro úpravu půdních vlastností (jako hnojivo).  

Jednoduše řečeno, kompostování je proces biochemického odbourávání organické hmoty 

termofilními aerobními mikroorganismy. V podstatě dochází k další stabilizaci kalu a jeho 
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hygienickému ošetření. Kompostování se provádí v průmyslových kompostárnách [7], 

[48]. 

Pro výrobu kompostu je vhodný surový i anaerobně stabilizovaný kal, který se 

odvodňuje na sušinu 18 – 30 %. Odvodněný kal se mísí s přídavným organickým a dalším 

inertním materiálem z důvodu úpravy složení, kterým se rozumí zejména: 

 zvýšení objemu pórů pro podporu aerace půdní směsi, 

 snížení obsahu vody (vlhkosti), 

 úprava poměru obsahu uhlíku a dusíku [5]. 

Jako přídavný materiál je možné využít například dřevěné piliny, slámu, seno, 

trávu, kůru, štěpku. Obsah sušiny, v takto připravené směsi, se obvykle pohybuje okolo 

40 %. Během dalšího výrobního procesu se pak dále zvyšuje až na 50 – 60 %.  Směs se 

ukládá na kopy ve tvaru komolého jehlanu. V průběhu biochemické reakce uvnitř směsi, 

organické látky uvolňují teplo, díky kterému se materiál zahřívá až na 60 - 80 °C. 

Dosažená teplota se pak udržuje nejméně po dobu 21 dní. V průběhu této doby se kopy 

trojitě převrství, aby se zajistila dostatečná homogenizace materiálu. Tím je dosaženo 

stejné teploty v celém jeho objemu a dostatečný přístup kyslíku. V důsledku vysoké teploty 

dochází mimo jiné i ke zničení patogenních mikroorganismů. Při kompostování 

čistírenských kalů je pro dostatečnou hygienizaci doporučeno dosažení teploty vyšší než 

55 °C a její udržení po dobu delší než 21 dnů. Při teplotách 65 – 70 °C bývá dosaženo 

spolehlivé hygienizace již po 3 dnech. Výsledný produkt se doporučuje skladovat ještě po 

dobu jednoho měsíce při běžné teplotě pro dokončení stabilizace [49]. 

Nelze však rozhodně kompostovat jakýkoliv kal. Při použití této technologie je 

důležité, aby kal splňoval některé fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky. 

Kompostovaný kal by totiž například neměl nepříjemně zapáchat a stejně tak nesmí 

obsahovat plastový podíl hmoty. Je důležité, aby kaly, které prochází procesem 

kompostování, obsahovaly dostatečné množství organické složky a zároveň přitom měly 

i dostatečný obsah vody. Za účelem efektivního využití kompostovaného substrátu je také 

požadován dostatečný obsah živin, jako jsou dusík a fosfor. Dostatečná vlhkost je jednou 

z podmínek pro existenci mikroorganismů. Při nevyhovujícím obsahu vody vzniká 

nevhodná mikroflóra s převahou plísní [50]. 
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Technické zařízení pro kompostování je možné rozdělit na sytém otevřený 

a uzavřený: 

 systém uzavřený může fungovat kontinuálně a případně i periodicky se 

zvýšenou aerací, 

 systém otevřený má statickou zakládku s přirozeným odvětráním popřípadě 

zvýšenou aerací [7]. 

4.3.4 Rekultivace 

Rekultivace je určitým druhem krajinného plánování, kdy se poškozený, nebo zcela 

zničený krajinný ráz navrací do původního stavu. Cílem rekultivace tedy je, aby bylo 

dosaženo stavu, který je co nejvíce podobný stavu původnímu. Dalším cílem rekultivace 

pak je zmírnění nepříznivých dopadů poškození dané půdy na životní prostředí. 

Rekultivací lze vytvořit vhodné podmínky pro existenci soběstačného ekosystému, který je 

biologicky a esteticky přijatelný. 

Biotechnická fáze rekultivace 

Tyto rekultivační práce jsou zahajovány po ukončení např. těžby, lomového 

dobývání, průmyslové výroby. Biotechnická fáze rekultivace se dělí na fázi technickou, 

kde se provádí úprava terénu, likvidace skládek a další. Dalším krokem pak je fáze 

biologická, do které jsou zahrnuty práce související s obnovou geologického a vodního 

prostředí a pracemi zemědělskými. Obecně platí, že cílem této etapy je zahlazení následků 

devastace po těžbě, oživení krajiny, životního prostředí. Mohou zde být vytvořeny lesní 

plochy či rekreační oblasti [51]. 

Technická fáze rekultivace 

Technická rekultivace je fáze, kterou začínají rekultivační práce. Jejím úkolem je 

úprava a navrácení zničeného krajinného reliéfu do původního, nebo požadovaného stavu. 

Cílem technické rekultivace je: 

 zajistit neškodný odtok vody z povrchu, 

 vytvořit optimální podmínky pro hospodaření s vodou odtékající i přitékající, 
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 napomáhat vzniku a ustálení nového vodního režimu a tím i vytvoření klimatu 

příznivého pro vegetaci, 

 zajistit ochranu před erozí, 

 vytvořit podmínky pro převrstvení materiálem vhodným pro rekultivace, 

 začlenit objekty do funkce okolní krajiny, 

 zřízení příjezdových a hospodářských cest [52]. 

Na technicky upravených plochách se následně provede biologická fáze rekultivace 

v podobě osevu rekultivační zeleně. Záměry využití území s plánem jejich následných 

rekultivací úzce souvisí. Je tak dosaženo minimální devastace při maximální využitelnosti. 

Při technické rekultivaci se vytvářejí různé valy a výsypky, které jsou vhodně začleněny do 

terénu. Bývalé komunikace mohou být zrušeny, nebo mohou zůstat zachované pro budoucí 

využití daného území. Technickou rekultivací začíná především vytváření podmínek pro 

následnou biologickou rekultivační fázi. 

Pro rozsáhlé terénní úpravy lokality jsou využívány buldozery, rypadla, těžké 

nákladní automobily, nebo jiné dopravní prostředky. Zvolené technologie jsou určeny 

v závislosti na objemu půdy, kterou je potřeba přesunout, nebo přemístit z oblasti. Součástí 

terénních úprav je také dovoz půdy s odpovídající kvalitou. Jedná se o rekultivační 

substrát. Tento substrát se ukládá na povrch již ošetřených ploch. Jsou to oblasti, která 

budou využívána zemědělci jako úrodná pole. Mohou tam být také sady a vinice. Součástí 

rekultivace je hydromeliorace. Úprava vodního režimu je neodmyslitelnou součástí, pokud 

je v krajině zasažena podzemní voda. Důležitou součástí technické rekultivace je výstavba 

silniční sítě i v podobě lesních cest, které propojují různé rekultivované oblasti. Důležitá je 

také výstavba budov se sociálním zařízením pro ubytování pracovníků a sklady nářadí 

[53]. 

Biologická fáze rekultivace 

Po dokončení technické etapy rekultivace, začne fáze biologická. Fáze biologická je 

rozdělena na rekultivaci zemědělskou, lesnickou, vodní a ostatní [54]. 
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Zemědělská rekultivace 

V této fázi rekultivace dochází ke vzniku orné půdy k pěstování zemědělských 

plodin, dále ke vzniku pastvin k chovu zemědělských zvířat nebo také ovocných sadů [55]. 

Lesnická rekultivace 

V případě lesnictví zde platí několik zásad. V České republice jsou na různých 

místech rozdílné podmínky pro růst vysazovaných plodin. Lesy plní řadu funkcí. Pokud 

plní funkci společenskou, jsou to lesy rekreační a městské. Mohou také napomáhat 

v rekultivované krajině půdním procesům, jako například snižování půdní eroze. Lesnická 

rekultivace značně závisí na půdních vlastnostech daného území [56]. 

Vodní rekultivace 

U vodních rekultivací se využívají například staré poklesy ploch. Na těchto místech 

pak vznikají vodní nádrže využívané k rekreačním účelům [54]. 

Ostatní 

Do tohoto typu rekultivací je možné zahrnout rekultivaci území, které se používalo 

jako úložiště odpadu skládka. [54]. V případě rekultivace skládky musí mít rekultivační 

vrstva dostatečnou mocnost. Doporučuje se mocnost nejméně 1,0 m. Materiál rekultivační 

vrstvy musí mít vyhovující hygienické vlastnosti. Tyto půdní vlastnosti upravuje norma 

(ČSN 750145) [57]. 

Stabilizované čistírenské kaly je možno využít na výrobu kvalitního rekultivačního 

substrátu. Tento substrát se využívá u výše uvedených rekultivací. Takto provedené 

rekultivace se pak řídí již zmíněnou vyhláškou č. 383/2001 Sb. „Vyhláška Ministerstva 

životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady“ v platném znění a  ve znění 

pozdějších předpisů [58]. 

4.3.5 Termické vyuţití 

Spalování je možné charakterizovat jako určitý exotermický děj, při kterém se 

energetický obsah kalu mění na teplo hořením. Možnost spalování čistírenského kalu bývá 

využívána zejména tehdy, pokud z různých důvodů nelze organický materiál, obsažený 

v kalu, využít jiným vhodnějším způsobem. Zejména v případech, kdy v této odpadní látce 
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bývá obsaženo větší množství kovových a případně dalších škodlivých látek organického 

původu. Pokud jsou tyto kontaminanty obsaženy v kalu v nadměrném množství, není 

možné jej využít při aplikaci na zemědělskou půdu. Ovšem uskladňování takového kalu je 

značně neefektivní a neekonomické s negativním dopadem na životní prostředí. Jiným 

případem jsou pak situace, kdy je produkce kalu skutečně velkého rozsahu (např. ve 

velkých městech a aglomeracích), čímž jeho další zpracování leckdy v plném rozsahu není 

vůbec realizovatelné. Tehdy se obvykle volí metoda spalování kalů [59]. 

Je to právě metoda termického spalování, která je v dnešní době často využívanou 

formou likvidace kalů z ČOV. Je to dáno především tím, že s ohledem na legislativu a další 

pravidla, jsou nároky na využití kalu v zemědělství (např. hnojení) z ekologického hlediska 

značně přísné, čímž jej nelze tímto způsobem využít a je nutno jej odvážet na skládku. Při 

spalovaní čistírenského kalu, což bývá často jediná alternativa jeho likvidace, dochází 

k velmi výrazné redukci jeho objemu. Redukce objemu je u likvidace odpadů považována 

za velkou výhodu. Velké množství kalu je tak zredukováno na malé množství popela. Další 

nesporný význam má využití získané tepelné energie. Vyrobenou tepelnou energii lze 

následně využít k výrobě některých produktů. Například cementárna v Čížkovicích při 

spalování odpadu v rotační peci vyrábí cement [60]. 

Pro efektivní a zároveň ekonomické spalování jsou důležité zejména následující 

faktory: 

 obsah vody, která je v kalu zastoupena v rozsahu 95 % až 98 % celkového 

objemu. Z tohoto důvodu je před spálením nutné odvodnění kalu, 

 výhřevnost kalu, která je závislá především na podílu hořlavých látek, které 

jsou součástí kalu, 

 významným faktorem je také obsah sušiny a organických látek, ze kterých 

se daný kal skládá (zejména se jedná o poměr tuků, bílkovin a uhlohydrátů), 

 množství přídavného paliva, které je nutno dodat při nižším obsahu 

hořlavých látek a výhřevnost kalu nedostačuje k tomu, aby byly pokryty 

tepelné ztráty, kal se využívá jako doplňující složka paliva v teplárnách 

a elektrárnách, které spalují buď uhlí, nebo také biomasu [61]. 



Bc. Ľudovit Filo: Návrh využití odpadních kalů z čistírny odpadních vod pivovaru 

Krušovice 

 

2017  47 

Za účelem spalování samotného kalu, nebo kalu s přídavnými palivy byla vyvinuta 

speciální zařízení, jejichž konstrukce umožňuje nejlepší možnou likvidaci odpadu. 

Základní typy zařízení, které jsou ke spalování odpadních kalů vhodné: 

 rotační pece, 

 rotační etážové pece, 

 fluidní pece [61]. 

Rotační pec 

Je zařízením, které nachází své využití zejména při spalování průmyslových kalů. 

Základem celého zařízení je robustní buben, který je obvykle vyroben z ocelového plechu 

se žáruvzdornou výstelkou (viz Obrázek 16). Tento buben funguje tak, že se pomalu otáčí 

kolem své osy. Tato jeho osa je vodorovná, nebo má mírný sklon. Tento sklon slouží 

především k pomalému mísení a tak k dokonalému vysušení a spálení materiálu. Rotace 

bubnu také napomáhá k posunu materiálu k výstupu. Na výstupu bubnu je pak umístěn 

kombinovaný hořák, který je primárně určen ke spalování zemního plynu případně také 

kapalných odpadů. Jako kapalinové médium se ve většině případů používají kapalné 

odpady, které jsou charakteristické velkým obsahem síry. Pokud je výhřevnost kapalných 

odpadů dostačující, zemní plyn se používá pouze v zapalovacím hořáku a dále ho již není 

potřeba. Teplota na výstupu rotační pece se pohybuje v rozmezí 800 - 1 100 °C [62]. 

 

Obrázek 16: Rotační pec [63]. 
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Rotační etáţová pec 

Dalším zařízením, které je možné použít ke spalování kalu, jsou rotační etážové 

pece (viz Obrázek 17). Toto zařízení je tvořeno spalovacími etážemi, které se umisťují 

v jedné ose nad sebe. Uprostřed zařízení pak prochází rotující hřídel. Na hřídeli jsou 

v jednotlivých etážích umístěny žáruvzdorné desky, které mají ten úkol, že promíchávají 

a přitom také posouvají kal směrem dolů [60]. 

 

Obrázek 17: Rotační etáţová pec [64]. 

Rotační etážové pece lze dále rozdělit na dva spalovací systémy: 

 Protiproudý, u kterých hoření probíhá ve středních etážích. Toto zařízení je 

charakteristické tím, že zatímco kal postupuje směrem dolů, spaliny naopak 

stoupají ve směru opačném. Jinak řečeno, kal a spaliny se pohybují 

protiproudově. 
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 Souproudé, pro které je naopak charakteristické, že ačkoliv sušící část je 

i v tomto případě uložena nad částí spalovací, není přímo propojena se 

spalovacími komorami. Spalovaný kal postupuje etážemi směrem dolů 

a spaliny jsou odváděny přímo ze spalovací etáže, kde se pak mísí jednak 

s odpařenými těkavými látkami, ale také s párou ze sušící etáže. Uvedená 

směs několika látek se pak dále spaluje ve spalinovém kotli, v němž rovněž 

probíhá předávání tepla přiváděnému vzduchu. Na této metodě je výhodou, 

především vysoká čistota spalin, nicméně efektivita využití tepla je u této 

metody nižší [65]. 

Fluidní pec 

Třetím typem zařízení jsou již zmíněné fluidní pece (viz Obrázek 16). Hlavní částí 

fluidní pece je spalovací komora, která sestává z perforovaného žáruvzdorného roštu, pod 

nímž se nacházejí trysky určené pro přívod vzduchu do spalovacího prostoru. Na roštu, 

který se nachází ve spalovací komoře, je pak umístěna fluidní vrstva, která je z písku. 

Zařízení pracuje tak, že trysky vhánějí do komory vzduch pod velkým tlakem, což vede 

k tomu, že fluidní vrstva stejně jako přiváděný kal se v důsledku vysokých turbulencí 

vznáší, resp. jsou takto udržovány ve fluidním stavu [66]. 

Ve spodní části fluidní pece bývají pak umístěny hořáky, které zde mají za cíl 

ohřívat vzduch, který vstupuje do trysek. Další hořáky se pak nacházejí přímo ve spalovací 

komoře. Tady hořáky napomáhají lepšímu spalování kalu. Palivem, které se používá do 

hořáků, bývá kapalný odpad. Pokud by ho byl nedostatek, je možné v přídavném hořáku 

fluidní pece použít i zemní plyn. Spaliny stoupající do horní části spalovací komory bývají 

ve fluidní peci odváděny do spalinového kotle, kde odevzdávají teplo přiváděnému 

vzduchu [65]. Schéma fluidního spalování je znázorněno na Obrázku 18. Pro dokonalé 

spálení kalu, musí být kal co nejlépe odvodněn resp. vysušen [66]. 
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Obrázek 18: Schéma fluidního spalování [67]. 

4.4 Řešení 

Jako konkrétní příklad návrhu likvidace čistírenského kalu z Krušovického 

pivovaru, uvádím odvoz a zpracování kalu v konkrétním zařízení -  kompostárně. 

S ohledem na původ a složení kalu je možno doporučit právě tuto možnost, protože 

průzkum prokázal (prokázal laboratorní výzkum), že tento kal je vhodnou surovinou. 

Kompostárna souhlasí s odběrem kalu z ČOV za cenu 300,- Kč/t s podmínkou dodání 

výsledků analýzy obsahu těžkých kovů. 

Oproti stávajícím vynaloženým finančním nákladům 1 350,- Kč/t vynaložené 

společností, se jedná o úsporu 1 050,- Kč/t. 

S využitím výše uvedené Tabulky 8, kde jsou vyčísleny náklady za odvoz odpadu 

v roce 2015 a 2016 a s využitím nové ceny, lze provést příklad výpočtu nákladů, za stejné 

období, na zpracování kalu takto (viz Tabulka 21). 
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Tabulka 21: Náklady za likvidaci kalu kompostárnou 

Období 
Množství (t) Cena (Kč) 

1 300,- 

2015 929,00 278 700,- 

2016 853,80 256 140,- 

Suma 1 782,80 534 840,- 

Průměr za rok 891,40 267 420,- 

 

Z porovnání výpočtů nákladů na likvidaci čistírenského kalu s původní cenou 

a novou cenou lze vyčíslit významnou úsporu průměrných ročních nákladů za likvidaci ve 

výši 935 970,- Kč (viz Tabulka 22) 

Tabulka 22: Úspora nákladů 

Roční průměr nákladů 

s cenou 1 350,- Kč/t 

Roční průměr nákladů 

s cenou 300,- Kč/t 

Úspora (rozdíl průměrných 

ročních nákladů) 

1 203 390,- 267 420,- 935 970,- 

 

Výše nákladů na likvidaci kalu není definitivní. Tuto částku lze na základě jednání 

zástupců společnosti Krušovického pivovaru s konkrétní kompostárnou do budoucna ještě 

upravit a snížit, protože ceny se mohou odvíjet podle rozsahu spolupráce. 
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5 ZÁVĚR 

Tématem předkládané diplomové práce je poměrně rozsáhlá a často diskutovaná 

problematika využití čistírenského kalu. Cílem práce je zhodnocení nebezpečných 

vlastností kalu podle současné legislativy, což bylo laboratorně prověřeno. Bylo zjištěno, 

že s kalem jde dále pracovat a lépe ho využít, ne jako odpad, ale jako materiál pro další 

zpracování a využití.  Dále navrhnout možné využití čistírenského kalu po jeho posouzení 

tedy, jakým způsobem lze kaly, využít co nejefektivněji.  

Závěrem lze konstatovat, že naléhavým problémem nejen většiny čistíren 

odpadních vod, ale i ČOV Krušovického pivovaru, je v současné době efektivní, 

nezávadný a levný způsob likvidace a využití čistírenského kalu. Jednou z možností je 

využití kalu na zemědělskou půdu. Využití kalů v zemědělství je podmíněno dostatkem 

vhodných pozemků, jejich polohou, příznivými půdními, geologickými 

a hydrogeologickými podmínkami, požadovaným složením kalů a potřebným vybavením 

k jejich aplikaci. Je nutné se zabývat problematikou využití tekutých stabilizovaných 

čistírenských kalů a následně odvodněných stabilizovaných kalů. Je potřeba se zaměřit na 

technickou stránku této problematiky a věnovat velkou pozornost dopadu aplikací kalů na 

kvalitu podzemní a povrchové vody. Řešení situace nakládání s kaly je velmi důležité. 

Zvyšování nákladů na likvidaci čistírenského kalu se tento problém stává výraznější. Tato 

práce obsahuje metody zhodnocení kalů (zemědělská půda, rekultivace, energetické 

zpracování), které je možné aplikovat na kal vzniklý v ČOV pivovaru.  Prioritou výzkumu 

je snaha o snižování skládkování a aplikace kalu do půdy. Do popředí se dostávají metody, 

které se snaží využít energetický potenciál kalu. Z této snahy vzniká vnímání kalu jako 

recyklovatelného materiálu, který má značné využití, kterým lze napomoci například 

v zemědělství či ekologii. 

V návaznosti na provedený výzkum a výše uvedené shrnutí lze rovněž říci, že 

technologické postupy při zpracování a využívání kalu se rychle vyvíjí. Stejně rychle se 

vyvíjí i legislativa a tak se zvyšují nároky na kvalitu kalu, které tak určují způsoby jeho 

využití. 

Předkládaná práce hledá a nabízí možnosti využití čistírenského kalu, které jsou 

aktuálně možné podle současné legislativy a uvádí podmínky, které je nutné splnit před 
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dalším jeho využitím. Je nutné zmínit, že výše uvedené návrhy a doporučení jsou vztažená 

na vznik kalů v ČOV pivovaru Krušovice. U kalů z jiných průmyslových ČOV by 

nemusely závěry této práce odpovídat skutečnosti s ohledem na kvalitativní vlastnosti kalu 

a technologie.  

Obecně lze přijmout závěr, že na prvním místě je vhodné využít kaly v zemědělství, 

což by v této zemědělské oblasti mohlo být zajímavé. To může být velmi přínosné pro 

půdu, kde chmel nebo jiné plodiny rostou. Totéž platí i pro rekultivaci. Ne vždy je to však 

možné a proto lze zvážit i možnost kompostování. Právě u tohoto způsobu využití lze za 

určitých podmínek dosáhnout značných finančních úspor. Pokud ale žádná ze 

zemědělských variant není možná (např. horší kvalita), je zde možnost spalování, kterou 

doporučuji ponechat jako poslední možnost, pokud se pro kal nenajde efektivnější využití. 

Metoda spalování, je velmi výhodná pro kaly z ČOV, protože dokáže zpracovat 

i větší množství odvodněného kalu horší kvality. Zde je nutno vzít do úvahy jak aspekt 

ekonomický, tak aspekt ekologický a snažit se o jeho vyvážení. Z mého pohledu (studenta) 

je samozřejmě důležitější aspekt ekologický, nicméně pro společnost Heineken Česká 

republika a.s. je naopak velice důležitá ekonomická stránka věci, samozřejmě bez 

negativního dopadu na životní prostředí. Současná legislativa a pravidla tuto problematiku 

upravují tak, aby byla pokud možno co nejvyváženější. 
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Seznam pouţitých zkratek 

AOX - halogenové organické sloučeniny (adsorbable organic halogens) 

ATS - automatická tlaková stanice 

BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní 

ČS - čerpací stanice 

DOC - rozpuštěný organický uhlík   organic carbon 

CHSKCr - chemická spotřeba kyslíku 

ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností  z oblasti životního 

prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím 

veřejné správy.  

KPK - Královský pivovar Krušovice 

KTJ - kolonii tvořící jednotka 

NEL - nepolární extrahovatelné látky 

OV - odpadní voda 

PAH - polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCB - polychlorované bifenyly 

POV - průmyslová odpadní voda 

RDN - regenerace denitrifikace nitrifikace 

RL - rozpuštěné látky 

UASB - anaerobní reaktor (Upward-flow anaerobic sludge blanket – reaktor) 

v.p. - vodní pára 
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