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Abstrakt  

Znečištění vody je jeden z největších problémů současného světa výrazně totiž omezuje 

přístup určité části lidské populace k pitné vodě. Znečištěním vodních toků a nádrží se 

zhoršuje kvalita vodních ekosystémů i ekosystémů v jejich okolí. Znečištění vody lze v 

některých případech omezit metodami čištění odpadních vod. 

Diplomová páce se zabývá monitoringem odpadních látek v čistírně odpadních vod 

Břeclav, jeho vznikem, shromažďováním, likvidací a využitím. 
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Abstract  

 

Water pollution represents one of the biggest contemporary problems of the world. It  

significantly limits the quality of drinking water in some parts of the world and also 

worsens the quality of water ecosystems. 

The subject of this thesis includes monitoring, collection, disposal and utilization of waste 

products produced on the Waste Water Treatment Plant Breclav. 

 

Key words 

 

Waste water treatment plant 

Waste water 

Sludge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Vítězslav Vejrosta: Odpadové hospodářství ČOV Břeclav 

 

2012 8

Obsah       

1.  Úvod a cíl práce          10 

1.1. Odpadní vody         10 

1.1.1. Průmyslové odpadní vody      11 

1.1.2. Splaškové odpadní vody      11 

1.1.3. Srážkové odpadní vody      12 

1.1.4. Balastní vody        12 

1.1.5. Infekční vody        12 

1.2. Znečištění odpadních vod       13 

1.2.1. Organické látky       13 

1.2.2. Formy výskytu organických a anorganických látek   14 

1.3. Čistírna odpadních vod        15 

1.3.1 Odpady vznikající při čištění odpadních vod    16 

1.3.2. Finální metody zpracování kalu     17 

1.3.3. Kal jako surovina       19 

1.3.4. Alternativní produkty       20 

1.3.5. Termické využití       20 

1.3.6. Kaly a  legislativa       22 

2. Technologie ČOV Břeclav        28 

2.1. Mechanické čištění        29 

2.2. Biologické čištění        30 

3. Množství a kvalita odpadů vznikajících v procesu čištění OV   32 

3.1. Shrabky z česlí         33 

3.2. Odpady z lapáků písku        33 

3.3. Stabilizovaný kal z čištění odpadních vod     36 

4. Možné způsoby likvidace odpadů       39 

5. Zpracování provozního řádu zařízení pro úpravu a využití odpadu   41 

6.  Diskuze a závěr          44 

Použitá literatura          45 

Seznam obrázků          46 

Seznam tabulek          47 



Bc. Vítězslav Vejrosta: Odpadové hospodářství ČOV Břeclav 

 

2012 9

Seznam příloh           48 

Seznam obrázků příloha         48 

Seznam tabulek příloha         48 

Příloha č.1 Provozní řád zařízení pro úpravu a využití odpadu na ČOV Břeclav        49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Vítězslav Vejrosta: Odpadové hospodářství ČOV Břeclav 

 

2012 10

1  ÚVOD A CÍL PRÁCE   

 

Ve všech kulturách a obdobích voda měla a má výsadní postavení a stanovena 

pravidla pro svou ochranu. V naší republice je to v současné době zákon č. 254/2001 Sb. o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a k němu vydané 

prováděcí vyhlášky.  

Každý živý organismus, tedy i člověk, potřebuje ke své existenci takové životní 

prostředí, které zajistí uspokojování základních životních potřeb. K těmto hlavním 

potřebám patří i voda v určité kvalitě, kterou člověk nezbytně potřebuje. Ještě před 

několika desítkami let nikdo nepředpokládal, že by světu hrozil nedostatek pitné či 

dokonce užitkové vody. V dnešní době si však tuto hrozbu všichni uvědomujeme. V 

některých částech světa se voda stává cenným obchodním artiklem. Příčin je mnoho. V 

dnešní době se nejvíce hovoří o změně klimatu v důsledku vypouštění tzv. skleníkových 

plynů do ovzduší, které má za následek snížení množství vody v některých oblastech. 

Ovšem nejen ztráta množství, ale i zhoršení jakosti vody přináší nemalé problémy. 

Zhoršování jakosti vody se úměrně zvyšuje s růstem počtu obyvatel Země a se stále se 

rozšiřujícím průmyslem. Jedním z hlavních zdrojů znečištění vody, a to jak podzemní tak 

povrchové, jsou odpadní vody. 

Cílem této diplomové práce je vypracování provozního řádu zařízení pro úpravu a 

využití odpadu pro čistírnu odpadních vod Břeclav.  Pro odpad pod katalogovým číslem 19 

08 01 - shrabky z česlí, 19 08 02 - odpady z lapáku písku, 19 08 05 - kaly z čištění 

komunálních odpadních vod. 

 

1.1  Odpadní vody 

 

Odpadní vody jsou vody použité v sídlištích, obcích domech, závodech, 

zdravotních zařízeních a jiných objektech či zařízeních, pokud po použití mají změněnou 

jakost (teplotu, složení), jakož i jiné vody z nich odtékají, pokud mohou ohrozit jakost 

povrchových nebo podzemních vod (např. odtoky srážkových vod, pokud byly po spadnutí 

znečištěny) [2]. 
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Odpadní vody se dělí podle původu a druhu znečištění. 

 

Druhy odpadních vod: 

 

- průmyslové 

- splaškové (městské) 

- srážkové 

- balastní 

- infekční 

 

1.1.1  Průmyslové odpadní vody 

 

Průmyslové odpadní vody jsou kapalné odpady vznikající při zpracovaní nebo 

těžbě organických a anorganických surovin a při výrobním procesu. Řadí se mezi ně i 

zemědělské odpadní vody. V některých případech nelze ani hovořit o vodě v obvyklém 

slova smyslu (např. matečné louhy z krystalizace, prasečí kejda, aj.) 

Průmyslové odpadní vody mají na rozdíl od odpadních vod splaškových velmi 

rozmanitý charakter a složení. Každé průmyslové odvětví má své odpadní vody. 

Z jednotlivých výrobních procesů odpadají vody typických vlastností a složení. Podle 

charakteru znečišťujících látek se průmyslové odpadní vody dělí na převážně anorganicky 

znečištěné a převážně organicky znečištěné. Vedle těchto extrémů se vyskytují i typy 

přechodné, znečištěné organicky i anorganicky [6]. 

 

1.1.2  Splaškové odpadní vody 

 

Splaškové odpadní vody (splašky) jsou odpadní vody z domácností a sociálních 

zařízení závodů (kuchyní, záchodů, umýváren), které neobsahují odpadní vody 

průmyslové. Splaškové vody jsou zpravidla zbarveny šedě až šedohnědě a jsou silně 

zakalené. Jejich teplota se v našich klimatických podmínkách pohybuje od 5 do 20 stupňů 

celsia. v závislosti na ročním období a hodnota pH je v rozmezí od 6,8 do 7,5 [1]. 

 

 



Bc. Vítězslav Vejrosta: Odpadové hospodářství ČOV Břeclav 

 

2012 12

1.1.3  Srážkové odpadní vody 

 

Jsou to odpadní vody ze všech druhů atmosférických srážek, spadlých na povrch 

území, které po povrchu území odtékají do stok. Tyto vody průchodem ovzduším, ale 

případně hlavně následným oplachem terénu získávají anorganické i organické znečištění. 

Toto znečištění na začátku deště dosahuje až úrovně znečištění splašků. Dešťové vody po 

styku s povrchem mohou být znečištěné (plachy ze znečištěných povrchů komunikací, 

průmyslových areálů) a odtoky z neznečištěných povrchů, střech, pěších zón apod. [3]. 

 

1.1.4  Balastní vody 

 

Balastní vody patří do kategorie neznečištěných vod, které do stokových sítí vyjma 

dešťových nepatří, neboť zvyšují průtok odpadních vod a mají negativní dopad na proces 

čištění odpadních vod. Nejčastějším zdrojem balastních vod jsou vody podzemní, případně 

uniky pitné vody z veřejných vodovodů. Hlavním zdrojem balastních vod v systému 

kanalizace jsou vody vnikající do stok netěsnostmi spojů stok, napojením stok na objekty a 

do objektů na stokové síti [3]. 

 

1.1.5  Infekční vody 

 

Zvláštní kategorie jsou vody infekční z infekčních oddělení nemocnic, léčeben a 

zařízení, kde se manipuluje s infekčním materiálem. Před vypouštěním do stokové sítě 

musí být desinfikovány. Obecně platí, že do stokové sítě patří ty vody, které jsou čistitelné 

na příslušných čistírnách odpadních vod. Nelze do stokové sítě vypouštět látky, které 

nejsou odpadními vodami, případně odpadní vody, které nesplňují limity dané příslušným 

kanalizačním řádem [3]. 
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1.2  Znečištění odpadních vod 

 

1.2.1  Organické látky 

 

Organické látky ve vodách mohou být původu buď přírodního, nebo 

antropogenního. Mezi přírodní organické znečištění lze zařadit výluhy z půdy a sedimentů 

(půdní a rašelinový humus, výluhy z listí a tlejícího dřeva) a produkty životní činnosti 

rostlinných a živočišných organismů a bakterií. Organické látky antropogenního původu 

pocházejí ze splaškových a průmyslových odpadních vod, z odpadů ze zemědělství, ze 

skládek a mohou vznikat i při úpravě vody chlorací. V této souvislosti je nutné dodat, že 

některé organické látky mohou být jak přírodního, tak antropogenního původu, a proto 

v těchto případech nelze považovat jejich přítomnost za jednoznačný průkaz znečištění 

přírodních vod odpady z průmyslu, měst nebo zemědělství [2]. 

 

Pro stanovení organických látek ve vodě se používá: 

 

- chemická spotřeba kyslíku (CHSK) 

- biochemická spotřeba kyslíku (BSK) 

- organický uhlík (Corg) 

 

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) 

 

Při stanovení chemické spotřeby kyslíku se na koncentraci organických látek ve 

vodě usuzuje podle množství oxidačního činidla, které se za určitých podmínek spotřebuje 

na jejich oxidaci [2]. 

 

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) 

 

Biochemická spotřeba kyslíku je definována jako množství kyslíku spotřebovaného 

mikroorganismy pro rozklad organických látek za aerobních podmínek. Toto množství 

kyslíku je úměrné koncentraci přítomných biologicky rozložitelných organických látek [1]. 
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Organický uhlík (Corg) 

 

Obsah organických látek ve vodě může být stanoven také nepřímo jako celkový 

organický uhlík (TOC). Stanovení je založeno na oxidaci organického uhlíku na CO2. 

Oxidaci možno realizovat mokrým, nebo termickým spalováním [1]. 

 

1.2.2  Formy výskytu organických a anorganických látek 

 

V odpadní vodě jsou organické látky obsaženy v rozpuštěné formě jako kationy, 

aniony a neelektolity. To se týká základního složení vod. Z praktického hlediska se u 

přírodních  a užitkových vod obvykle předpokládá, že: 

a) převážně jako kationty se vyskytují vápník, hořčík, sodík, draslík a amoniakální 

dusík 

b) převážně jako anionty se vyskytují hydrogenuhličitany, sírany, chloridy, dusičnany, 

dusitany, fluoridy a fosforečnany 

c) převážně v neiontové formě se vyskytují  křemík a bor 

Toto rozdělení zpravidla vyhovuje pro základní látkovou bilanci, rovnici 

elektroneutrality a základní posouzení vlastnosti vody. Avšak na podrobnou interpretaci 

výsledků a posouzení chemických a biologických vlastností je nezbytný podrobnější 

rozbor specializace. 

 Bylo proto zvoleno dělení prvků na kovy, polokovy a nekovy, které vyplívá z jejich 

elektronové konfigurace. Při posuzování znečištění prostředí kovy, resp. polokovy se často 

hovoří o samostatné skupině tzv. těžkých nebo toxických kovů [2]. 

 

Organické látky ve vodách mohou být původu buď přírodního, nebo 

antropogenního. Mezi přírodní organické znečištění lze zařadit výluhy z půdy a sedimentů 

a produkty životní činnosti rostlinných a živočišných organismů a bakterií. Jde o látky 

většinou biogenního původu, především o huminové látky. Mikroby a řasy při své životní 

činnosti produkují řadu nízko a vysokomolekulárních látek  na bázi  sacharidů, peptidů, 

aminokyselin, polyfenolů, hydroxamových kyselin aj. Některé látky mají komplexační a 

povrchově aktivní vlastnosti a některé, vynikají životní činností sinic, jsou pachotvorné a 

toxické. 
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Organické látky antropogenního původu pocházejí ze splaškových a průmyslových 

vod, z odpadů ze zemědělství, ze skládek a mohou vznikat i při úpravě vody chlorací. 

V této souvislosti je nutné dodat, že některé organické látky mohou být jak přírodního, tak 

i antropogenního původu, a proto v těchto případech nelze považovat jejich  přítomnost za 

jednoznačný  průkaz znečištění přírodních vod odpady z průmyslu, měst nebo zemědělství. 

Z hygienického i vodohospodářského hlediska je nutné rozlišovat látky podléhající 

biologickému rozkladu ve vodách a při čištění odpadních vod a látky biochemicky 

rezistentní (biologicky těžko rozložitelné), které se mohou hromadit v hydrosféře a v půdě. 

Znečištění vod biologicky těžko rozložitelnými látkami je nežádoucí, protože jen pomalu 

podléhají biologickým procesům v podzemních, povrchových a odpadních vodách a 

mohou významně ovlivňovat chemické a biologické vlastnosti vod. Některé mohou: 

a) mít účinky karcinogenní, mutagenní, alergenní nebo teratogenní 

b) ovlivňovat barvu vody (huminové látky, barviva, ligninsulfonany) 

c) ovlivňovat pach a chuť vody (uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, chlorfenoly, 

látky produkované některými mikroorganismy při jejich nadměrném rozvoji, např. 

řasami) 

d) ovlivňovat pěnivost vody (tenzidy, ligninsulfonany) 

e) tvořit povrchový film na hladině a tím zhoršovat přestup kyslíku do vody (ropa, 

oleje) 

f) ovlivňovat komplexační kapacitu vody a tím desorbovat toxické kovy ze sedimentů 

 

Koncentrace organických látek ve vodě se pohybuje v širokých rozmezích, od 

stopových koncentrací v přírodních a užitkových vodách až po jednotky, popř. i desítky  

g.l-1 v odpadních vodách [2]. 

 

 1.3  Čistírna odpadních vod 

 

Čistírna odpadních vod je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. 

Setkáváme se s nimi, jednak v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění 

průmyslových vod, odpadních vod ze zemědělské výroby, a dále u měst a obcí, kde čistí 

vody městské, tedy komunální s průmyslovými. Čistírny mohou být mnoha typů. Rozdělují 

se hlavně podle velikosti a typu čistírenského procesu. Při navrhování čistírny odpadních 
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vod se nejprve bere v potaz pro kolik lidí, či pro jak velký podnik bude čistírna fungovat. 

Souhrnnou jednotkou pro určení kapacity čistírny je takzvaný ekvivalentní obyvatel (EO). 

Tato jednotka byla stanovena na základě dlouhodobých sledování a jedná se o množství 

znečištění na jednoho obyvatele (400g znečištění na jednoho obyvatele za den).  

Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicko biologická čistírna odpadních 

vod. Velké čistírny kombinují většinou všechny dostupné čisticí procesy. Patří sem 

mechanické, biochemické a chemické procesy. Vypouštění odpadních vod do recipientů se 

řídí zákony České republiky konkrétně zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách (vodní zákon) a 

související předpisy a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) Povolení k 

vypouštění vydává vodoprávní úřad. V rámci čistírny jsou zřizovány další objekty na 

likvidaci vzniklých kalů a látek jako jsou kalová a plynová hospodářství.  

 

Technologické dělení ČOV 

 

- mechanické čištění 

- biologické čištění 

- kalové hospodářství 

 

1.3.1  Odpady vznikající při čištění odpadních vod 

 

Shrabky 

 

Jsou tvořeny přibližně z 50% hadry, 20 – 30 % papírem, 5 – 10 % plasty, 2 % 

gumou a gumovými výrobky, 2 – 3 % zbytky ovoce a zeleniny a 2 – 3 % nerozpadlými 

fekáliemi, Zbytek je tvořen různými částmi domovního odpadu. Průměrná velikost shrabků 

po jejich odkapání je cca 75 %. Průměrná produkce shrabků se udává u hrubých česlí 

hodnotou 2 – 3 litry na 1 EO (ekvivalentní obyvatel) a 5 – 10 litrů na 1 EO u česlí jemných 

[1]. 
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Písek 

 

Množství písku v městských odpadních vodách je velmi různé. Závisí na 

konfiguraci terénu, povrchové úpravě odvodňovacích ploch apod. a pohybuje se v rozmezí 

5 až 12 litrů na obyvatele za rok. V deštivých obdobích jsou uvedené hodnoty až 20 

násobně překračovány. Prostor na písek se navrhuje na hodnotu 50 až 60 litrů na 1000 

připojených obyvatel [1]. 

 

Kal anaerobně stabilizovaný 

 

Je nepáchnoucí, dobře odvodnitelný a z hygienického hlediska nezávadný. 

Z fyzikálního hlediska je to tmavá amorfní neplastická heterogenní směs suspendovaných 

a koloidních látek. Barva je dána hlavně nerozpuštěným sulfidem železnatým. 

Vzhledem k příznivému obsahu organických a anorganických látek je kal po metanizaci 

vhodný pro použití jako hnojivo buď přímo, nebo ke kompostování [1]. 

 

1.3.2  Finální metody zpracování kalu 

 

Kaly mohou být využity a můžeme s nimi nakládat mnoha způsoby. Než se 

rozhodneme, jakou správnou metodu využijeme, je potřeba provést chemický rozbor, 

abychom zjistili fyzikálně chemické vlastnosti kalu a mohli posoudit, jak s ním budeme 

nakládat. Výsledný způsob nakládání s kalem závisí na mnoha faktorech, např. jaká je 

technická skladba ČOV a pro kolik EO je ČOV navržena. Podle výsledného rozboru 

složení kalu je kal možné využít k přímé aplikaci do půdy, kompostování, skládkování 

nebo k energetickému využití. Způsoby využití, nebo odstranění kalů z čistíren odpadních 

vod jsou závislé na koncentraci rizikových prvků, proto je potřeba respektovat zákon o 

odpadech č. 185/2001 Sb. 
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Způsob nakládání s kaly 
rok 
2002 

rok 
2003 

rok 
2004 

rok 
2005 

rok 
2006 

rok 
2007 

rok 
2008 

produkce kalu celkem 211 364 180 098 178 749 171 888 175 471 172 303 175 708

přímá aplikace a rekultivace 17 570 31 298 29 119 34 467 48 304 55 349 46 776

kompostování 101 746 88 678 87 469 88 820 89 932 80 393 78 289

skládkování 39 659 23 305 25 447 12 027 13 979 8 536 11 986

spalování 290 390 39 20 27 47 712

jinak 52 099 36 427 36 675 36 554 23 229 27 978 37 945
 

Tab.č.1. Způsoby nakládání s čistírenskými kaly v ČR za rok 2002 až 2008 [v tunách 

sušiny]  

 

Kompostování – aerobní biologická stabilizace materiálu, využití jeho hnojivových 

vlastností. (Možnost využívání kompostů pro úpravy vodohospodářsky neexponovaných 

ploch – městská zeleň, pásy podél silnic apod.)  

Aplikace na zemědělskou půdu – využití kalu jako hnojivo v zemědělské výrobě – 

navrácení do půdy toho, co z půdy vzešlo (pouze upravené kaly). 

Chemická stabilizace – vápnění – vhodná pro stabilizaci a hygienizaci surových i 

stabilizovaných kalů před jejich aplikací na pole.  

Mokré spalování – nová metoda velmi výhodná z ekologického hlediska pro likvidaci 

organických materiálů hlavně kalů. 

Spalování v cementárenské peci – nová ekologická a bezodpadová metoda likvidace 

odpadu (zapracování cementu). 

Spoluspalování – spalování společně s energeticky bohatším palivem. (teplárny a 

elektrárny, spalovny TKO, obvykle se přidává množství kalu do 5% spotřeby uhlí) 

Termické zpracování – různé způsoby pyrolýzy a zplyňování. Kombinace termické a 

chemické hydrolýzy (např. proces KRESPO). 

Spalování – nejúčinnější metoda hygienizace materiálu, měla by se používat především 

pro biologicky nerozložitelné organické materiály, nebo materiály kontaminované, toxické, 

či jinak nebezpečné. 

Skládkování – uložení materiálu na zabezpečenou skládku, když se nenalezne snadnější 

metoda využití nebo likvidace. Skládkování by se především mělo používat pro inertní 

materiály. Jedná se o nejméně ekologicky vhodné řešení – přesouvá problém pouze na 

pozdější dobu. [5] 
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Kompostování – je nejrozšířenější metodou zpracování kalů. Kompostování je řízený 

proces, při kterém jsou organické látky z kalu biologicky, za aerobních podmínek 

rozloženy na stabilizovaný materiál – kompost, který již není nebezpečný pro životní 

prostředí a může být přímo použit ke kondicionaci půdy. 

Odvodněný kal (surový nebo stabilizovaný) se míchá s dalším doplňkovým 

organickým materiálem. Doplňkový materiál (piliny, sláma všeho druhu, seno, tráva, kůra, 

štěpky apod.) je nutný pro nastavení obsahu vody nebo jako zdroj uhlíku pro úpravu 

energetické bilance a poměru uhlíku a dusíku. 

V průběhu kompostování dochází k rozkladu organických látek především z kalu a 

menší míře z přídavného materiálu. Konečnými produkty rozkladu jsou především voda, 

oxid uhličitý, vzniklá biomasa a stabilizovaný kompost. 

Část energie uvolněné při rozkladu se přemění na teplo. Teplota při 

nekontrolovatelném procesu kompostování může vzrůst na 70-80°C [5]. 

 

Výhody kompostování: 

Při dodržení technologického procesu kompostování dochází k hygienizaci kalu a 

získá se skladovatelný produkt. 

Uplatnění průmyslových kompostů při rekultivaci výsypek a ploch důlní činnosti, 

při rekultivaci lesních pozemků, případně v zemědělství při pěstování technických plodin. 

Nízké náklady v porovnání se spalováním [5]. 

 

1.3.3  Kal jako surovina 

 

Kompost 

 

Kompostování je využití kalu s nejvyššími nároky na jeho kvalitu, který musí 

splňovat požadavky na vynikající fyzikální, chemické i mikrobiologické vlastnosti. Musí 

být také vizuálně přijatelný a bez nepříjemného zápachu. Toto vyžaduje intenzivní zajištění 

a kontrolu kvality výroby i produktů, protože je málo pravděpodobná možnost provádět 

monitoring, pokud je kompost již použit, na rozdíl od aplikace kalů v zemědělství. Proto 

musí být normy pro produkt přísné, aby zajistily obsah nutrietů a organických látek 

v přijatelných mezích a minimální obsah patogenů [5]. 
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1.3.4  Alternativní produkty 

 

Výzkum ukázal, že z kalu lze odvodit řadu produktů a zatímco některé byly 

předvedeny v poloprovozním měřítku, několik je jich obchodně úspěšných a dokážou 

nákladově konkurovat zavedeným metodám nakládání s kaly. Některé z nich jsou: 

 

Topný olej – nízkoteplotní pyrolýza, demonstrovaná v poloprovozním měřítku, se může 

stát ekonomicky schůdnou v budoucnosti, až ceny energie vzrostou. 

Stavební materiál – byl úspěšně testován jako malá složka pálených cihel, s určitým 

komerčním využitím. Kal byl také využíván při výrobě vláknitých desek. Popel ze 

spalování kalu je v některých zemích používán v blocích, zejména Japonsku. 

Extrakce tuků – technicky schůdná, ale v současné době neekonomická. 

Vysrážení kovů – technicky schůdné, ale protože jsou nyní koncentrace kovů v kalech 

nízké, tak se nevyplatí, navíc produkuje odpadní vody, které jsou problematické a drahé při 

dalším nakládání. 

Živočišné krmivo – může mít uplatnění v pěstování ryb (lidské odpady jsou široce 

využívány při pěstování ryb na Dálném východě), ale pravděpodobně by bylo 

problematicky přijatelné v Evropě. 

Produkce žížal a zbytkového materiálu – jsou pěstovány v kalu jako zdroj proteinů pro 

krmení a výrobu zpracovaného materiálu. Bylo testováno v poloprovozním měřítku a 

přejato několika čistírnami, ale neuvažuje se s širším využitím. 

Získávání proteinů – může být schůdné, ale jsou problémy s kontaminací 

Získávání vitamínu B12 – potenciálně velmi hodnotný produkt, ale technické provedení 

obtížné. [5] 

 

1.3.5  Termické využití 

 

Pro energetické využití kalu je u něj potřeba vysoká kalorická hodnota, normálně 

ve formě organické hmoty a obsah vlhkosti kalu musí být dostatečně nízký, aby hořel 

autothermně, tj. bez podpůrného paliva. Kalorická hodnota kalu může být využita 

následovně: 
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 Spalování ve vlastní spalovně 

 Spoluspalování s ostatními odpady jako jsou pevné městské odpady 

 Zplynování 

 Jako přídavné palivo v elektrárnách 

 Jako přídavné palivo v průmyslových procesech jako je výroba cementu a asfaltu, 

kde je popel inkorporován do produktu 

 Kal musí mít vhodnou fyzikální formu, aby se s ním jednoduše zacházelo a být 

vhodný pro použitou technologii spalování, zvláště pokud je smícháván s jinými 

palivy nebo odpady. 

 Nejvhodnější formou pro použití kalu jako paliva je termický sušený kal. 

 Klíčová kritéria pro využití energie z kalu spalováním jsou obsah sušiny a kalorická 

hodnota takové, aby bylo zajištěno autothermní spalování. Stabilizace kalu před 

spalováním není nutná a snižuje kalorickou hodnotu kalu. Zápach a patogeny jsou 

významnými problémy v závislosti na umístění spalovny a zdraví a bezpečnosti 

obsluhovatelů. Organické kontaminanty v přiváděném kalu mají zanedbatelný 

význam za předpokladu, že je spalování provozováno tak, aby byly rozloženy a 

emise ve spalinách byly v rozsahu maximálních povolených koncentrací. Obsah 

kovů v kalu je středně důležitý, pokud se vztahuje ke splnění norem kvality emisí 

při skládkování, mnohem důležitější je vzhledem ke kvalitě popela pro uložení. 

 Základním problémem při spalování je kvalita spalin. Limity pro plynné emise jsou 

pevně stanoveny a obvykle vyžadují několikastupňové čištění, které výrazně 

zvyšuje celkové náklady na spalování. Spalování neodstraňuje kal úplně, ale 

nechává minerální popel. U čistírenského kalu to je asi 30% původní sušiny a je 

bohatý na těžké kovy, fosfáty a ostatní minerály. Ukládání popela po spalování na 

skládky je drahé. Alternativou je využití při výrobě stavebních materiálů. 

 Přestože se jedná o moderní čistou technologii a získávání energie, spalování kalů 

stále není obecně dobře přijímáno veřejností. 

 Spoluspalování kalu v elektrárnách 

 Poměr kalu k uhlí při spalování je obvykle 3 – 5%. Zkoušky ukázaly, že 

spolužalování má malý vliv na emise většiny plynů. Objevil se malý vzrůst těžkých 

kovů v úletovém i prachovém popelu.  Pokud jde o spékavé prvky, vzrostl pouze 
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obsah vápníku v popelech. Spoluspalování mělo velmi malý efekt na výsledky 

vyluhovací zkoušky popelů a neohrozilo jejich potenciální využití. 

 Spoluspalování kalu v cementárnách. 

 Spalování odpadu v cementárnách je popsáno jako potencionální prostředek 

k nakládání s kaly ve směrnici 94/67/EEC. Velké plno provozní zkoušky byly 

provedeny v několika evropských státech (Francie, Itálie, Švýcarsko, Holandsko i 

v ČR) a některé zkoušky byly dotaženy do průmyslového měřítka (Švýcarsko) 

 Je používán poměr 3% kalu ke slínku a kal musí být předem dopravou do 

cementárny vysušen. Hlavní význam pro cementářský průmysl má zisk energie 

(kalorická hodnota kalu je 10 000 až 14 000 kJ/kg sušiny) a přídavek minerálů 

(CaO, SiO2, Fe2O3). Čistírenské kaly mohou být také použity jako surový materiál 

[5]. 

 

1.3.6  Kaly a  legislativa 

 

Hlavní legislativní předpisy ČR související s kaly: 

 

Odpady: 

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

 Vyhláška MŽP 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 MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

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

zemědělské půdě 

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

rozložitelnými odpady 
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Hnojiva: 

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

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

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských 

půd (zákon o hnojivech) 

Komposty: 

 Průmyslové komposty ČSN 46 5735 

Integrovaná prevence: 

 Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečištění 

 

 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se 

provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

 

Kaly z provozu čistírny odpadních vod: 

 

1) Při rozboru kalu jako konečného produktu čistírny odpadních vod 

pro další využití se zjišťují: 

a) rizikové prvky (olovo, kadmium, rtuť, měď, zinek, arsen, chrom, nikl), 

b) pH, sušina, organické látky, živiny (dusík, fosfor, draslík, vápník), 

c) organické kontaminanty (polychlorované bifenyly, adsorbovatelné organické látky), 

d) mikrobiologické ukazatele podle potřeby. 

 

2) Při rozboru kalu jako konečného produktu z provozu čistírny odpadních vod pro jiné než 

v bodě 1) uvedené účely se zjišťují: 

a) rizikové prvky (olovo, kadmium, rtuť, měď, zinek), 

b) pH, sušina, organické látky. 
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Počet rozborů za rok Ekvivalentních obyvatel 

Pro bod 1. a)  b) Pro bod 2 

do 200 podle potřeby provozů 

501 – 5 000 1 1 

5001 – 25 000 2 2 

25 001 – 100 000 6 4 

Nad 100 000 12 6 

 

Tab.č.2. Minimální četnost analýz kalu 

 

Organické  kontaminanty  a  mikrobiologické  ukazatele se zjišťují minimálně jedenkrát  za 

rok u čistíren  odpadních vod s připojeným počtem ekvivalentních obyvatel více než 5000. 

 

Podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdy: 

 

Podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdy řeší Vyhláška č. 382/2001 

Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podmínkách použití 

upravených kalů na zemědělské půdě.  

Upravené kaly lze na zemědělské půdě používat za následujících podmínek: 

 

a) nejpozději do 48 hodin od umístění kalů na zemědělskou půdu musí být kaly 

zapraveny do půdy 

 

b)  potřeba dodání živin do půdy na pozemku určeném k umístění kalů musí být 

doložena výsledky rozborů agrochemických vlastností půd uvedenými v 

evidenčním listu využití kalů v zemědělství 

 

c) nesmí se použít více než 5 tun sušiny kalů na jeden hektar v průběhu 3 po sobě 

následujících let. Toto množství může být zvýšeno až na 10 tun sušiny kalů v 
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průběhu 5 po sobě následujících let, pokud použité kaly obsahují méně než 

polovinu limitního množství každé ze sledovaných rizikových látek a prvků. Přesné 

stanovení dávky sušiny se vypočte ze zjištěného obsahu dusíku. Dávka dusíku 

dodaného v kalech nesmí překročit 70 % celkového potřebného množství dusíku 

pro hnojenou plodinu. Dávka kalů (množství a doba užití) se řídí i požadavkem 

rostlin na živiny s přihlédnutím k přístupným živinám a organické složce v půdě, 

jakož i ke stanovištním podmínkám 

 

d) dávka kalu stanovená podle podmínek uvedených v odstavci c) je na pozemek 

aplikována v jedné agrotechnické operaci a v jednom souvislém časovém období za 

příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek 

 

e) minimální obsah sušiny kalu pro tlakové zapravení do půdy radlicovými aplikátory 

je 5 %, minimální obsah sušiny kalu pro aplikaci mechanickými rozmetadly 

organických hnojiv je 18 % 

 
 

Mezní hodnoty koncentrací prvků v extraktu lučavkou královskou v mg.kg-1 sušiny v půdě

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Běžné půdy 20 0.5 90 60 0,3* 50 60 120

Písky, hlinité písky, štěrkopísky 15 0.4 55 45 0,3* 45 55 105

 
Tab.č.3. Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků v půdě (ukazatele pro 

hodnocení půd) 
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Riziková látka Mezní (maximální) hodnoty 
koncentrací v kalech (mg.kg-1 sušiny) 

As – arzén 30 

Cd – kadmium 5 

Cr - chrom  200 

Cu –měď 500 

Hg – rtuť 4 

Ni – nikl 100 

Pb – olovo 200 

Zn – zinek 2500 

AOX 500 

PCB (suma 6 kongenerů - 
28+52+101+138+153+180) 

0,6 

 
Tab.č.4. Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech pro 

jejich použití na zemědělské půdě (ukazatele pro hodnocení kalů 

 

Přípustné množství mikroorganismů (KTJ*)  
v 1 gramu sušiny aplikovaných kalů  

Kategorie kalů 

termotolerantní 
koliformní bakterie 

enterokoky Salmonella sp. 

I.  < 103  < 103 negativní nález 

II.  103 - 106  103 - 106 nestanovuje se 

* KTJ- kolonie tvořící jednotku 

Tab.č.5. Mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě 
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Minimální počet analýz za rok Produkce kalů z 
ČOV 

(v tunách 
sušiny kalů za 

rok) 

agrochemické 
parametry* 

(živiny) 

rizikové prvky
(As, Cd, Cr, 

Cu, Hg, Ni, Pb, 
Zn) 

mikrobiologie 
(termotoler. 

koliform. bakterie, 
enterokoky, 

Salmonella sp.) 

organické 
kontaminanty 
(AOX, PCB) 

< 250 2 2 2 -** 

250-1000 4 4 4 -** 

1000-2500 4 4 6 1 

>2500 12 12 12 1 

 

* agrochemické parametry: pH, obsah sušiny, obsah organických látek (vyjádřený jako 

ztráta žíháním), celkový dusík, amoniakální dusík, dusičnanový dusík,  fosfor, draslík, 

vápník, hořčík 

Tab.č.6. Minimální četnost chemických a mikrobiologických analýz kalů využívaných na 

zemědělské půdě za rok 
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2   TECHNOLOGIE ČOV BŘECLAV 

 

ČOV Břeclav je mechanicko-biologická ČOV s anaerobní stabilizací kalu. Původní 

ČOV byla vyprojektována v roce 1970, budována byla v období 1971 až 1974. 

 Rekonstrukce ČOV (II.etapa) byla projektována v roce 1996 a byla 

prováděna v letech 1999 až 2000. 

 Rekonstrukce ČOV (III.etapa) byla projektována v roce 2000 a byla 

prováděna v letech 2002 až 2004. 

 Rekonstrukce ČOV (IV.etapa) byla projektována v letech 2004-2005 a byla 

prováděna v letech 2008-2009 [4]. 

 

ČOV má následně uvedené části: 

Mechanická část 

Hrubé předčištění 

Vstupní šneková čerpací stanice 

Jemné česle 

Lapák písku 

Usazovací nádrž 

Povodňová šneková čerpací stanice 

Dešťová zdrž 

Jímka na dovážené vody 

Biologická část 

Čerpací stanice na biologickou linku 

Selektor 

Nádrže biologického odstraňování fosforu 

Aktivační nádrže, aerační systém 

Dmýchána 

Rozdělovací objekty 

Dosazovací nádrže 

Měrný žlab 

Povodňová čerpací stanice biologického stupně 
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Čerpání vraceného kalu 

Chemické hospodářství, srážení fosforu 

Čerpání užitkové vody 

Kalové hospodářství 

Čerpání přebytečného kalu 

Zahuštění primárního kalu 

Zahuštění biologického přebytečného kalu 

Vyhnívací nádrž 

Uskladňovací nádrž vyhnilého kalu 

Odvodňování kalu 

Odstraňování fosforu z fugátu 

Hygienizace kalu 

Popis technologického postupu 

 

Odpadní vody z města přitékají do ČOV potrubím DN 1500. Před ČOV je zřízena 

odlehčovací komora. Průtoky nad kapacitu ČOV jsou odváděny do stávající dešťové 

čerpací stanice.  

 

2.1  Mechanické čištění 

 

Za odlehčovací šachtou na vstupu splašků do čistírny je osazeno stavítko ruční. 

Jeho úkolem je škrtit přítok do čistírny na požadované max. množství Q = 420 l/s – nebo 

v případě poruch čerpací stanice – čistírnu odstavit. Je ovládáno ručně. 

Za ručním stavítkem je umístěn žlab lapáku štěrku, který je vybaven strojním zařízením 

vybírače lapáku štěrku. Za lapákem štěrku jsou osazeny česle hrubé, ve žlabu na přítoku do 

vstupní šnekové čerpací stanice a slouží k zachycení nejhrubších nečistot přitékajících na 

ČOV. Odpadní voda protéká skrz česlicovou mříž, na které se zachytávají shrabky. 

Česlicová mříž je stírána hrablem a shrabky jsou vynášeny odspodu z průtočného profilu 

na prstech hrabla a jsou posouvány po šikmé a kruhové části mříže k výsypnému otvoru. 

Následuje lapák písku, který slouží k zachycení písků. Lapák písku se skládá ze dvou 

provzdušňovaných podélných nádrží. Z lapáků písků odtéká voda do usazovací nádrže. 

Sedimentovaný kal je průběžně stírán do kalové jímky. Plovoucí kal se stírá z hladiny 
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nádrže do roury, umístěné před odtokovým žlabem. Plovoucí kal se odvádí do jímky. 

Odsazená odpadní voda odtéká z usazovací nádrže přes přílivovou hranu do čerpací stanice 

a dále do aktivace. Mechanicky předčištěná voda je přiváděna na rozdělovací objekt, 

z kterého je voda rozdělena na jednotlivé objekty biologického čištění [4]. 

 

Obr.č.1. Objekt a zařízení mechanické čištění (Foto autor) 

 

2.2  Biologické čištění 

 

Ze selektoru natéká voda do rozdělovacího objektu před aktivační nádrží. Aktivační 

nádrže jsou vybavené jemnobublinovými aeračními elementy. Kyslík pro respiraci 

aktivovaného kalu je dodáván dmýcháním vzduchu do aktivační směsi. Vzduch je 

distribuován potrubními systémy a aeračními elementy. Elementy jsou rozděleny do 8 

provzdušňovacích skupin, každá o 225 elementech. Z aktivační nádrže přitéká aktivovaná 

směs na rozdělovací objekt, kde dojde k rozdělení průtoku na dvě dosazovací nádrže. 

Dosazovací nádrže slouží k separaci aktivační směsi od vyčištěné odpadní vody. Probíhá 

zde nepřetržitý provoz stíracího zařízení kalu.  Vyčištěná voda odtéká přes odtokové žlaby 

do soutokové komory před měřením průtoku, vyčištěné vody na odtoku do recipientu. 

Odsedimentovaný kal odtéká gravitačně do kalové komory odkud je vratný kal odčerpán 
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do odtokové jímky. Z kalové komory, kam přitéká sedimentovaný kal z dosazovacích 

nádrží je primární, přebytečný kal zahušťován. Zahuštěný kal je dále čerpán do vyhnívací 

nádrže. Vyhnívací nádrž se provozuje kontinuálně, tzn., že se nádrž – míchá, ohřívá se kal 

a dávkuje se surový kal. Surový kal je na ČOV stabilizován anaerobně. Přebytečný vyhnilý 

kal je přepouštěn přímo do uskladňovací nádrže. Uskladňovací nádrž slouží k uskladnění 

vyhnilého kalu z vyhnívací nádrže jako mezistupeň před dalším zpracováním kalu 

v kalovém hospodářství – odvodnění kalu na odstředivce. V budově odvodňovaní je 

instalována odvodňovací linka sestavená z odstředivky a čerpadla. Homogenizovaný kal je 

z uskladňovací nádrže čerpán přes macerátor vřetenovým čerpadlem na odstředivku. 

Odstředěná kalová voda (fugát) z odvodnění je svedena do jímky kalové vody s vyšším 

obsahem fosforu. V jímce je osazeno ponorné míchadlo, které slouží pro homogenizaci 

kalové vody před jejím čerpáním do zařízení na srážení fosforu. Fosfor je z kalové vody 

srážen ve formě nerozpustného fosforečnanu železitého. Odvodněný kal je odvážen 

k využití dle smluv, jež zajišťuje provozovatel ČOV [4]. 

 

Obr.č.2. Aktivační nádrže (Foto autor) 
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3 MNOŽSTVÍ A KVALITA ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH V 

PROCESU ČIŠTĚNÍ OV 

 

Druhy odpadů, pro něž je zařízení určeno jsou shrabky z česlí, odpady z lapáků písků 

a kaly. Dovezené shrabky a odpady z lapáků písků z okolních čistíren odpadních vod jsou 

dočasně skladovány na kalovém poli a po shromáždění dostatečného množství odpadu jsou 

shrabky odváženy na skládku. Dále dovezené odpady z lapáku písku jsou skladovány na 

kalovém poli a po shromáždění dostatečného množství odpadu jsou odváženy na skládku. 

Na ČOV Břeclav se dovážejí kaly z okolních čistíren odpadních vod, které nemají 

technologii na úpravu (zahuštění, odvodnění) tohoto odpadu. Na ČOV Břeclav je kal 

shromažďován a upravován v kalovém hospodářství (gravitačně zahušťován a odvodňován 

na odstředivce). Upravený odpad 19 08 05 je předáván oprávněné osobě k dalšímu využití 

nebo odstranění. 

Každá dodávka kalu cizím dopravcem je nutno evidovat na vrátnici ČOV. Vrátná je 

povinná zapisovat množství odpadu a původce odpadu do formuláře „ Evidence likvidace 

odpadních vod a kalů dovážených fekály“. Do tohoto formuláře vrátná rovněž zaznamená 

odběr namátkového vzorku.  

Množství kalu, které je na ČOV dováženo vlastními automobily, je nutno evidovat na 

základě „záznamů o provozu vozidla“ a zapisováno do tabulek průběžné evidence odpadů 

na jednotlivých provozovnách. U likvidace kalu z ČOV které neprovozují Vodovody a 

kanalizace Břeclav, a.s. je nutno evidovat v příslušné tabulce průběžné evidence odpadu 

pouze převzetí kalu na ČOV Břeclav se zařízením na úpravu kalu. Tabulky jsou v souladu 

s požadavky zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a následujících prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu. 

Namátková kontrola dovezených odpadů se provádí při přečerpávání odpadu do 

uskladňovací nádrže kalu. Je nutné, aby byl odebrán minimálně 1 vzorek z každé dodávky 

kalu, aby bylo možno vypočítat dovezenou sušinu kalu pro vedení průběžné evidence 

odpadů. Hlídat rozbory těžkých kovů a toxicitu. Stanovení organického podílu kalu je 

důležité pro posouzení stupně stabilizace kalu. Doklady týkající se složení (kvality) odpadů 

a záznamy o množství odpadů musí být archivovány po dobu 5 let. 
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3.1  Shrabky z česlí 

 

Název zatřídění množství způsob likvidace 

Shrabky z česlí 19 08 01 odhad 200 t/rok ukládání na skládku 

 

Shrabky jsou přechovávány v kontejneru a následně odváženy na řízenou skládku 

odpadů. V letních měsících při vyšších teplotách je možné provádět dle potřeby desinfekci 

shrabků chlorový vápnem. 

 

 

Obr.č.3. Kontejner se shrabky z česlí (Foto autor) 

3.2  Odpady z lapáků písku 

  

Název zatřídění množství způsob likvidace 

Odpady z lapáků písků 19 08 02 odhad 400 t/rok ukládání na skládku 

 

Písek je přechováván v kontejneru a následně odvážen na řízenou skládku odpadů. 
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Obr.č.4. Odpad z lapáků štěrku a písku (Foto autor) 

 

 

 

Obr.č.5. Odpad z lapáků písku (Foto autor) 
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Rozbor písků: 

 

Obr.č.6. Rozbor písku 
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3.3  Stabilizovaný kal z čištění odpadních vod 

 

Název zatřídění množství způsob likvidace 

Stabilizovaný kal z 

čištění odpadních vod 

19 08 05 odhad 650 t 

sušiny/rok 

odvoz k využití dle smluv 

 

Odvodněný kal je odvážen k využití dle smluv, jež zajišťuje provozovatel ČOV. 

Systém kalového hospodářství umožňuje připravit kal anaerobně stabilizovaný tekutý (4% 

suš.) v množství 16 250 m3/rok nebo kal anaerobně stabilizovaný odvodněný (23% suš.) 

v množství 2826 m3/rok a nebo kal hygienizovaný (vápněný) v množství až cca 2923  

m3/rok. ČOV Břeclav může produkovat až 650 t suš./rok. 

 

 

Obr.č.7. Stabilizovaný kal na vlečce, jež je odvážen na kalové pole (Foto autor) 
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Obr.č.8. Stabilizovaný kal v kontejneru, jež je přímo odvážen nasmlouvanou společností 

(Foto autor) 
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Rozbor kalu: 

 

Obr.č.9. Rozbor kalu 

Dle přiloženého rozboru můžeme kal použít například na zemědělské půdě dle vyhlášky  č. 

382/2001 Sb. tak ke kompostovaní nebo skládkování. 
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4  MOŽNÉ ZPŮSOBY LIKVIDACE ODPADŮ 

 

Zpracování a likvidace kalů jsou stále důležitějšími obory, protože v současnosti 

vzniká velké množství průmyslových i komunálních odpadů a ukládání kalů je stále 

nákladnější. Vlivem neefektivního zpracování kalů se zhoršuje kvalita vypouštěné vody, 

kal obsahuje malé množství pevných částic, rostou náklady na jeho likvidaci, nebo je 

dokonce nutné ho dále zpracovávat. Náprava nedokonalého zpracování kalů také odebírá 

prostředky určené k realizaci jiných důležitých projektů. Proto je z hlediska nákladů i 

ochrany životního prostředí velmi důležité postupy zpracování kalů optimalizovat. 

Kaly Z ČOV Břeclav jsou momentálně odváženy na základě smluv společnostmi 

zabývajícími se využitím kalu, především ke kompostování. Cena odvozu i s nakládkou 

jedné tuny kalu se pohybuje okolo 400 Kč. Při formě tohoto odvozu odpadají ČOV 

Břeclav některé starosti, které by mohli nastat při přímé aplikaci kalu na zemědělskou 

půdu. Při aplikaci na zemědělskou půdu by náklady dle mého názoru byly stejné. 

Technické podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě pak stanovuje vyhláška 

MŽP č. 382/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kromě limitních hodnot obsahů 

rizikových látek, prvků a mikroorganismů v kalech a půdě přesně specifikuje způsob 

aplikace kalu na půdu (dávka kalu, opakovatelnost aplikace aj.). Součástí vyhlášky je 

Evidenční list využití kalů v zemědělství, který je součástí Programu použití kalů a je 

uložen u původce kalů. 

Zemědělští podnikatelé jsou povinni používat upravené kaly v souladu se zákonem 

o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zákonem o ochraně 

zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a od ledna 

2009 také se zákonem o hnojivech č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon o 

hnojivech vyjmenovává podmínky, za kterých kaly nesmí být na půdu aplikovány, 

zemědělským podnikatelům ukládá povinnost vést evidenci o upravených kalech použitých 

na zemědělské půdě, včetně povinnosti informovat nejméně 14 dní před jejich použitím 

Ústřední kontrolní a zkušení úřad zemědělský prostřednictvím formuláře uvedeného v 

příloze 4 vyhlášky č. 274/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Evidence se uchovává 

nejméně 7 let. 

Přímou aplikací kalu do půdy nyní společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 

zvažuje a probíhá jednání s odběrateli kalu. 



Bc. Vítězslav Vejrosta: Odpadové hospodářství ČOV Břeclav 

 

2012 40

Skládkování kalu při dnešních cenách skládek není ekonomicky příznivé a též 

odpadová politika EU potlačuje ukládání odpadů na skládky a podporuje předcházení 

vzniku odpadů. 

V neposlední řadě uvažujeme o zpracování kalu zařízením na principu pomalého 

termického rozkladu (STIMUL trust) kdy dochází na kogeneračních jednotkách k výrobě 

plynu a oleje a ke vzniku pevné frakce – palivová drť. Z ekonomického hlediska je 

technologie SIMUL®PTR-E velmi výhodná jelikož pracuje s odpadem jako se surovinou, 

ze které se dále vyrábí paliva (olej, plyn a uhlík). Celá technologie se skládá z několika 

objektů, které připomínají kontejnery, jež jsou mobilní a nepotřebují též ani k umístění 

stavební povolení. 
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5  ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU ZAŘÍZENÍ PRO 

ÚPRAVU A VYUŽITÍ ODPADU 

 

Provozní řád bylo nutno vypracovat, aby bylo možné ČOV Břeclav použít k využití a 

odstranění odpadů z menších čistíren odpadních vod a podobných zařízení. 

- ČOV Břeclav slouží pro okolní ČOV jako shromažďovací místo odvodněných 

odpadů katalog. č. 19 08 01, 19 08 02 a 19 08 05 před jejich předáním oprávněné 

osobě (odvoz malých množství odpadu je nerentabilní) 

- Kalové hospodářství na ČOV Břeclav je dále určeno pro úpravu dovážených kalů 

z malých ČOV a podobných objektů, kde požadovaná úprava kalu – zahuštění a 

odvodnění – není možná. 

Provozní řád si vyžádal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jež 

jej taky schválil 12.1. 2011. Jak je uvedeno na obr. č. 10 a obr.č. 11. 
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Obr.č.10. Titulní list provozního řádu 
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Obr.č.11. Titulní list rozhodnutí 

 



Bc. Vítězslav Vejrosta: Odpadové hospodářství ČOV Břeclav 

 

2012 44

6  DISKUZE A ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce bylo vypracování provozního řádu zařízení pro úpravu a 

využití odpadu pro čistírnu odpadních vod Břeclav.  Pro odpad pod katalogovým číslem 19 

08 01 - shrabky z česlí, 19 08 02 - odpady z lapáku písku, 19 08 05 - kaly z čištění 

komunálních odpadních vod. Kódy způsobu nakládání s odpadem dle zákona č. 185/2001 

Sb. jsou: R12, R13 a D9, D15. 

Provozní řád obsahuje identifikační údaje vlastníka, identifikační údaje 

provozovatele zařízení, jména vedoucích pracovníků zařízení, Významná telefonní čísla, 

příslušné dohlížecí orgány, údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno. 

Provozní řád byl nutný vypracovat aby bylo možné ČOV Břeclav použít k využití a 

odstranění odpadů z menších čistíren odpadních vod a podobných zařízení.  

- ČOV Břeclav slouží pro okolní ČOV jako shromažďovací místo odvodněných 

odpadů katalog. č. 19 08 01, 19 08 02 a 19 08 05 před jejich předáním oprávněné 

osobě (odvoz malých množství odpadu je nerentabilní) 

- Kalové hospodářství na ČOV Břeclav je dále určeno pro úpravu dovážených kalů 

z malých ČOV a podobných objektů, kde požadovaná úprava kalu – zahuštění a 

odvodnění – není možná. 

Provozní řád si vyžádal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, 

jež jej taky schválil. 

 

Doporučení pro Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.: 

Vzhledem k zjištěným závěrům této diplomové práce provozovateli Vodovody a 

kanalizace Břeclav, doporučuji provádění namátkových kontrol dovezeného kalu z důvodu 

správného fungování dalších procesů biologického čištění a vedení provozní evidence 

odpadů. 

Též navrhuji zvážení jiné možnosti likvidace kalu než je jen kompostování kalu a to 

například přímou aplikaci na zemědělské půdy, nebo termické zpracování odpadu. 
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Příloha č.1: Provozní řád zařízení pro úpravu a využití odpadu na ČOV Břeclav         

 

 

Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav 

 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. značka : B.1176 

Středisko čistíren odpadních vod a kanalizací 

 

Provozní řád zařízení pro úpravu a využití odpadu 

     19 08 01 - shrabky z česlí 

     19 08 02 - odpady z lapáku písku 

     19 08 05 - kaly z čištění komunálních odpadních vod na ČOV Břeclav 

 

Kód způsobu nakládání s odpadem dle zákona č. 185/2001 Sb. je:   

   R12, R13 a D9, D15 

 

V Břeclavi dne:  16.11.2010 

 

Vypracoval :       

 

                                                                                      Bc. Vítězslav Vejrosta 

                                                                                       technický pracovník 
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Úvodní list 

 

Provozní řád pro : zařízení pro nakládání s odpadem na ČOV Břeclav             

Investor :                                           Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s. 

                                                          Čechova 23, 690 11 Břeclav 

Projektant :                                        DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno                                        

Dodavatel stavební části :                 VHS Břeclav, Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav 

Dodavatel strojního zařízení :           VHZ-DIS, spol. s r.o., Mírová 25, 618 00 Brno 

Uvedení do zkušebního provozu :     23.11.2000(č.j.vod 2459/2/00-231.2/Km) 

Uvedení do trvalého provozu :          14.2.2002 (č.j.vod 490/02-231.2/Sch)  

                                                           (zařízení pro nakládání s odpadem je součástí provozu   

                                                           ČOV Břeclav) 

Provozovatel :                              Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s. 

                                                           Čechova 23, 690 11 Břeclav                                 

Zpracovatel provozního řádu :          Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. 

                                                           Čechova 23, 690 11 Břeclav 

                                                           Bc. Vítězslav Vejrosta 

                                                           technický pracovník                                            

Schvalovací orgán :                       Krajský úřad Jihomoravského kraje 

                                                   Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

Platnost provozního řádu: 

  

Platnost do: 

Provozní řád schválen dne: 

Rozhodnutí č:                                                            

 

                             

                                                                                                                                     

                                                                                                  ........................................... 

                                                                                                              podpis, razítko 
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1   Základní údaje o zařízení 

Název zařízení 

          ČOV Břeclav – kalové hospodářství  

Identifikační údaje vlastníka 

             Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 

             Čechova 23, 690 11 Břeclav 

Identifikační údaje provozovatele zařízení  

             Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 

             Čechova 23, 690 11 Břeclav 

             zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  

             spisová značka : B.1176 

             IČO:  49455168 

             DIČ:  CZ29849455168 

Ředitel: Cabal Jan 

 519 304 601 

Jména vedoucích pracovníků zařízení 

            Provoz ČOV Břeclav zajišťuje středisko ČOV a kanalizací 

Vedoucí střediska: Ing. Jaroslav Otáhal 

 519 304 660 

Mobil: 736 624 358 

Mistr (vedoucí ČOV na Břeclavsku): Miroslav Lesko 

 519 304 662 

Mobil: 736 624 356 
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Významná telefonní čísla 

Hasiči:   

 Tísňová linka     150 

 Operační středisko (Smetanovo nábřeží 13)   519 360 611 

Záchranná služba: 

 Tísňová linka      155 

 Nemocnice – spojovatelka                             519 315 111 

 Poliklinika – spojovatelka                              519 303 111 

 

Policie: 

 Tísňová linka      158 

 Obvodní oddělení (Národních hrdinů 21)     519 321 424 

Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Břeclav: 

 Sovadinova 12, ústředna                 519 321 135, 136, 137 

Příslušné dohlížecí orgány  

 

Česká inspekce životního prostředí 

Oblastní inspektorát Brno 

Lieberzeitova 14, 614 00 Brno 

 Ústředna                                           545 545 111 

 Havarijní linka (tel. + fax)               541 213 948 

  Trvale dosažitelný                          723 285 054 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 

(Oddělení technické ochrany životního prostředí) 

 Ústředna                                          541 651 111 
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Městský úřad Břeclav 

Náměstí T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

 Ústředna                                         519 311 111 

Odbor životního prostředí, oddělení vodního a odpadového hospodářství,  

 Vedoucí oddělení                            519 311 212 

 úsek odpadového hospodářství       519 311 233 

Údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno 

Katastrální území: Břeclav 

Areál ČOV Břeclav (pozemek p.č. st. 5644, 5774, 5473,st.4665/3 – vlastníkem jsou 

Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s) 

 

Ukončení stavby zařízení  

          Stavba byla povolena rozhodnutím Okresního úřadu Břeclav, referátem životního 

prostředí pod č.j. vod. 820/97-231.2/Ad ze dne 1.4.1997. 

          Kalová koncovka byla součástí I. etapy rekonstrukce ČOV Břeclav. Do zkušebního 

provozu byla I. etapa rekonstrukce ČOV uvedena rozhodnutím Okresního úřadu Břeclav, 

referátem životního prostředí pod č.j. vod. 2459/2/00-231.2/Km ze dne 23.11.2000. 

           Do trvalého provozu byla I. etapa rekonstrukce ČOV uvedena rozhodnutím 

Okresního úřadu Břeclav, referátem životního prostředí pod č.j.vod. 490/02-231.2/Sch ze 

dne 14.2.2002. 
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Základní kapacitní údaje zařízení  

 

Uskladňovací nádrž vyhnilého kalu: 

Užitečný objem nádrže                                 2000 m3 

Počet                                                             1 ks 

Míchání: Ponorné horizontální vrtulové míchadlo 

                Typ                                                Flygt SR 4660.410  

                El. příkon                                      10 kW  

                Počet                                             1 ks  

Čerpací stanice u uskladňovací nádrže kalu: 

Čerpání dovezených kalu do uskladňovací nádrže: 

               Ponorné kalové čerpadlo 

               Typ                                                 Sigma 80-GFHU-SJ 

               Výkon                                            15 l/s 

               El. příkon                                       3 kW   

               Počet                                              1 ks 

 

Mělnění nečistot v kalech: 

               Macerátor 

               Typ                                                 Netzsch PMP Pipeliner L201 

               El. příkon                                       1,5 kW 

Čerpání kalů z uskladňovací nádrže do odstředivky: 

                Vřetenové objemové čerpadlo kalu s variátorem 

                Typ                                                PCM  Moineau 20 I 4 

                Výkon                                            do 10,5 m3/hod 

                El. příkon                                      1,8 až 2,2 kW 

                Variátor                                         Leroy Somer Varmeca – 20 
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Budova odvodnění kalů: 

Dekantační odstředivka: 

                 Typ                                              Guinard  D3 LC 30 B HP 

                 Výkon                                          5 m3/hod 

                 El. příkon                                     22 a 7,5 kW 

                 Počet                                            1 ks 

Zařízení pro odsun odvodněných kalů 

                Šnekový dopravník kalů 

                Typ                                                Fontána  ŠDK-B 250x6100/18o  

                El. příkon                                      2,2 kW 

                El. příkon zateplení                      0,7 kW 

                Počet                                             1 ks 

Automatická stanice na přípravu a dávkování flokulantu: 

                 Rozpouštěcí nádrž      

                 Počet                                  1 ks 

                 Celkový objem                   0,72m3  (rozměr 950x950x800 mm) 

 El. příkon míchadla            1,75 kW                            

 Zásobní nádrž        

 Počet                                  2 ks 

 Celkový objem                2x 1,4 m3   (rozměr jedné nádrže 1200x1400x850 mm) 

 El. příkon míchadla            1,3 kW (na 1 nádrži)                              

                   Dávkovací čerpadlo 

 Typ                                     DC 800 CH 

 El. příkon                           0,75 kW 

 Dávka flokulantu               620 l/hod  

Časové omezení platnosti provozního řádu 

            Platnost provozního řádu předpokládáme 5 let, potom by měl být aktualizován. 
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2   Charakter a účel zařízení 

Druhy odpadů, pro něž je zařízení určeno 

         

19 08 01  shrabky z česlí 

           Dovezené shrabky z okolních čistíren odpadních vod  jsou dočasně skladovány na 

kalovém poli a po shromáždění dostatečného množství odpadu jsou shrabky odváženy na 

skládku.  

           Kód způsobu nakládání s odpadem dle zákona č. 185/2001 Sb. je D15 – skladování 

odpadu před jeho odstraněním, nebo R13 – skladování odpadu před jeho využitím. 

 

19 08 02  odpady z lapáku písku 

 

            Dovezené odpady z lapáku písku jsou skladovány na kalovém poli a po 

shromáždění dostatečného množství odpadu jsou odváženy na skládku.  

            Kód způsobu nakládání s odpadem dle zákona č. 185/2001 Sb. je D15 – skladování 

odpadu před jeho odstraněním, nebo R13 – skladování odpadu před jeho využitím. 

           

19 08 05  kaly z čištění komunálních odpadních vod 

    

             Na ČOV Břeclav se dovážejí kaly z okolních čistíren odpadních vod, které nemají 

technologii na úpravu (zahuštění, odvodnění) tohoto odpadu. 

           Na ČOV Břeclav je kal shromažďován a upravován v kalovém hospodářství 

(gravitačně zahušťován a odvodňován na odstředivce). Upravený odpad 19 08 05 je 

předáván oprávněné osobě k dalšímu využití a nebo odstranění. 

          Kód způsobu nakládání s odpadem dle zákona č. 185/2001 Sb. je D9 – fyzikálně – 

chemická úprava odpadu před jeho odstraněním, nebo R12 – předúprava odpadu před jeho 

využitím.     

Suroviny využívané v zařízení (mimo přijímané odpady). 
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Flokulant: Praestol 853 BC (chemikálie sloužící k „uvolnění“ vody z kalu, vytváří  

                                   větší vločky kalu). 

      Výrobce : Stochausen GmbH & Co.KG, Bakerpfad 25, d-47805 Krefeld 

      Dovozce: Degussa Praha s.r.o., P.O. box č.17,  

                       Na Sychrově 8, 101 00 Praha 10 

      Chemická charakteristika: kopolymer akrylamidu a kationového derivátu 

                                                 kyseliny akrylové 

      Údaje o nebezpečnosti látky: není známo žádné zvláštní nebezpečí 

      První pomoc: 

- Při styku s kůží: umyjte vodou a mýdlem, znečištěné oděvy odložte 

- Při zasažení očí: při otevřených očních víčkách vymyjte velkým 

množstvím vody, popřípadě zajistěte lékařskou pomoc 

- Při požití: v případě nevolnosti přivolejte lékařskou pomoc       

    

Využitelné materiály (nebo energie)  

 

             Žádné využitelné materiály, nebo energie při úpravě odpadu nevznikají (při 

anaerobní stabilizaci kalu z ČOV Břeclav vzniká bioplyn, ale vyhnívací nádrž a 

plynové hospodářství nejsou součástí zařízení na úpravu odpadu, pro které platí tento 

provozní řád). 

 

Energetická náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku 

přijímaných odpadů: 

 

     Dílčí spotřeba el. energie v kalovém hospodářství se neměří.  
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Teoretická (vypočtená) energetická náročnost pro úpravu (odvodnění) 1 m3 kalu   

(1 m3 odpovídá asi 1t – podle sušiny kalu): 

      Vrtulové míchadlo                        0,012 kW/t                

      Čerpání kalu z CAS                      0,12 kW/t 

      Čerpání kalu na odstředivku         0,70 kW/t           

      Odstředivka                                   5,90 kW/t                

      Dopravník                                     0,44 kW/t 

      Příprava flokulantu                       0,12 kW/t 

     Celkem :                                        7,29 kW/t 

Kvalita odvodněného kalu (odpad 19 08 05) 

Průměrné hodnoty sledovaných parametrů od roku 2002 (včetně) jsou:  

 

Sledovaný parametr Průměrná hodnota 

Sušina (%) 29,4 

Organický podíl v sušině (%) 56,9 

pH 7,5 

Celkový dusík (%) 3,26 

Celkový fosfor (%) 3,07 

Draslík (%) 0,18 

Hořčík (%) 0,41 

Vápník(%) 2,63 

Arsen (mg/kg sušiny) 3,5 

Chrom (mg/kg sušiny) 40,3 

Kadmium (mg/kg sušiny) 2,3 

Měď (mg/kg sušiny) 178 

Nikl (mg/kg sušiny) 28,1 

Olovo (mg/kg sušiny) 49 

Rtuť (mg/kg sušiny) 2,46 

Zinek (mg/kg sušiny) 1637 

AOX (mg/kg sušiny) 245 

PCB (mg/kg sušiny) 0,238 
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Tab.č.1. Průměrné hodnoty odvodněného kalu 

Znečištění kalové vody z odstředivky: 

 

            Při úpravě (zahušťování) kalu se uvolňuje kalová voda, která se vrací zpět na přítok 

do ČOV k vyčištění. 

Průměrné hodnoty sledovaných parametrů od roku 2004 (včetně) jsou: 

 

Sledovaný parametr Průměrná hodnota 

pH 7,79 

Chemická spotřeba kyslíku – ChSKcr (mg/l) 1430 

Nerozpuštěné látky celkové – NL (mg/l) 245 

Amoniakální dusík – N- NH4 (mg/l) 281 

Celkový fosfor – Pc (mg/l) 14,6 

 

Tab.č.2. Průměrné hodnoty kalové vody 

Emise do ovzduší: 

           

             Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě provedl v červenci 2005 měření pachových 

látek. Naměřené koncentrace pachových látek všech odebraných vzorků ovzduší 

nepřekračují limit daný vyhláškou č. 356/2002 Sb. pro zdroje umístěné vně ochranných 

pásem přilehlých obcí. 

 

Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do 

ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných 

odpadů:  

 

          Množství dovezeného kalu z čištění komunálních odpadních vod (kód 19 08 05) je 

odvodněním na odstředivce sníženo o 94% (ze 16 m3 tekutého kalu se uvolní 15 m3 kalové 

vody, která se vrací zpět na přítok do ČOV k vyčištění a zbude 1 m3 odvodněného 

(zahuštěného) kalu, který se předá oprávněné osobě k využití a nebo odstranění). 
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           Kapacita kalové koncovky ČOV Břeclav je maximálně 32 000 m3 kalu za rok (to je 

266 dnů nepřetržitého provozu odstředivky). Na ČOV Břeclav se výhledově vyprodukuje 

18 140 m3 kalu (údaj převzat z provozního řádu ČOV Břeclav).  

 

To znamená, že je možno za jeden rok na kalové koncovce ČOV Břeclav odvodnit 

13 500m3 kalu dovezeného z okolních ČOV. 

 

3   Stručný popis zařízení 

 

     Kalové hospodářství je umístěno v oploceném areálu ČOV Břeclav. Tekutý 

stabilizovaný kal z čištění komunálních odpadních vod je do kalového hospodářství ČOV 

Břeclav dovážen speciálními kanalizačními vozidly („fekály“). Při vjezdu do areálu je 

vozidlo zaevidováno na vrátnici. 

     Vozidlo dojede k uskladňovací nádrži kalu a nacouvá k plnícímu potrubí kalu ve 

stěně čerpací stanice u uskladňovací nádrže kalu. Osádka vozidla  propojí toto plnící 

potrubí s výpustným potrubím vozidla pomocí hadice. Vozidlo je možno prázdnit 

přetlakem v prázdněné nádrži vozidla, nebo čerpáním pomocí čerpadla v čerpací stanici 

vedle uskladňovací nádrže. Před začátkem prázdnění je nutno nastavit odpovídající trasu 

pomocí armatur v čerpací stanici (manipulaci provede obsluha ČOV). 

     Kal přečerpaný do uskladňovací nádrže je promíchán (homogenizován) 

s uskladněným kalem a anaerobně stabilizovaným kalem vyprodukovaným na ČOV 

Břeclav. Pokud se kal neodvodňuje, tak je míchán pouze čerpadlem 80-GFHU (toto 

míchání je dostatečné pro udržení funkčního sacího potrubí pro odběr kalu na odvodnění). 

V případě, že je hladina kalu v uskladňovací nádrži asi 3,5 metru, je nutné čerpadlo 

vypnout, nechat kal minimálně 24 hodiny sedimentovat a začít čerpat oddělenou kalovou 

vodu. Při čerpání je nutno sledovat kvalitu kalové vody a když se začne čerpat kal (kalová 

voda zčerná), zastavit čerpadlo. Po odpuštění kalové vody se opět začne míchat čerpadlem 

80-GFHU a současně i ponorným míchadlem v uskladňovací nádrži. Po dokonalé 

homogenizaci (nepřetržité míchání asi 1 den) se může začít odvodňovat kal.  

   Před spuštěním odstředivky je nejdříve nutno připravit do obou zásobních nádrží 

roztok flokulantu (v ručním režimu) a nasypat novou dávku flokulantu do dávkovacího 

zařízení. Po přepnutí všech ovladačů do automatického režimu, je možno spustit 
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automatický start odstředivky (automat zajistí otevření příslušných armatur a postupné 

spouštění potřebných čerpadel, dopravníků a pod.). Obsluha pouze zajišťuje doplňování 

flokulantu, kontroluje činnost odstředivky a příslušného zařízení. Sušina odvodněného kalu 

se mění v závislosti na kroutícím momentu odstředivky. Kroutící moment ovlivňuje 

obsluha změnou otáček šneku odstředivky.  

     Odvodněný kal je dopravován šnekovým dopravníkem na traktorovou vlečku. 

Traktorem je potom kal odvážen na vodohospodářsky zabezpečenou plochu (plocha je 

nepropustná, srážková voda je drény odvodněná zpět na ČOV). Odvodněný kal je volně 

skladován bez ochrany před povětrnostními vlivy. Na této ploše je kal uskladněn do doby 

jeho transportu na další zpracování.  

     

4   Technologie a obsluha zařízení 

 

Povinnosti obsluhy kalové koncovky na ČOV Břeclav: 

- Dokonale znát všechna  zařízení a provozy kalové koncovky  ČOV a zvláště detailně 

prostudovat provozními předpisy jednotlivých strojů a technologických zařízení 

- Dodržovat všechny zákonné a podnikové předpisy o bezpečnosti a hygieně práce , 

účastnit se školení a absolvovat periodické zdravotní prohlídky 

- Udržovat a opravovat zařízení a objekty tak , aby nedocházelo k jejich mimořádnému 

opotřebování nebo poškození a odstraňovat provozní závady v co nejkratší době 

- Udržovat pořádek v objektech kalové koncovky a jejich okolí. Pozor zejména na 

rozsypaný flokulant! Po navlhčení vzniká mazlavá, kluzká hmota, která se špatně 

odstraňuje – nebezpečí úrazu! Suchý flokulant je nutno ihned zamést, vlhký flokulant 

je možno odstranit větším množstvím vody – nejlépe teplé.  

- Nedovolit neoprávněným osobám přístup a manipulaci s technologickým zařízením 

kalové koncovky 

- Hlásit všechny poruchy zařízení odpovědnému pracovníkovi (mistr na ČOV Břeclav, 

vedoucí střediska ČOV a kanalizací) 

- Každou směnu provést minimálně 2x  obchůzku kalového hospodářství se zaměřením 

na vizuální a sluchovou kontrolu chodu strojního zařízení, vizuální kontrolu stavu 

nádrží, komunikací, osvětlení a řídícího systému. 
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- V případě, že probíhá dovoz kalů, obsluha nastaví příslušnou potrubní trasu ( přes 

čerpadlo, nebo přímo do nádrže), kontroluje vizuálně kvalitu dováženého kalu (z 

obslužné lávky u míchadla v uskladňovací nádrži) a po dohodě s laboratoří zajistí 

odebrání vzorku kalu. Dohlíží na udržování čistoty na stáčecím místě. 

- Při odvodňování obsluha doplňuje flokulant a odváží odstředěný kal na 

vodohospodářsky zabezpečenou plochu (na místě zrušených kalových polí). 

- Po ukončení odvodňování je nutno řádně vyčistit (proprat) odstředivku (čištění probíhá 

po úmyslném zastavení odstředivky obsluhou v automatickém režimu). Při překročení 

kroutícího momentu je odstředivka řídícím systémem odstavena ihned (bez 

propláchnutí). Před dalším spuštěním je v tomto případě potřeba odstředivku rozebrat a 

ručně vyčistit. Bez vyčištění odstředivku nespouštějte! 

- Po ukončení odvodňování obsluha vyčistí dávkovací zařízení flokulantu, rozpouštěcí a 

dávkovací nádrž flokulantu, propláchne dávkovací čerpadlo. 

- Kalové potrubí mezi budovou odvodnění kalu a čerpací stanicí u uskladňovací nádrže 

kalu je rovněž nutno po ukončení odvodňování propláchnout směrem do čerpací 

stanice.  

- Obsluha vede provozní deník odstředivky (spotřeba flokulantu, kroutící moment, 

otáčky šneku a bubnu, vylisovaného kalu, nastavený výkon čerpadla kalu na 

odstředivku 

- Ve spolupráci s laboratoří odpadních vod obsluha odebírá vzorky kalu před 

odstřeďováním a po odstřeďování, odebírá vzorek kalové vody a kalu čerpaného do 

uskladňovací nádrže. 
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5   Monitorování provozu zařízení        

Ovlivnění kvality vod provozem zařízení:  

       

            Nepředpokládá se, že by provoz tohoto zařízení nepříznivě ovlivnil kvalitu 

podzemních ani povrchových vod (odpad je uložen ve vodotěsné nádrži a nebo na 

zpevněné ploše, znečištěné srážkové vody a kalová voda jsou odváděny k vyčištění zpět do 

technologického procesu ČOV). 

 

Ovlivnění hlukových emisí provozem zařízení: 

 

             Nepředpokládá se, že dojde provozem zařízení k podstatnému zvýšení hlukových 

emisí. Nejhlučnější zařízení (odstředivka) je umístěná ve zděné budově. Měření hluku 

v areálu ČOV ani na hranicích areálu ČOV doposud nebylo provedeno. Stížnosti na hluk 

z okolí ČOV nejsou. 

 

Ovlivnění emisí do ovzduší:  

 

              Provoz kalové koncovky způsobuje zvýšení intenzity zápachu. Mezi hlavní zdroje 

zápachu patří: 

- Uskladňovací nádrž kalu (otevřená nádrž, kde probíhá mineralizace 

zbývajících organických látek – intenzita zápachu je vyšší po 

zprovoznění vrtulového míchadla kalu v nádrži). 

- Provoz odstředivky (ovlivňuje především nejbližší okolí budovy 

odvodnění kalu – odplynění odstředivky, větrání strojovny) 

- Upravený kal na skládce (i zde probíhá mineralizace zbývajících látek a 

dochází k uvolňování zápachu – zejména při manipulaci s kalem a při 

vyšších venkovních teplotách) 
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6   Organizační zajištění provozu 

Popis přístupové trasy 

 

            Zařízení na úpravu kalů je součástí technologického zařízení ČOV Břeclav. ČOV 

Břeclav je umístěna u silnice směr Lanžhot (ulice Bratislavská). Areál ČOV je označen na 

přehledné mapě Břeclavi, která následuje:  

  

  Obr.č.1. Mapa příjezdové trasy 
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 Příjezd  na ČOV je po místní komunikaci u „benzinky“ firmy BORS. U vjezdu do areálu 

ČOV musí přepravce nahlásit druh odpadu a původce, od kterého jej veze. Vrátná vozidlo 

zaeviduje a řidič potvrdí svým podpisem správnost údajů. Pokud se v tento den jedná o 

první dodávku kalu, zavolá vrátná obsluze ČOV, která provede taková technická opatření, 

aby mohl být kal přečerpán do uskladňovací nádrže kalu. Při poslední denní dodávce kalu 

potvrdí vrátná přepravci převzetí odpadu k úpravě. 

Rozsah laboratorního sledování provozu 

            U odebraných vzorků dovážených kalů se stanovuje: sušina a podíl organických 

látek v sušině. Je nutný  alespoň 1 odběr vzorku od každého původce za dobu vyvážení.  

            U odebraných vzorků kalu před a za odstředivkou se stanovuje: sušina a podíl 

organických látek v sušině. Vzorky se odebírají při provozu odstředivky, stačí odběr 1 

vzorku za týden. 

U kalové vody se stanovuje: pH, ChSK, NL, N-NH4 a Pc s četností minimálně 1x za 2 

týdny. 

            U odvodněného kalu se stanovují minimálně 4x za rok: sušina, živiny a těžké kovy. 

 

7    Vedení evidence odpadů 

 

Přepravce (nebo přímo původce odpadu) před dovezením jednorázové, nebo první z řady 

dodávek v jednom kalendářním roce musí předložit osobě oprávněné k provozování 

zařízení na úpravu odpadu (vedoucí střediska, nebo příslušný mistr) následující doklady: 

 

 identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li 

přiděleno), 

 identifikační údaje dodavatele odpadu - přepravce (název, adresa, IČ 

bylo-li přiděleno), 

 kód odpadu, kategorie,  

 popis vzniku odpadu, 

 předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a 

předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok. 
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                 Každá dodávka kalu cizím dopravcem je evidována na vrátnici ČOV. Vrátná 

zapisuje množství odpadu a původce odpadu do formuláře „ Evidence likvidace odpadních 

vod a kalů dovážených fekály“. Do tohoto formuláře vrátná rovněž zaznamená odběr 

namátkového vzorku. Řidič potvrdí správnost zápisu svým podpisem. Například: 

 

Evidence likvidace odpadních vod a kalů dovážených fekály : 

 

ČOV Břeclav 

      

Přepravce :     měsíc :  2011 

      

Datum Odpadních Kalů Od koho Odebrán  Podpis 

  vod     vzorek Přepravce Zástupce VaK 

  m3 m3         

1             

2             

3             

4             

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

             

Tab.č.3. Evidence likvidace odpadních vod a kalů dovážených fekál 

 Každý den, po ukončení navážení odpadu přepravcem, mu bude na vrátnici vystaven 

doklad o předání a převzetí odpadu (1x pro nás, 2x pro přepravce a původce): 
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Doklad o předání a převzetí odpadu 

  

Datum: Objem (m3): 

    

Název odpadu: Katalogové číslo: 

Kal z čištění komunálních  19 08 05 

odpadních vod   

    

Původce odpadu: Zodpovědný pracovník za původce: 

  (předávající) 

    

IČO:   

DIČ:   

    

Dopravce: Podpis dopravce: 

    

    

IČO: SPZ vozidla: 

DIČ:   

    

Přebírající: Provozovna: 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. ČOV Břeclav 

Čechova 23, 690 11 Břeclav   

IČO: 49455168 

Zodpovědný pracovník za 

přebírajícího: 

DIČ: CZ49455168   

 

Tab.č.4. Doklad o předání převzetí odpadu 
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                 Množství kalu, které dovážíme na ČOV vlastními automobily, je evidováno na 

základě „záznamů o provozu vozidla“ a zapisováno do tabulek průběžné evidence odpadů 

na jednotlivých provozovnách (vznik odpadu na námi provozovaných ČOV bez možnosti 

úpravy odpadu a převzetí tohoto odpadu k úpravě na jiné ČOV s možností úpravy kalu, 

kterou rovněž  provozujeme). U likvidace kalu z ČOV které neprovozujeme je evidováno 

v příslušné tabulce průběžné evidence odpadu pouze převzetí kalu k úpravě na námi 

provozované ČOV se zařízením na úpravu kalu. Tabulky jsou v souladu s požadavky 

zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a následujících prováděcích předpisů k tomuto zákonu. 

                  Namátková kontrola dovezených odpadů se provádí při přečerpávání odpadu do 

uskladňovací nádrže kalu. Je nutné, aby byl odebrán minimálně 1 vzorek z každé dodávky 

kalu (vyprázdnění uskladňovací nádrže ČOV), aby bylo možno vypočítat dovezenou 

sušinu kalu pro vedení průběžné evidence odpadů. Stanovení organického podílu kalu je 

důležité pro posouzení stupně stabilizace kalu. 

                  Doklady týkající se složení (kvality) odpadů a záznamy o množství odpadů 

musí být archivovány po dobu 5 let. 

 

Návrh provozního deníku 

             Některé údaje týkající se kalové koncovky jsou sledovány a vyhodnocovány 

v rámci řídícího systému ČOV. Je to hladina kalu v uskladňovací nádrži kalu, množství 

kalu čerpaného na odstředivku, kroutící moment odstředivky a motohodiny provozu 

jednotlivých  strojů.  

            Další údaje zapisuje obsluha zařízení do provozního deníku kalového hospodářství 

na ČOV Břeclav. O které údaje se jedná je zřejmé z části tohoto formuláře, který  

následuje: 
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Provozní deník kalového hospodářství na ČOV Břeclav  

           

Jméno  Stav 
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      m3 l/s m3 vleček pytlů   dílků   

denní                   

                    

noční                

                      

denní                   

                    

noční                

                      

 

Tab.č.5. Provozní deník kalového hospodářství na ČOV Břeclav 

 

8   Opatření k omezení negativních vlivů zařízení 

 

               Opatření k omezení zápachu: 

- Přijímat do zařízení pouze stabilizované kaly. 

- V letních měsících snížit množství uskladněných odvodněných kalů - zkrátit interval 

odvozu kalů. 

- V letních měsících shrabky sypat chlorovým vápnem 

 

9   Opatření pro případ havárie 

Porucha některého stroje kalového hospodářství: 

               Stroje nejsou zálohované. To znamená, že v případě poruchy jednoho stroje je 

nutno zastavit celou technologickou linku. Po dobu opravy porouchaného stroje je kal 

akumulován v uskladňovací nádrži kalu (v tomto případě je vhodné omezit, a nebo úplně 

zastavit dovoz kalu z jiných ČOV). V případě dlouhodobé poruchy technologie je nutno 

zajistit náhradní odvodňování mobilní kalovou koncovkou. 
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Požár objektu kalového hospodářství 

                Ve všech objektech jsou elektrické rozvody, proto je nutno vypnout el. proud. 

Odstředivka je v budově napájené z nové rozvodny u dmýchány. Čerpací stanice u 

uskladňovací nádrže je napájená z rozvaděče pro odstředivku. K hašení elektrického 

zařízení pod napětím je možno použít pouze hasících přístrojů práškových a sněhových 

(CO2).  

 

10   Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí 

Všeobecné požadavky 

 

Přímý vedoucí pracovník – mistr: 

        Mistr organizuje a zajišťuje péči o bezpečnost a hygienu při výkonu práce 

zaměstnanců po stránce osobní i věcné, hlavně odborným dozorem nad pracovníky a jejich 

prací a pravidelnými kontrolami objektů kalového hospodářství. 

        Mistr musí věnovat zvýšenou péči nezapracovaným pracovníkům a zajistit, aby byli 

všichni nově přijatí pracovníci před nástupem do práce podrobně poučeni o příslušných 

bezpečnostních předpisech, o bezpečném způsobu práce a používání ochranných oděvů a 

pomůcek. 

        Mistr musí vyžadovat, aby zaměstnanci používali předepsaných oděvů a osobních 

ochranných pomůcek. 

        Mistr musí kontrolovat, zda byli zaměstnanci ve stanovených termínech na pravidelné 

lékařské prohlídce.  

 

Každý zaměstnanec je povinen: 

       Osvojit si dodržování bezpečnostních, zdravotních a hygienických předpisů v rozsahu 

svého pracovního přidělení. 

        Zaměstnanec je povinen zúčastnit se školení týkajícího se bezpečnosti práce, ochrany 

zdraví a hygieny práce, požární ochrany atd. 

        Zaměstnanec si musí počínat tak, aby neohrožoval zdraví a život svůj, ani svých 

spolupracovníků.  
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          Zaměstnanec musí dodržovat v pracovní době (i před zahájením práce, pokud by do 

práce nastoupil pod vlivem alkoholu) zákaz požívání alkoholických nápojů nebo jiných 

omamných prostředků. 

Ochrana před úrazy mechanickými 

- Podlahy provozních místností a manipulační plošiny musí být opatřeny vhodnou 

povrchovou úpravou, aby nebyly kluzké, nesmí být zledovatělé. 

- Všechna pohyblivá zařízení musí být chráněna, aby bylo zabráněno zachycení části 

oděvů apod. 

- Všechna  el. zařízení musí být chráněna před možností neopatrného dotyku. 

- Pracoviště musí být řádně osvětleno a pro odlehlá místa musí být k dispozici přenosné 

lampy. V noci je nutno dodržovat předepsané osvětlení na komunikaci a prostoru 

bývalých kalových polí. 

- Všechny prostory a veškeré zařízení se musí udržovat v naprostém pořádku a 

bezvadném stavu. Manipulační plošiny se nesmí používat ke skladování jakéhokoliv 

materiálu. Pravidelně se musí odstraňovat zbytky odpadů a zabránit výskytu hmyzu a 

hlodavců. 

- Nádrž, která se vyřazuje z provozu, nebo opravuje, je nutno vyprázdnit, vypláchnout 

čistou vodou, aby organické zbytky nezahnívaly. Uzavřené prostory musí být větrány, 

aby nedošlo ke shromáždění nežádoucích plynů. 

- Kouření je dovoleno pouze na volném prostranství (mimo ochranné pásmo plynojemu 

a plynového hospodářství!) v uzavřených prostorách (strojovny, služebna,…) je 

příkazem vedoucího střediska kouření zakázáno.  

Ochrana před úrazy el. proudem 

- Elektrické zařízení se musí udržovat v souladu s předpisy a normami, musí být 

prováděny revize v rozsahu a lhůtách dle norem revizním technikem s příslušnou 

kvalifikací.  

- Bezpečně se musí zajistit dočasné rozvody el. zařízení, které nesmějí být ponechány 

jako zařízení trvalá. Kabely položené na komunikaci se musí chránit dřevěným krytem. 

Na přívodní kabely ležící na zemi se nesmí stoupat. 

- Přívody strojů musí být bezpečně kryty v pancéřových trubkách. 
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- Veškeré kovové části zařízení ( motory, stroje, kryty, kovové obaly s vedením kabelů, 

sloupy, el. vedení, transformátory apod. ) musí mít provedenou ochranu dle předpisů. 

- S elektrickým zařízením mohou pracovat pouze osoby určené k obsluze a práci s el. 

zařízením. 

- Zjištěné závady na el. zařízeních musí každý pracovník ihned hlásit, oprava přísluší jen 

kvalifikovaným osobám. 

- Při obsluze el. zařízení musí mít pracovník suché ruce a stát na nevodivé podložce. 

- Čistit nebo opravovat el. zařízení lze jen  při vypnutém el. proudu.  

Ochrana před onemocněním a otravami 

- Zaměstnanci určení pro obsluhu a údržbu strojního zařízení kalové koncovky ČOV 

musí používat předepsané ochranné pomůcky, dbát na osobní hygienu a dodržovat 

hygienické předpisy. 

- Podlahy v budovách musí být snadno omyvatelné a dezinfikovatelné. Při úklidu 

v kalovém hospodářství musí být používány dezinfekční prostředky.  

- Všechna vedení a zařízení s provozní a užitkovou vodou musí být označena 

s upozorněním, že nejde o vodu pitnou. 

- Po skončení práce je nutné umytí a převléknutí. Pokožku rukou je nutno chránit 

ochrannými mastmi. Je nepřípustné, aby zaměstnanci odcházeli v pracovních oděvech  

do svých domovů.  

- Odkládání pracovního a vycházkového oděvu musí být odděleno do samostatných 

skříní, které jsou vzájemně odděleny. 

-  Z hygienických důvodů nesmějí pracovníci na pracovištích  jíst, pít ani kouřit. 

- Zaměstnanci se mají vyvarovat dotýkání prsty nosu, úst a očí, aby se zamezilo 

přenášení choroboplodných zárodků. Nehty na rukou musí mít krátce zastřiženy. 

- U objektů, kde není zajištěno dostatečné větrání, může dojít k vývinu jedovatých, nebo 

nedýchatelných plynů. Do těchto prostor smí zaměstnanec vstoupit až po provedení 

analýzy ovzduší přenosným detektorem plynů. 

 

 

 


