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Abstract  

 This thesis solves the problem of leaching of nutrients from the sludge treatment plant, 

especially nitrogen and phosphorus, which are used in agriculture and for reclamation. Sludge 

from wastewater treatment plants belong to the major source of nutrients. The application               

of sludge should be optimized in terms of bioavailability Ptot, Ntot for vegetation cover                  

and also in terms of nutrient release into the environment. In the case that sufficient nutrient 

sampling vegetation is not secured, it comes to release of nitrogen compounds and phosphates 

into surface and subsurface waters. The increased concentrations of nutrients in surface waters 

are one of the factors affecting eutrophication. Eutrophication refers to the process                      

of degradation and deterioration of water quality. 

 

Keywords: leaching of nutrients, sludge from wastewater treatment plants, bioavailability, 

         reclamation, eutrophication 

 

Anotace práce  

 Diplomová práce řeší problematiku vyluhování živin z kalů z ČOV, zejména dusíku                  

a fosforu, které jsou využívány v zemědělství a pro rekultivaci. Kaly z ČOV patří mezi 

významný zdroj živin. Aplikace kalů musí být optimalizována z hlediska biodostupnosti Pcelk, 

Ncelk pro vegetační kryt a současně z hlediska uvolňování živin do prostředí. V případě,                  

kdy není zabezpečen dostatečný odběr živin vegetací, dochází k uvolňování dusíkatých látek                 

a fosforečnanů do povrchových a podpovrchových vod. Zvýšené koncentrace živin 

v povrchových vodách jsou jedním z faktorů ovlivňujících eutrofizaci. Eutrofizací se označuje 

proces znehodnocování a zhoršování kvality vody.    

 

Klíčová slova : vyluhování živin, kaly z ČOV, biodostupnost, rekultivace, eutrofizace 
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Seznam použitých zkratek 

 

ČSÚ   Český statistický úřad 

ČOV  čistírna odpadních vod 
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EO  ekvivalentní obyvatel 

EU  Evropská unie 

PPCP  Pharmaceuticals and Personal Care Products 

  farmaceutické látky a produkty denní potřeby 

TOC   Total Organic Carbon  

  celkový organický uhlík 

ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

ZUOVA Zdravotní ústav Ostrava 
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1. Úvod a cíl práce 

Kal je nevyhnutelným odpadem při čištění odpadních vod. „V současné době                   

se odhaduje produkce na 800 -1200 tun kalu/rok na 10 000 napojených obyvatel“. (Martens, 

2003). Zpracování odpadních vod je navrženo tak, aby odstraňovalo nežádoucí složky z vody 

a koncentrovalo je do objemově nevýznamného vedlejšího proudu - kalu. Kal může obsahovat 

přebytečnou biomasu z biologického čištění. Cílem úpravy kalů je zabránit nepříznivým 

dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Koncentrace prospěšných i znečišťujících 

složek v kalu (a zdravotní rizika s nimi spojená) závisí na počáteční kvalitě odpadní vody               

a na úrovni požadované technologie, která zaručí dosažení kvalitativních požadavků                    

na vyčištěnou odpadní vodu [2]. 

 Požadavkem je takové využití nebo zpracování kalů, které je přijatelné pro životní 

prostředí, udržitelné a ekonomicky únosné. Zpracování kalů obvykle stojí přibližně více                 

než polovinu celkových nákladů na čištění odpadních vod. Řízení zpracování kalů bude stále 

komplexnější, jak budou přísnější standardy pro životní prostředí a pokud budou výstupy                  

pro kal omezovány legislativou a stanoviskem veřejnosti [2]. Nejvýznamnějším procesem 

před dalším využitím kalů pro rekultivace nebo pro aplikaci na zemědělské půdě je zajištění 

povoleného obsahu patogenních mikroorganismů (vyhláška č. 32/2001 Sb.) procesem 

hygienizace. Při hygienizaci se vytváří takové prostředí, ve kterém bakterie nejsou schopny 

přežít. Toho lze dosáhnout buď vysokou teplotou nebo vysokou alkalitou prostředí. Mezi 

patogenní organismy, které se mohou vyskytnout v odpadních vodách, patří zejména viry 

(hepatitida A), bakterie (Salmonella, Escherichia coli), protozoa a parazitičtí červi [3].  

 

 Odpadová politika EU potlačuje ukládání odpadů a podporuje zabránění vzniku 

odpadů, jejich minimalizaci a recyklaci. V přípravě je novela směrnice 86/278/EHS, která 

zdůrazňuje zavedení pozornosti i na nové látky, které se vyskytují v odpadních vodách                     

a následně by mohly být nalezeny i v kalech z ČOV. Jedná se o tzv. PPCP (Pharmaceuticals 

and Personal Care Products). Do této skupiny látek je kromě léků zahrnuto mnoho dalších 
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komerčních produktů, jako např. kosmetické přípravky, přípravky osobní hygieny (prostředky 

proti slunečnímu záření), prací a čistící prostředky. 

 Možnosti recyklace zahrnují aplikace na půdu jako organické hnojivo, nebo                      

pro zlepšení kvality půdy v zemědělství a pro rekultivace [2]. Přístup evropských zemí                  

ke zpracování a využití kalů z ČOV je velmi rozdílný. Největší podporu má termické využití 

(spalování v Německo (60%) a v Rakousku (32%), ostatní země jako Belgie stále využívá 

využití kalů v zemědělství (90 %), Francie (60 %) [4]. 

Za velmi zajímavou možnost využití kalů z ČOV se nabízí postup, který uvádí Valečko     

et al. (2003) – systém ekotriáda „Využití stabilizovaných čistírenských kalů jako hnojiva                  

pro intenzívní pěstování fytomasy na nezemědělských pozemcích, a to k produkci bioplynu                   

a následné kogenerační výrobě energie“ Technologickou podstatu Ekotriády lze vyjádřit 

klíčovými slovy: Kaly - fytomasa - bioplyn- energie. Přebytečný kal z aerobního zpracování 

odpadních vod na komunální čistírně je přiváděn do anaerobní stabilizace, kde se jeho část 

přemění na bioplyn. Stabilizovaný kal je po odvodnění navážen na nezemědělské pozemky, 

rozprostřen a zaorán do půdy. Vypěstovaná fytomasa je odvezena do místa skladování, kde                             

se zakonzervuje a odkud se ve vhodnou dobu použije jako přídavek ke kalům pro anaerobní 

digesci na bioplyn. Nerozložený zbytek fytomasy se stává součástí kalů, které jsou                      

po odvodnění opět použity jako hnojivo pro produkci další fytomasy. 

 

Cílem této diplomové práce je posouzení biodostupnosti a vyluhovatelnosti živin, které 

mohou způsobovat eutrofizace povrchových a podzemních vod.   

 

2. Kaly z ČOV – základní charakteristika 

Podle § 32 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech se za kal považuje:    

- kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo 

odpadní vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které 

zpracovávají odpadní vody stejného složení jako městské odpadní vody               

a odpadní vody z domácností 
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- kal ze septiků a jiných podobných zařízení 

- kal z čistíren odpadních vod výše uvedených 

 

Kaly představují heterogenní  suspenzi pevných látek a agregovaných koloidních látek 

původně přítomných v odpadních vodách a vzniklých při různých způsobech jejich čištění. 

Koncentrace kalů se vyjadřuje jako obsah sušiny kalu (vyjádřený buď v g/l nebo v %). 

Složení a obsah sušiny kalu závisí zejména na charakteru znečištění odpadních vod                 

a na čistírenských procesech, kterým byla daná odpadní voda vystavena ( mechanické čištění, 

biologické čištění nebo jejich kombinace, fyzikálně-chemické čištění nebo dočištění a pod.) 

[2]. 

Množství produkovaných kalů závisí na množství zpracovávaného znečištění (počet 

EO), na způsobu čištění odpadních vod a typu kanalizace. Např. zařazení fyzikálně 

chemického odstraňování fosforu zvyšuje celkové množství kalu produkovaného aktivační 

čistírnou odpadních vod cca. o 30 %. Množství produkovaného kalu také závisí                             

na technologickém postupu zpracování kalu (zahušťování, desintegrace, stabilizace, 

odvodňování, desinfekce, sušení apod.). Zvýšená pozornost musí být věnována také různým 

činidlům (soli železa a hliníku, vápno, polymery apod.) přidávaných do procesu čištění vod 

nebo zpracování kalů [2]. 

Kaly z ČOV se usazují ve formě primárního kalu, který se odděluje ze surové odpadní 

vody v usazovacích nádržích nebo jiných separačních zařízeních. Je převážně biologické 

povahy, má zpravidla zrnitou strukturu a je tvořen nerozpuštěnými látkami. Druhou formou                 

je sekundární kal (přebytečný aktivovaný kal, přebytečný biologický kal), který vzniká 

v biologickém stupni čištění odpadních vod [6]. Oba druhy kalů se spojují a společně nebo 

separátně se zahušťují před dalším zpracováním. Takto spojený kal se nazývá  kal surový [7]. 

 

 Kaly představují cca 1 – 2 % objemu znečištěných vod, ve kterých je zkoncentrováno 

20 – 80 % původního znečištění. Především je to způsobeno patogenními mikroorganismy                 

a obsahem chemických toxických látek (např. AOX, PCB, NEL aj.) a těžkých kovů (Cd, Pb, 

Cr, Cu, Hg, Zn,). Druh patogenů a jejich počet závisí na místních geografických, klimatických 
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a demografických faktorech. Mezi hlavní zdroje patogenních mikroorganismů jsou 

exkrementy infikovaných lidí a zvířat. Patogenní organismy, které se mohou vyskytovat 

v odpadních vodách, jsou zejména viry (hepatitida A), bakterie (Salmonella, Escherichia coli), 

protozoa a parazitičtí červi [7]. 

 Dávka CaO v rozmezí 10 -30 % sušiny kalu se dávkuje pomocí šnekového zařízení. 

Kemira (1995) doporučuje dávky pro CaO  200-400 kg/tunu sušiny kalu. Základní 

podmínkou hygienizace kalu CaO je dokonalé promísení kalu vápna tak, aby byla v celém 

objemu dosažena potřebná koncentrace vápna [6].  

 

 Chemická stabilizace je založena na přídavku CaO (páleného nebo nehašeného) vápna, 

které působí v důsledku reakce s vlhkostí kalu. 

CaO + H2O → Ca(OH)2 + teplo 

Vápno je zpravidla přidáváno v takových množstvích, aby bylo zabezpečeno, že je dosaženo 

pH > 12 po dobu alespoň 2 hodin. Zvýšením pH a teploty dojde k inaktivaci většiny 

mikroorganismů, které by se mohly podílet na rozkladu kalu. Tímto procesem je zabezpečena 

jeho stabilita. Dávka CaO se pohybuje v rozmezí 10 – 30 % sušiny kalu [9].        

 Jednou z výhod vápnění je jeho jednoduchost a velmi dobrý hygienizační účinek. 

Naopak nevýhodou je zvýšení celkové sušiny kalu, který čistírna produkuje a uvolňování 

amoniaku do atmosféry, což vede k následnému snížení hnojivé hodnoty kalu při aplikaci                

na půdu [9].       

 

 

2.1 Fyzikální a chemické vlastnosti 

2.1.1 Fyzikální vlastnosti 

 Kal obsahuje látky rozpuštěné, koloidní a převažující část látek suspendovaných. 

Obsah vody většinou převyšuje obsah suspendovaných látek. Voda v kalu může být vázána 

několika způsoby a můžeme ji rozdělit podle schématu [6].:  
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- volná voda – je zadržována gravitační silou a může být z kalu odstraněna gravitační 

sedimentací (zahušťováním) 

- volná kapilární voda – v kalu je zadržována adhezními a kohezními silami.                       

Lze ji odstranit pomocí mechanického odvodňování (centrifugy). 

- fyzikálně vázaná voda – vyskytuje se mezi kalovými částicemi 

- vázaná voda  

- biologicky – součást buněk živých organismů žijících v kalu 

- chemicky – součást krystalové mřížky molekul nebo minerálních fází v kalech 

- fyzikálně – koloidy, vázána povrchovými silami, které se vyskytují na hranicích mezi        

 jednotlivými fázemi  

 

Tabulka č. 1   Fyzikální parametry o upravitelnosti kalů (Raclavská, H. 2007) 

parametr vysvětlení                                                                 
obsah sušiny základní parametr – koncentrace sušiny 
obsah organické hmoty základní parametr – koncentrace org. látek 
kalový index měřítko sedimentovatelnosti 
kondicionace spotřeba činidel                              
velikost částic popis částic 
CST (Capillary Suction Time) odvodňovací testy 
distribuce vody vliv na odvodňování 
hustota vliv na odvodňování na centrifugách 
filtrační odpor vliv na odvodňování 
reologické vlastnosti vliv na čerpání  
výhřevnost vliv na spalování 

 

 Obsah sušiny kalu je jednou ze základních charakteristik. Sušina kalu se skládá 

z podílu organického a anorganického.  Podíl organické složky se stanoví jako ztráta žíháním 

při teplotě 550 oC, kdy organické látky shoří a anorganické zůstanou nerozloženy jako zbytek 

po žíhání. Obsah sušiny poskytuje informace o konzistenci kalů [6].. 
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 Kalový index KI (ml.g -1) je objem usazeného kalu po 30 min. sedimentace, vztažený 

na koncentraci sušiny kalu X. Podle velikosti kalového indexu rozdělujeme kaly                         

do tří kategorií: normální – KI <100 mg.l-1, lehký – KI = 200 mg.l-1                                                  

a zbytnělý – KI > 200 mg.l-1[6]. 

 Kondicionace - chemická, termická nebo fyzikálně-chemická předúprava.                     

Např. přídavek flokulantů ke zlepšení odvodnitelnosti kalů, termická předúprava 

aktivovaného kalu a pod. [6]. 

 CST (Capillary Suction Time)  je jednoduchá, velmi používaná a rychlá metoda                 

pro určení filtrovatelnosti. CST je metoda, která vychází z měření rychlosti kapilárního sání 

kapalné fáze ze vzorku kalu do filtračního papíru. Princip stanovení spočívá v nahrazení 

tlakového spádu, potřebného k filtraci přepážkou, sací silou vhodného filtračního papíru, 

kterým je filtrát sorbován [6]. 

 Výhřevnost – množství tepla, které se uvolní při dokonalém spálení 1 kg látky,               

se nazývá spalné teplo (jednotka kJ) Výhřevnost je spalné teplo zmenšené o výparné teplo 

vody. Je tedy vždy menší než spalné teplo [6]. 

                                                                                                                                                                                                 

2.1.2 Chemické vlastnosti 

 Vlastnosti kalů závisí na jejich vzniku a na předchozí úpravě v procesu čištění 

odpadních vod. Chemické vlastnosti charakterizují přítomnost živin a toxických nebo 

nebezpečných složek obsažených v kalech [6]. 

 

Složení kalu: 

 Kal je suspenze pevných a koloidních částic organických (živých a mrtvých buněk 

mikroorganismů účastnících se čistírenských procesů – čištění vod, stabilizace kalu)                

a anorganických látek ve vodě.  

Kal obsahuje [6]: 

- netoxické organické látky, až 60 % v sušině a dále sloučeniny dusíku a fosforu 

- toxické látky: 
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  - těžké kovy: Zn, Pb, Cu, Cr, Ni, Cd, Hg, As, (koncentrace 1 až 1000 mg/l) 

            - PCB, PAU, dioxiny, pesticidy, alkylsulfofenoly, polyfenoly 

- mikroorganizmy z čistírenského procesu a jiné včetně patogenních 

- anorganické sloučeniny křemíku, hliníku, železa, vápníku, hořčíku, aj. 

- vodu 

 

 Nejvýznamnější živiny obsažené v kalech jsou fosfor a částečně i dusík, obsah 

draslíku je poměrně nízký [16]. Zjišťování obsahu živin v půdě je podkladem pro sestavování 

plánu hnojení. Před aplikací kalů, např. na zemědělskou půdu, je nutná jeho analýza. Možnost 

a četnost aplikace je ovlivněna obsahem živin, těžkých kovů a organických mikropolutantů 

v kalech i v půdách. 

 

2.2 Biologické vlastnosti a ekotoxicita 

2.2.1 Biologické vlastnosti 

 Za upravený kal je považován kal, který byl podroben biologické, chemické nebo 

tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv vhodnému procesu, který 

významně snížil obsah patogenních mikroorganismů v kalech, a tím i zdravotní riziko spojené 

s jeho aplikací [6] .       

 Jako  patogenní organismy jsou označovány bakterie způsobující onemocnění. 

Poškození organismu je způsobeno narušením tkání nebo jedovatými látkami – toxiny, které 

mnohé bakterie produkují [6].V kalech jsou patogenní a podmíněně patogenní organismy 

přítomny v mnoha druzích, přináší nejen nebezpečí pro zvířata a lidi, ale i pro ostatní složky 

životního prostředí [10].        

 V kalech a upravených kalech se mohou vyskytovat tyto skupiny organismů, které 

jsou potenciálně patogenní pro člověka [6]: 

- bakterie – celkové koliformní, termotolerantní koliformní, enteroccoci, Salmonella sp., 

Clostridium sp., Mycobacterium tuberculosis 
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- viry – enterické viry, bakteriofágy 

- prvoci – Giardia sp. 

- Helminty – Ascaris sp., Trichuris vulpis., Toxocara sp. 

 Hodnocení kvality kalů je založeno na stanovení aktuálního počtu přítomných 

indikátorových organismů v kalech. Většinou se pro studium redukce patogenních 

mikroorganismů sledují Escherichia coli, bakterie rodu Enterococcus, Clostridium, 

salmonella, helminty a Cryptosporidium. Volby indikátorových patogenních organismů 

vychází z předpokladu, že by měly být nejodolnější vůči hygienizaci a nejdéle by měly 

přežívat v prostředí [6]. 

 Limit v případě množství bakterií a streptokoků je dán kategorií znečištění půdy po 

aplikaci kalu:  

- kategorii I. je možno obecně aplikovat na půdy využívané v zemědělství při dodržení 

ostatních ustanovení  vyhlášky č. 504/2004 Sb. 

- kategorii II. lze aplikovat na zemědělské půdy určené k pěstování plodin a na půdy                   

na kterých se nejméně 3 roky po použití čistírenských kalů nebude pěstovat polní 

zeleniny a intenzivně plodící ovocná výsadba, a při dodržení zásad ochrany zdraví při 

práci a ostatních ustanovení vyhlášky.        

 

2.2.2 Ekotoxicita 

 Nebezpečná vlastnost odpadu uvedená v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb.                             

O odpadech. Ekotoxické jsou odpady, které představují, nebo mohou představovat, akutní 

nebo pozdější nebezpečí pro životní prostředí definované touto vyhláškou. Výsledky 

ekotoxikologických testů se využívají pro vyloučení nebo potvrzení nebezpečné vlastnosti 

H14 uvedené v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb. a jsou podkladem pro využívání odpadů 

na povrchu půdy a pro rekultivace (vyhláška 294/2005 Sb.)[6]. Ekotoxikologické testy                

se provádějí formou testů akutní toxicity na čtyřech typech organismů rostlinné a živočišné 
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říše. Výběr organismů určuje vyhláška 294/2005 Sb. a jednotlivé metody stanovení                     

na předepsaných organismech vyhláška 376/2001 Sb.  

Jedná se o tyto organismy: 

- Poecilia reticulata  nebo Brachydanio rerio (doba působení 96 hod.) 

- Daphnia magna (doba působení 48 hod.) 

- Desmodesmus subspicatus (dříve Scenedesmus subspicatus) nebo Pseudokirchneriella 

subcapitata (Korshikov) (dříve Selenastrum capricornutum) (doba působení 72 hod.) 

- Sinapis alba (semeno) (doba působení 72 hod.) 

 Ekotoxikologické testy jsou podle vyhlášky 294/2005 Sb. prováděny v neředěném 

vodném výluhu. Zjišťuje se, zda zkoušený vzorek odpovídá požadavkům vyhlášky 294/2005 

Sb., což je jedna z podmínek ukládání odpadu (materiálu) na povrchu terénu (tabulka č.10.2 

vyhlášky).  

 

Tabulka č. 2    Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů  (tabulka č. 10.2 vyhlášky 294/2005) 
 
testovaný 
organismus 

doba působení      
(hodina) 

                                            
I 

                                     
II 

Poecilia reticulata, 
nebo Brachydanio 
rerio 

96 ryby nesmí vykazovat 
v ověřovacím testu 
výrazné změny chování ve 
srovnání s kontrolními 
vzorky a nesmí uhynout 
ani jedna ryba 

ryby nesmí 
vykazovat  
v ověřovacím testu 
výrazné změny 
chování ve srovnání 
s kontrolními vzorky 
a nesmí uhynout ani 
jedna ryba 

Daphnia magna 
Straus 

48 procento imobilizace 
perlooček nesmí  
v ověřovacím testu 
přesáhnout 30 % ve 
srovnání s kontrolními 
vzorky 

procento imobilizace 
perlooček nesmí   
v ověřovacím testu 
přesáhnout 30 % ve 
srovnání s 
kontrolními vzorky 

Raphidocelis 
subcapitata 
(Selenastrum 
capricornutum) nebo 
Scenedesmus 

72 neprokáže se  
v ověřovacím testu 
inhibice růstu řasy větší 
než 30 % ve srovnání 
s kontrolními vzorky 

neprokáže se  
v ověřovacím testu  
inhibice nebo 
stimulace růstu řasy 
větší než 30 % ve 
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subspicatus srovnání 
s kontrolními vzorky 

semena Sinapis alba 72 neprokáže se  
v ověřovacím testu  
inhibice růstu kořene 
semene větší než 30 % ve 
srovnání s kontrolními 
vzorky 

neprokáže se  
v ověřovacím testu 
inhibice nebo 
stimulace růstu 
kořene semene větší 
než 30 % ve srovnání 
s kontrolními vzorky 

Poznámka k tabulce č. 10.2 V případě odpadů obsahujících anorganická pojiva (vápno, hydraulické vápno, cement apod.) může být 
pH výluhu upraveno na hodnotu ležící v intervalu 7,8 ± 0,2. 

 

Potvrzení nebo vyloučení nebezpečné vlastnosti H14 Ekotoxicity 

 Jako nebezpečný se hodnotí odpad, jehož vodný výluh vykazuje ve zkouškách akutní 

toxicity alespoň jeden z testovacích organismů následující hodnoty: 

Tabulka č. 3    Zkouška akutní toxicity (Raclavská, H. 2007) 

v testech na rybách 96 LC50 ≤ 10 ml/l 
v testech na perloočkách 48 EC50 ≤ 10 ml/l 
v testech na řasách  72 IC50 ≤ 10 ml/l 
v testech na semenech 72 IC50 ≤ 10 ml/l 

 

 Česká legislativa pro hodnocení ekotoxicity odpadů předepisuje pouze použití 

akvatických zkoušek eketoxicity s vodným výluhem odpadu. V EU legislativě dosud není 

schválen jednotný přístup, proto je ekotoxicita odpadů v EU vyhodnocována různým 

způsobem.  

 Jednou z možností jsou kontaktní (terestiální, terestické) testy. Tyto postupy                  

jsou vhodné pro zjištění toxických vlastností hydrofobních nebo ve vodě málo rozpustných 

látek. Jsou založeny na bezprostředním kontaktu testovacích organismů s toxickými látkami          

a jejich reálné dlouhodobé expozici toxikantům (týdny). Testy vykazují vyšší citlivost, 

detekují nižší koncentrace a mají současně charakter testů reprodukčních. Jejich výsledky jsou 

klíčovým indikátorem rovnováhy systémů [11]. 
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 Nově navrhovaná sada testů pro hodnocení ekotoxicity pro pevné matrice (terestrické 

testy) zahrnuje [10]: 

- reprodukční test na půdním členovci chvostoskoku Folsomia candida 

- reprodukční test na bezobratlém organismu roupici Enchytraeus crypticus 

- test inhibice růstu kořene suchozemské rostliny - salátu Lactuca sativa 

- test na luminiscenční bakterii Vibrio fischeri 

- imobilizační test na dafniích 

- růstový inhibiční test na řasách  

 

3. Možnosti využití kalů z ČOV v EU a ČR 

 V Evropě produkce kalů z ČOV jednoznačně stoupá. V mnoha zemích Evropy               

lze předpokládat, že v průběhu několika let až desetiletí dojde k několikanásobnému zvýšení 

produkce. U některých států, vyspělých v oblasti čištění a odvádění odpadních vod, jako jsou 

Švýcarsko, Lucembursko a Švédsko lze předpokládat minimální navýšení produkce [4]. 

 Množství produkovaných kalů vzrůstá s rostoucím rozšiřováním kanalizace                     

a se zvyšující se úrovní čištění odpadních vod. Množství produkovaných kalů závisí 

především na typu kanalizační sítě a na použité technologii čištění odpadních vod. Neexistuje 

žádná univerzální metoda pro zpracování, využití a eventuelně likvidaci čistírenských kalů              

a jsou značné rozdíly v lokálních přístupech k nakládání s kaly [6]. 

 Cílem úpravy kalů je zabránit nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské 

zdraví. Koncentrace prospěšných i znečišťujících složek v kalu (a zdravotní rizika s nimi 

spojená) závisí na počáteční kvalitě odpadní vody a na úrovni požadované technologie, která 

zaručí dosažení kvalitativních požadavků na vyčištěnou odpadní vodu. Požadavkem je takové 

využití nebo zpracování kalů, které je přijatelné pro životní prostředí, udržitelné                       

a ekonomicky únosné [6].  
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Na čem závisí množství produkovaných kalů [2]: 

 Problematiku ovlivňování množství čistírenských kalů můžeme rozdělit do čtyř oblastí 

(obr.č. 1.) 

A   primární (mechanické) čištění 

B snižování produkce biomasy v aerobním biologickém stupni 

C  technologická linka zpracování kalu – způsoby předúpravy, způsoby stabilizace a pod. 

D  metody využití a likvidace kalů 

 

 

Odvodnění 

Kondicionace 

Zahušťování 

Předúprava 

Stabilizace Skládka 

Termické 
zpracování 

Zemědělství 

Kompost 

Sušení 

Primární kal 
Přebytečný 
aktivovaný kal 

Aerobní biologický stupeň A 
B 

C 

D 

 
Obr. č. 1.   Obecné schéma zpracování čistírenského kalu 

(<http://biom.cz/cz/odborne-clanky/efektivni-vyuziti-a-likvidace-cistirenskych-kalu>) 

3.1 Nakládání s čistírenskými kaly v ČR 

 Napojení obyvatel na kanalizaci každoročně mírně stoupá. V ČR bylo podle ČSÚ  

v roce 2010 napojeno na veřejnou kanalizaci  8.61 mil. obyvatel, tj. 81.8 % z celkového počtu 

obyvatel. Čistírenských kalů vzniká v ČR řádově cca 176 tis. tun sušiny (zdroj Český 

statistický úřad). Z hlediska celkové produkce odpadů se jedná o významné množství [12]. 
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Zpracování a nakládání s kaly z ČOV 

využití kalů v zemědělství 

 V ČR doposud není zákonem daný předpis, který by upravoval podmínky využití kalů 

z ČOV v zemědělství. Podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě stanovuje 

vyhláška č. 504/2004 Sb. Definuje technické podmínky pro použití upravených kalů                    

na zemědělské půdě. Na zemědělskou půdu mohou být použity pouze kaly, které vyhovují 

mezním hodnotám koncentrací vybraných rizikových látek a prvků uvedeným v  příloze                                              

č. 3 a  mikrobiologickým kritériím v příloze č. 4. Tato vyhláška je v souladu se směrnicemi 

Rady EU 86/278/EEC o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů                  

z čistíren odpadních vod v zemědělství. 

Tabulka č. 4    Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech  pro jejich  použití na 

  zemědělské půdě (ukazatele pro hodnocení kalů) (příloha č. 3 vyhlášky 504/2004 Sb.) 

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 

 

Tabulka č. 5    Mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě (příloha č. 4 vyhlášky  

            504/2004 Sb.) 

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

  
 kategogie kalů 
  
  

 
termotolerantní 

koliformní bakterie 
enterokoky 
  

Salmonella sp. 

  
 
 I. 

      
 < 103     

    
 < 103      negativní nález 

 
 II. 103 - 106      

   
 103 - 106     nestanovuje se  

* KTJ- kolonie tvořící jednotku 
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Vysvětlivky k tabulce č.5 

Kategorie I  - kaly, které je možno obecně aplikovat na půdy využívané v zemědělství při dodržení ostatních 

ustanovení  této vyhlášky. 

Kategorie II – kaly, které je možno aplikovat na zemědělské půdy určené k pěstování technických plodin,                  

a na půdy, na kterých se nejméně 3 roky po použití čistírenských kalů nebude pěstovat polní zelenina                       

a intenzivně plodící ovocná výsadba, a při dodržení zásad ochrany zdraví při práci a ostatních ustanovení 

vyhlášky. 

 

 Odpadní kaly s velkým zastoupením organických složek (přes 30%) lze použít 

samostatně nebo lépe ve směsi s jinými hnojivy k hnojení zemědělské půdy. Hnojivý účinek 

kalů spočívá v obsahu pro půdu příznivých prvků (N, P, K, Ca, Mg). Surové kaly                          

jsou pro hnojivé účinky nevhodné, neboť obsahují množství mikroorganismů, nebezpečných 

jak pro člověka, tak pro zvířectvo [13]. Pro hnojení se využívá kal stabilizovaný, u kterého                   

je obsah mikroorganismů podstatně snížen.  

  

 Výhody zemědělského využití odpadních kalů [13]: 

- užitečné živiny obsažené v kalech, jako je dusík a fosfor 

- užitečné organické látky pro zlepšení humusového podílu v půdě 

- možnost regulovat aplikaci 

 

 Nevýhody zemědělského využití odpadních kalů [13]: 

- velké náklady na skladování, neboť kal může být aplikován na půdu jen několikrát ročně 

- závislost na jednotlivých uživatelích a na administrativních dohodách 

- nedostatek znalostí o obsahu organických mikropolutantů a patogenních organismů 

v kalech a jejich účinek na potravní řetězce 
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 Při zemědělském způsobu využití čistírenských kalů je nutno dodržet celou řadu 

podmínek, mezi které patří [14]: 

- provedené rozbory kalů na těžké kovy a cizorodé látky musí splňovat limitní hodnoty 

stanovené vyhláškou č. 504/2004 Sb.  

- provedení rozborů půd z pozemků kam je zemědělský kal aplikován 

- dodržení maximální dávky 5 tun sušiny na 1ha v průběhu 3 po sobě následujících let. 

Toto množství může být zvýšeno až na 10 tun sušiny kalů v průběhu 5 po sobě 

následujících let, pokud použité kaly obsahují méně než polovinu limitního množství 

každé ze sledovaných rizikových prvků a látek. Dávka dusíku dodaného v kalech nesmí 

překročit 70% celkového potřebného dusíku pro hnojenou plodinu. 

- kaly a substráty z nich nebudou používány k plodinách určených k přímému konzumu 

(ovoce, zelenina atd.) 

- kaly a substráty z kalů nebudou použity v ochranných pásmech zdrojů podzemních vod                   

a povrchových vod v chráněných oblastech a jejich ochranných pásmech 

- před použitím substrátů z kalů na zemědělskou půdu budou prováděny rozbory těchto 

substrátů na obsah těžkých kovů 

- vedení evidence o produkci kalů a jejich využití na zemědělské půdě 

 

kompostování čistírenských kalů 

 Kompostování je řízený proces, při kterém jsou organické látky z kalu biologicky                     

(za aerobních podmínek) rozloženy na stabilizovaný materiál – kompost. Kompostování kalů 

je vhodné z hlediska zabezpečení hygienizace. Při termofilním kompostování (při teplotě                      

65 - 70oC) nastává spolehlivá hygienizace již po třech dnech fermentace. Pro přípravu 

kompostů se v ČR využívá surovinová skladba, která většinou obsahuje pouze 20 % 

hmotnosti  čistírenského kalu [7]. 



Bc. Lucie Holubová: Vyluhování živin z kalů z ČOV 

 

2010   16 

 

 Kaly mohou být kompostovány, jestliže obsahují dostatečné množství organické 

složky a mají-li relevantní obsah vody. Je požadován dostatečný obsah živin (dusík, fosfor), 

vlhkost a schopnost aerace a vhodné podmínky pro existenci mikroorganismů [7]. 

 Princip procesu  kompostování  spočívá  ve smíchání  čistírenského kalu s dalším 

doplňkovým organickým materiálem (sláma, seno, tráva, stromová kůra, dřevní štěpka apod.) 

Hlavními destruenty jsou bakterie, zpracují 80-90 % organické hmoty, zbytek actinomycety              

a houby [7]. 

 

Termické způsoby zpracování kalů 

 Obecně lze termické způsoby zpracování kalu rozdělit na [6] : 

- pyrolýzu 

- zplyňování 

- přímé spalování kalu a spoluspalování 

- průmyslové metody likvidace a směšování (do cihel apod.)  

Pyrolýza 

 „Novým technologickým postupem likvidace čistírenských kalů je pyrolýza                        

za nepřítomnosti kyslíku při teplotě 800 - 1000°C. Při pyrolýze kalu probíhá chemická 

destrukce organických látek teplem za nepřítomnosti kyslíku. Produkty pyrolýzy jsou plynné 

(oxid uhličitý, oxid uhelnatý, vodík, metan a další uhlovodíky), kapalné (kondensát a vyšší 

uhlovodíky) a tuhý zbytek. Pyrolýzní plyn a kapalný podíl se spalují, tuhý zbytek je možno 

skládkovat. Je žádoucí vést proces tak, aby byl minimalizován kapalný podíl a tuhý zbytek 

byl co nejméně vyluhovatelný“[2]. 

Zplyňování 

 Jedná se o jednu z alternativních možností tepelné degradace kalů. Z fyzikálně 

chemického hlediska lze proces rozdělit na: zmenšení objemu kalu a zplyňování dehtu 
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pomocí CO2. Zplyňování kalů je přeměna usušeného kalu na plynné palivo prostřednictvím 

zplyňovacího média, kterým může být vzduch, případně kyslík [6]. 

Spalování kalů 

 Podstatným přínosem spalování kalů je minimalizace objemu. Při spalování se sníží 

objem kalu o více než 90%, přitom zbylý materiál je inertní a lze jej bez obav uložit                       

na skládku nebo jinak využít. Metody spalování kalů jsou nejrozvinutější                                          

a nejpropracovanější v Japonsku. Nejvhodnější se ukazuje fluidní spalování. Největší 

spalovna zpracovává 300 t sušiny kalu za den [15].      

 Ke spalování kalů se využívají speciální spalovací zařízení, která byla vyvinuta pouze 

pro tento účel, nebo se mohou spalovat ve spalovnách komunálního odpadu. Po předsušení                   

se mohou také spalovat v cementářských pecích. Pro spalování je často využíván fluidní 

systém spalování [6].           

 „Spalování čistírenských  kalů ve fluidních reaktorech je dnes nejperspektivnější 

technologie zpracování odpadních kalů. Tato technologie je označována jako TZK (termické 

zpracování kalů), popřípadě TG (termická degradace)“[4].  

 

3.2 Nakládání s čistírenskými kaly v EU 

 Produkce kalů z ČOV v Evropě jednoznačně stoupá, což je způsobeno zaváděním 

splaškové kanalizace a jejím následným vyústěním na ČOV.  Způsob nakládání s kaly 

v jednotlivých zemích závisí na lokálních, kulturních, historických, legislativních a politicko-

ekonomických podmínkách. Způsob využití kalů z ČOV je proto v různých zemích EU 

odlišný. Podle Fytili et al. (2008) jsou uplatňovány různé způsoby využití, a to s ohledem                  

na jejich energetický obsah (termické metody) nebo na možnosti využití chemického složení 

(např. výroba hnojiva na bázi struvitu) nebo nově má firma Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 

společně s firmou Kimura Manufacturing Co., Ltd. patentovánu technologii výroby aktivního 

uhlíku z kalů z ČOV.  
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 V mnoha zemích lze předpokládat navýšení produkce kalů v průběhu několika let. 

Země, které mají čištění odpadních vod na vysokém stupni (Švýcarsko, Švédsko, 

Lucembursko) vykazují minimální navýšení produkce kalů [7]. Zkušenosti ze zahraničí 

ukazují na zvyšování trendu důsledné recyklace kalů a jejich využití v zemědělství. Je tomu 

tak např. v Norsku, kde se využívá přibližně 75% kalů v zemědělství. Podobná situace               

je v Německu, Velké Británii a dalších zemích [4]. 

 

 Zde je uveden přehled některých zemí EU a příklady nakládání s čistírenskými kaly                        

se zaměřením na využívání kalů pro zemědělské účely [4]: 

 V Rakousku je přibližně 20% produkovaných kalů využito v zemědělství, ale riziko 

používání kalů je stále příliš vysoké, než aby bylo možno jejich používání doporučit. 

 V Belgii v provincii Flandry je používání kalů v zemědělství z důvodu přísných limitů 

prakticky vyloučeno. Limity splňuje cca 5% množství kalů. Naopak je tomu ve Valonském 

regionu, kde na zemědělskou půdu aplikováno 80 až 90 % produkce komunálních kalů. 

 Dánsko má striktní legislativní normu a limity na kovy, v kalech se řadí mezi 

nejpřísnější v celé EU. V zemědělství používáno cca 62 % produkovaných kalů. 

 Ve Finsku existuje odpor proti používání kalů na půdě. Tento stav nebyl překonán          

ani zavedením nové legislativy, která zpřísnila limity pro těžké kovy. Ve většině případů 

nevyhovuje půda svými obsahy těžkých kovů, a tak kal nemůže být aplikován.  

 Francie používá 60% kalů z ČOV v zemědělství. Nastává ale problém s určením 

odpovědnosti za případné škody způsobené používáním kalů na zemědělské půdě nebo 

diskriminace potravin vyrobených z plodin, které byly na půdě ošetřované kaly pěstovány. 

  Německá asociace zemědělců na národní úrovni nezakazuje používání kalů 

v zemědělství, ale na regionální úrovni je odmítáno. Podmínkám pro využití kalů na půdu 

vyhovuje jen malá část z produkce kalů. Jediným akceptovatelným způsobem je spalování. 

 Španělsko používá v zemědělství cca 46% produkovaných kalů a předpokládá                  

se i nárůst. Za hlavní způsob nakládání s kaly se považuje používání kalů v zemědělství                    

a kompostování. Velké množství kalu je kompostováno a následně prodáváno. Bylo 
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stanoveno, že jestliže obsah kalů ≤ 35% sušiny, spadají kompostované kaly pod průmyslová 

hnojiva. 

 

4. Hodnocení obsahu živin v kalech z ČOV 

 Čistírenské kaly jsou významným zdrojem uhlíku a organické hmoty. Obsah 

organických látek 33 - 57%. Kaly z ČOV patří do skupiny hnilobných kalů. Při stabilizaci                   

se organické látky mineralizují nebo přeměňují na nehnilobné (např.huminové), které 

pozvolna podléhají dalšímu biologickému rozkladu. Používají se jako hnojivo – levný zdroj 

esenciálních prvků (dusík a fosfor). V případě aplikace v delším časovém období (několik let) 

hrozí nebezpečí zanesení těžkých kovů do půdy (nejčastěji zinek, měď, olovo, chrom, nikl) 

[17].  

 „Kaly jsou zdrojem humifikovaných organických látek a živin“ (Hýblerová K., 2005).  

Za optimální podmínky pro příjem živin rostlinami se považuje hodnota acidobazické reakce 

půd (pH ) v rozsahu 5.5 – 6.5 nebo 7. Dostupnost živin pro rostliny je ovlivňována celou 

řadou procesů, z nichž mezi nejvýznamnější patří proces vymývání živin. Živiny obsažené 

v půdách jsou dostupné pro rostliny, když se v půdní vodě vyskytují v iontové formě nebo 

tvoří anorganické nebo nízkomolekulární organické komplexy [7].      

 Nejvýznamnější živiny obsažené v kalech jsou fosfor a částečně i dusík, obsah 

draslíku je poměrně nízký [16]. 

  

 V tabulce č. 6 jsou uvedeny výsledky chemického rozboru kalů z ÚČOV Ostrava za 

rok 2011, která provádí měsíční rozbory. Rozbory byly provedeny v akreditované laboratoři 

ZUOVA podle standardizovaných metodik.  
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Tabulka č. 6    Výsledky chemického rozboru kalu ź ÚČOV Ostrava  (zdroj laboratoře ÚČOV) 

  28.1. 10.2. 22.3. 7.4. 17.5. 16.6. 19.7. 18.8. 16.9. 3.10. 16.11. 5.12. 

Nc 
% v 
suš. 2,2 3,3 3,6 3,4 3,0 2,7 2,6 2,5 1,9 2,8 2,8 

 
 

2,6 

N- 
NH4 

% v 
suš. 0,65 0,3 0,74 0,54 0,470 0,41 0,36 0,39 0,37 0,34 0,3 

 
 

0,4 

N- 
NO3 

% v 
suš. <0,018 <0,017 <0,019 <0,017 <0,012 <0,013 <0,012 <0,010 <0,0071 <0,0085 <0,0081 

 
 

<0,008 

P2O5 
% v 
suš. 5,1 6,3 5,9 5,91 6,08 6,32 5,46 5,00 4,30 4,86 5,67 

 
 

5,68 

K2O 
% v 
suš. 0,233 0,289 0,304 0,334 0,316 0,204 0,321 0,328 0,311 0,319 0,302 

 
 

0,289 

CaO 
% v 
suš. 17,1 13,9 12,0 14,1 10,5 11,7 10,8 12,9 12,2 12,0 12,6 

 
 

13,4 

MgO 
% v 
suš. 0,502 0,584 0,59 0,657 0,665 0,604 0,662 0,662 0,575 0,630 0,576 

 
 

0,570 

sušina % 28,8 28,7 30,3 30,6 36,7 39,3 37,4 42,7 42,1 33,1 29,7 
 

29,5 

ZŽ % 42,2 48,4 48,2 46,7 44,2 40,7 40,8 37,5 32,4 43,5 47,2 
 

46,4 

pH   8,0 8,2 8,3 7,9 8,0 8,3 7,9 8,1 8,2 9,6 9,4 
 

8,0 

Vysvětlivky: ZŽ – ztráta žíháním 

 

 Z tabulky č.6 je zřejmé, že kaly obsahují velký podíl anorganické složky                    

(32.4 -  48.4%), která je vyjádřena jako ztráta žíháním. Organický podíl tvoří tedy cca 60 %. 

Anorganická složka je tvořena převážně minerály, které jsou uvolňovány z půd (křemen, 

živce, karbonáty a jílové minerály) (Raclavská, H.). Množství anorganické složky v kalech       

je většinou ovlivněno splachy z půd, komunikací a z městské zástavby, proto je jejich výskyt 

závislý na  množství a vydatnosti srážek. Podíl anorganické složky je na druhé straně 

limitujícím faktorem pro využití kalů z hlediska energetického využití.  
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Tabulka č. 7    Množství vylouženého celkového dusíku a fosforu z vápněného kalu – vztaženo k poslední     

                analýze (2.11.2011) 

   Koncentrace ve výluhu Vylouženo 

 % v sušině mg/kg % z celkového obsahu 

 průměrná hodnota směrodatná odchylka   

Ncelk  

2,78 

 

0,47 

 

2000 

 

7,19 

Norg  

2,34 

 

0,45 

 

1800 

 

7,69 

Pcelk  

2,42 

 

0,27 

 

15,60 

 

0.06 

 

 Z tabulky č.7 je zřejmé, že se po 6 měsících ze stabilizovaného vápněného kalu 

vyloužilo 7.20 % celkového dusíku a pouze 0.06 % celkového fosforu. I když se tato čísla jeví 

jako minimální, jsou vyloužitelné obsahy problémové z hlediska procesu eutrofizace.  

Koncentrace Pcelk ve vodném výluhu 1.56 mg/l (1560 µg/l) cca 15 x překračuje hranici 

definovanou pro hypereutrofní vody podle Forberga a Rydinga …..  

 

4.1 Formy výskytu dusíku v kalech z ČOV 

 Dusík je v kalech přítomen ve formě organické a anorganické (amonný nebo nitrátový 

dusík). „Člověk denně produkuje 11.2g Ncelk/den/osoba. Z toho 8.7g pochází z toalet (78%), 

z koupelen 1.9 g (17 %) a z kuchyní 0.6 (5%)“.(Lopez-Tercero et al. 2005).   

 

 Koncentrace organického a anorganického dusíku v kalech je ovlivněna technologií 

ČOV. Organický dusík je z velké části vázán na tuhé částice, a proto je značně ovlivněn 

procesy odvodnění nebo sušení. Koncentrace anorganických forem dusíku výrazně klesá 

odvodněním. Také zahřívání, nebo aerace vedou ke snížení amonného dusíku. Zpravidla                

je v čistírenských kalech většina minerálního dusíku ve formě amonné (až 90 %), jestliže byly 

kaly ošetřeny anaerobním způsobem [2]. Průměrná hodnota celkového dusíku ve vápněném 
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kalu ( z rozboru kalů z ÚČOV Ostrava za rok 2011) je 2.78 % v sušině a organický dusík 

tvoří 2.34 % v sušině.  

 

 Ionty NH4
+ se dobře sorbují na negativně nabitých anorganických a organických 

částicích půd. Obsah minerálního dusíku  ve stabilizovaných odvodněných čistírenských 

kalech tvoří 10%  z celkového obsahu dusíku, Organický dusík je obsažen                                    

v aminokyselinách, což je ovlivněno především obsahem látek bílkovinné povahy. Po aplikaci 

čistírenských kalů do půdy je organický dusík poměrně rychle mineralizován 

mikroorganismy. U dusíku v organických vazbách čistírenských kalů je uváděn poločas 

rozpadu jeden rok [21]. 

 

4.2 Formy výskytu fosforu v kalech z ČOV 

 „Člověk vylučuje denně asi 1.5 g fosforu, který přechází do splaškových odpadních 

vod. Splaškové vody obsahují také anorganické sloučeniny fosforu z pracích prostředků,                

do nichž se přidávají jako aktivační přísady“ [22]. „Tyto fosforečnany zvyšují specifické 

množství fosforu ve splaškových vodách i až na více než 3 g na obyvatele za den“[23].  

Fosfor je přítomen v kalech ve formě organické - organicky vázaný fosfor je produktem 

biologických procesů (např. biologického čištění odpadních vod).  V případě chemického 

srážení s využití koagulantů  se fosfor v kalech vyskytuje nejčastěji ve formě síranů jako 

krystalická forma minerálu vivianit (hydratovaný fosforečnan železitý  Fe3(PO4)3 · 8H2O), 

resp. vivianit s příměsí baricitu (Mg,Fe)3(PO4)2 . Vivianit má proměnlivou barvu (bílá, modrá, 

zelená) a vytváří kuličkové – sférolitické agregáty, složené z jehlicovitých krystalků [6]. Jiní 

autoři [24] uvádí jako hlavní minerál s obsahem fosforu v kalech struvit (NH4MgPO4·6H2O). 

Struvit i vivianit jsou těžko rozpustné v neutrálních a alkalických podmínkách, ale velmi 

dobře rozpustné v kyselém prostředí při pH < 4 [25].  Struvit se dá potenciálně využít jako 

hnojivo [6]. 

 V zemědělství mají významnější uplatnění sloučeniny fosforu jako hnojiva fosfáty                        

a superfosfáty. Rostlinami je přijímán ve formě anionu H2PO4. Fosfor má klíčový význam  

pro eutrofizaci povrchových vod [26]. 
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4.3 Biodostupnost živin 

 Biodostupnost chemické sloučeniny v prostředí je dána jejím množstvím, které                  

je přítomné ve formě dostupné pro organismy. Množství biodostupné formy do jisté míry 

závisí na jejich fyzikálně chemických vlastnostech a fyzikálně chemickém charakteru 

prostředí. Biodostupnost organických a anorganických látek půdě je rozdílná. Organické látky 

téměř výhradně v závislosti na stárnutí půdy snižují svoji biodostupnost a to jednak sorpcí              

na organickou složku půdy a v důsledku mikrobiální degradace [27].  

 Biodostupnost je ovlivňována pH, teplotou, kationtovou výměnnou kapacitou, obsah 

organické hmoty aj. Hodnota pH ovlivňuje adsorpci, iontovou výměnu, redoxní podmínky, 

kompletaci a precipitaci. Hlavní složky půdy s vlivem na biodostupnost jsou jíly a organická 

hmota. Při vyšší teplotě se zvyšuje rozpustnost ve vodě a tím se zvýší i biodostupnost [28].  

 Kationtová výměnná kapacita representuje maximální množství kationů, které je půda 

schopna absorbovat nebo vyměnit. Je určena obsahem jílu a organické hmoty. S její hodnotou 

se zvyšuje schopnost vázat těžké kovy a polárnější organické látky [29].       

 
 „Obsah Pcelk v půdách kolísá v rozmezí 0.03 – 0.13 %, vyskytuje se ve formě 

fosforečnanů. Příjem fosforu z půdy je rovněž mimořádně závislý na vlastní aktivitě rostliny, 

zvláště růstu kořenů do nových nevyčerpaných zón, intenzitě prokořeňování profilu půdy. 

Plné rozvinutí kořenové soustavy v půdě předpokládá její dobrý fyzikální stav, daný hlavně 

pórovitostí půdy, vláhovými a vzdušnými podmínkami půdy v průběhu vegetace“ [30].  

 

 Vzhledem k tomu, že kaly mohou obsahovat organické polutanty nedoporučují někteří 

autoři (Adam et al. 2007) přímé využití kalů na zemědělské půdě ale doporučují využívat 

popílek ze spalování kalů, kde dochází k významnému nakoncentrování fosforu a jeho 

přechodu na rozpustnější Ca-složku.         
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5. Posouzení intenzity vyluhování živin z kalu 

 Vzorek nevápněného a vápněného kalu byl jednorázově odebrán 4.5.2011 z ÚČOV 

Ostrava.  Vzorek byl převezen do laboratoře IGI, VŠB – TU Ostrava, umístěn na hliníkovou 

misku a byl ponechán pozvolnému vysušování a oxidaci. Po dobu 24 týdnů byl odebírán dílčí 

vzorek, na kterém byla sledována vyluhovatelnost dusíku, fosforu a uhlíku. Výluh byl 

připraven podle metodiky vyhlášky č.294/2005 Sb., analýzy byly proveden                               

dle standardizované metodiky ČSN. Na základě naměřených hodnot byla provedena 

vyhodnocení pro kal nevápněný a kal vápněný. Tyto hodnoty byly zaznamenány a využity do 

následujících obrázků. 

   

 V sušině kalu byla sledována vlhkost, která sloužila pro přepočet navážky pro přípravu 

výluhu podle vyhlášky č.294/2005 Sb. Průběh ztráty vlhkosti má obdobný charakter                        

u nevápněného i vápněného kalu Obr.č.2).  Vlhkost vápněného kalu je o cca 15 % menší, 

přídavek CaO (páleného vápna) využívá vodu v kalu k hydrataci na Ca(OH)2.  Přibližně po 2 

měsících došlo ke ztrátě volně vázáné vody a vlhkost se ustálila na cca  8 – 10 %.  
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Obr. č. 2  Ztráta volně vázané vody vypařováním 

 

pH 

 pH v kalu bylo stanoveno podle ČSN EN 12176. Přídavkem CaO dochází 

k hygienizaci kalu v důsledku působení zvýšené teploty a pH. Zvýšením pH a teploty dochází 

k inaktivaci mikroorganismů a je zabezpečena jeho stabilita, čehož jsme chtěli dosáhnout.  

Z obr. č. 3 je zřejmé, že nevápněný kal má hodnotu pH okol 7.5 – 8, průběh závislosti pH               

na čase je poměrně stabilní, vyskytují se odchylky v rámci hodnoty analytické chyby 

stanovení.  Hodnoty pH u vápněného kalu se pohybují v rozmezí 10 – 12.8, hodnoty jsou 

v čase značně proměnlivé. Proměnlivost souvisí se špatným promísenín CaO v kalu                   

na hygienizační lince. Z průběhu závislosti pH na čase lze předpokládat pomalé snižování 

hodnoty pH, což může být způsobeno přeměnou Ca(OH)2 na CaCO3 (reakcí s okolním 

prostředím nebo z mineralizace některých organických látek v kalu). Případně ztrátou NH3. 

Při aplikaci kalů na zemědělské půdy dochází ke snižování kyselosti půd,  zvyšuje obsah 

rozpustných solí, organického uhlíku v půdách a zvyšuje sorpční schopnost půd. 



Bc. Lucie Holubová: Vyluhování živin z kalů z ČOV 

 

2010   26 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

  4
.5.

20
11

 1
8.

5.
20

11

 1
.6

.2
01

1

 1
5.

6.
20

11

29
.6.

20
11

 2
0.

7.
20

11

10
.8.

20
11

24
.8.

20
11

 7
.9

.2
01

1

21
.9.

20
11

5.
10

.2
011

19
.10

.2
01

1

 2
.1

1.
20

11

 čas [týdny]

p
H kal nevápněný

kal vápněný

 

Obr. č. 3  Závislost změny pH na čase pro vápněný a nevápněný kal 

  

Dusík v kalu 

 Celkový dusík se skládá z dusíku organického a anorganického (amoniakální                     

a dusičnanový). Z obrázků můžeme porovnávat, jak se chovaly formy dusíku u nevápněného 

a vápněného kalu v závislosti na čase. Ve výluhu z nevápněného kalu je zastoupen vyšší podíl 

dusíku ve formě amonných iontů, zatímco  ve vápněném kalu  se větší podíl dusíku                    

ve vodném výluhu vyskytuje jako organicky vázaný. Toto rozložení jednotlivých forem 

dusíku je pravděpodobně ovlivněno vápněním a schopností uvolnění amoniaku ve formě 

emisí  v alkalickém prostředí. Je známo, že se u kompostování emisemi uvolní 46.8 až 77.4 % 

dusíku obsaženého ve vstupní surovině [34]. Z toho je až 92 % uvolněného dusíku ve formě 

amoniaku.   
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Obr. č. 4  Formy celkového dusíku pro nevápněný kal 
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Obr. č. 5  Formy celkového dusíku pro vápněný kal 
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Obr. č. 6  Vyluhovatelnost dusičnanového dusíku na čase 

 

 Dusičnany jsou konečným produktem mineralizace organicky vázaného dusíku. 

Průběh závislosti koncentrace dusičnanů ve vodném výluhu je pro oba kaly podobný. 

K nejvýznamnějšímu výkyvu došlo po 2 měsících, což pravděpodobně souviselo s rozkladem 

látek bílkovinného charakteru. Vyluhovatelnost dusičnanů v nevápněném kalu je nižší              

než vyluhovatelnost ve vápněném kalu cca o 3 mg/l.   

 

 

 

 

 



Bc. Lucie Holubová: Vyluhování živin z kalů z ČOV 

 

2010   29 

 

N - NH4 (amoniakální dusík)  

N - NH4

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

  4
.5.

20
11

 1
8.

5.
20

11

 1
.6

.2
01

1

 1
5.

6.
20

11

29
.6.

20
11

 2
0.

7.
20

11

10
.8.

20
11

24
.8.

20
11

 7
.9

.2
01

1

21
.9.

20
11

5.
10

.2
011

19
.10

.2
01

1

 2
.1

1.
20

11

čas [týdny]

N
 -

 N
H

4 
[m

g
/l

]

nevápněný kal

vápněný kal

 

Obr. č. 7   Vyluhovatelnost amoniakálního dusíku na čase 

 

 Při rozpouštění amoniaku vzniká hydrát NH3. H2O, který přímo disociuje na ionty 

NH4
+ a OH-. Kation NH4

+ má kyselý charakter, který vede ke zvýšení kyselosti půd. 

Amoniakální forma dusíku je klíčovým zdrojem dusíku pro rostliny [2]. 

 Stejně jako v předchozím případě u dusičnanů, je obsah amonných iontů ve vodném 

výluhu z vápněného kalu nižší. Vápněný kal má vyšší pH, to způsobuje, že se amoniak 

uvolňuje do atmosféry, proto se v tomto kalu vyskytuje jeho nižší obsah. Pokles NH3                  

je ovlivněn rovněž stářím kalu.  

 Lopez-Tercero et al. (2005) uvádí, že mineralizace dusíku v kalech z ČOV dosahuje 

maxima mezi 15 až 45 dnem. Snižuje se vyluhování amonných iontů a zvyšuje se vyluhování 

dusičnanů, probíhá nitrifikace (NH4)
+ na (NO3)

-. Po 45 dnech se v důsledku snížení populační 

dynamiky mikroorganismů – nitrifikační bakterie, dojde k významné snížení rychlosti 
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nitrifikace. Na snížení nitrifikace se může podílet i ztráta amoniaku v důsledku jeho vytěkání. 

Při kompostování se předpokládá až 60 % ztráta dusíku vytěkáním.   

 Z obrázku č. 7 je zřejmé, že k maximálnímu vyluhování amonných iontů dochází 

ihned po odběru vzorků. Po 4 měsících klesají hodnoty vyluhovatelnosti u vápněného kalu          

pod 50 mg/l. Z nevápněného kalu se uvolňuje podstatně vyšší množství amonných iontů, 

které po cca dvou měsících klesá na poloviční hodnotu a ani po šesti měsících neklesne pod 

150 mg/l.  V souladu se zjištěním Lopez-Tercero (2005) můžeme předpokládat, že nižší 

obsahy amonných iontů ve výluhu vápněného kalu souvisí s možností jeho uvolnění v plynné 

formě.   

 

Fosforečnany  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

  4
.5.

20
11

 1
8.

5.
20

11

 1
.6

.2
01

1

 1
5.

6.
20

11

29
.6.

20
11

 2
0.

7.
20

11

10
.8.

20
11

24
.8.

20
11

 7
.9

.2
01

1

21
.9.

20
11

5.
10

.2
011

19
.10

.2
01

1

 2
.1

1.
20

11

čas [týdny]

P
O

4 
 [

m
g

/l
]

kal nevápněný

kal vápněný

 

Obr. č. 8   Vyluhovatelnost fosforečnanů na čase 
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 Biodostupnost fosforu obsaženého v kalech roste v závislosti na čase, významně               

se zvyšuje po čtyřech měsících. V nevápněném kalu se zvyšuje až sedminásobně,                        

ve vápněném kalu pouze dvojnásobně. Tento průběh uvolňování fosforu lze pravděpodobně 

vysvětlit pouze sorpcí uvolněného fosforu na amorfních oxidohydroxidech Fe. Změna pH 

nemá vliv na sorpci fosforečnanů na oxidohydroxidech, ale v případě kalů má alkalické 

prostředí vliv na vyšší produkci oxidohydroxidů Fe (Farmer 2001, Gruneberg et al. 2001).      

 

TOC – Total Organic Carbon – celkový organický uhlík 

 Složkami TOC jsou huminové látky, které se dělí na huminové kyseliny a fulvinové 

kyseliny (fulvokyseliny). Huminové látky obsahují v průměru cca 50% organického uhlíku, 

následuje kyslík, vodík a dusík. Chemicky jsou dobře oxidovatelné a z biochemického 

hlediska velmi rezistentní. Komplexy těchto látek jsou v neutrálním a alkalickém prostředí 

poměrně stabilní. Mezi významnou vlastnost patří také sorpční schopnost. Huminové látky 

tvoří s různými složkami půdy sorpční půdní komplexy, zejména s jílovými minerály [23].       

 

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00

4500,00

  4
.5
.2

01
1

 1
8.

5.
20

11

 1
.6
.2

01
1

 1
5.

6.
20

11

29
.6.

20
11

 2
0.

7.
20

11

10
.8.

20
11

24
.8.

20
11

 7
.9

.2
01

1

21
.9.

20
11

5.
10

.2
01

1

19
.10

.2
01

1

 2
.1

1.
20

11

čas  [týdny]

T
O

C
  
[m

g
/l
]

kal nevápněný

kal vápněný

 

Obr. č. 9   Vyluhovatelnost celkového organického uhlíku na čase 
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 U nevápněného kalu klesala schopnost vyluhování v závislosti na čase. U vápněného 

kalu schopnost vyluhování organických látek vzrůstala po dobu 5 měsíců a v dalším časovém 

období klesala. Vyšší schopnost vyluhování závisí na rozpustnosti humátu v alkalickém 

prostředí.   

 

Statistické zhodnocení výsledků 

 Mezi jednotlivými sledovanými parametry byly hledány závislosti, které lze definovat 

pomocí regresní analýzy, která byla provedena v programu EXCEL.  Na obr.č. 10                    

je znázorněna statisticky významná závislost mezi pH a obsahem TOC ve vodném výluhu             

( r= 0.53). Pro tento soubor byla splněna kritická hodnota koeficientu korelace (r =0.49)            

při hladině významnosti 0.005. Tato závislost nebyla prokázána u vápněného kalu. Z průběhu 

přímky lze předpokládat, že vyluhování TOC v závislosti na pH bude hlavně v rozsahu pH 

7.5 až 9, zatímco vápněný kal vykazoval pH > 10.  
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Obr. č. 10   Závislost mezi pH a obsahem TOC – nevápněný kal 

 Dále byla testována závislost obsahu amonných iontů ve vodném výluhu a pH. Pro 

nevápněný kal byla dosažena hodnota koeficientu korelace ( r= 0.38), takže podmínka kritické 

hodnoty koeficientu korelace nebyla splněna. Statická závislost je tak neprůkazná. Naopak 
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byla prokázána statisticky významná závislost (obr.č. 11)  mezi obsahem amonných iontů ve 

vodném výluhu vápněného kalu a pH ( r = 0.48).  
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Obr. č. 11  Závislost mezi koncentrací amonných iontů ve vodném výluhu a pH – vápněný kal 

 

 V nevápněném kalu byla prokázána statisticky významná závislosti mezi 

vyluhovatelnosti fosforečnanů a pH (r = 0.48).  Závislost se pravděpodobně projevuje pouze 

v určitém rozpětí pH (6.5 – 8). 
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Obr. č. 12    Závislost vyluhovatelnosti fosforečnanů na pH – nevápněný kal 
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 Statisticky významná závislost byla prokázána mezi obsahem Ncelk a TOC ve vodném 

výluhu nevápněného kalu (r = 0.82). Z průběhu závislosti je zřejmé, že se vzrůstajícím 

obsahem Ncelk vzrůstá i obsah TOC (obr.č.13).  Naopak u vápněného kalu byla prokázána 

statisticky významná závislost (r =0.64), které má ale opačný průběh. S rostoucím TOC                

ve vodném výluhu klesá obsahem Ncelk.   
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Obr. č. 13   Závislost mezi Ncelk a TOC ve vodném výluhu z nevápněného kalu.  
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 Obr. č. 14   Závislost mezi Ncelk a TOC ve vodném výluhu z vápněného kalu.  
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 Na obr.č. 15  je uvedena závislost mezi koncentrací TOC ve vodném výluhu 

z nevápněného kalu a  Pcelk. Z obrázku je zřejmé, že nejvyšší vyluhovatelnost fosforu                   

je dosažena při nejnižší vyluhovatelnosti TOC ( r = 0.82).  
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Obr. č.15    Závislost mezi koncentrací TOC a Pcelk ve výluhu z nevápněného kalu 
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Obr. č.16    Závislost mezi koncentrací TOC a Pcelk ve výluhu z vápněného kalu 
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 U výluhu z vápněného kalu byla prokázána významná závislost mezi Pcelk a TOC                

(r = 0.7), která dokazuje, že množství vylouženého Pcelk vzrůstá s množstvím vylouženého 

TOC.   

 

 Na obr.č.17 je uvedena závislost mezi pro obsah Pcelk a Ncelk ve vodném výluhu 

z nevápněného kalu (r = 0.82). Se stoupající koncentrací Pcelk ve vodném výluhu roste                  

i koncentrace Ncelk. U vápněného kalu nebyla prokázána statisticky významná závislost.  
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Obr. č. 17   Závislost mezi obsahem Pcelk a Ncelk ve vodném výluhu z nevápněného kalu 

 

 

6. Technologická opatření při využití kalů v zemědělství  a pro 

rekultivace 

 

 Přímá aplikace na půdu je možná, velmi problematická a přináší s sebou jistá rizika. 

Pro přímou aplikaci do zemědělské půdy lze použít pouze vyhnilý stabilizovaný                              

a hygienizovaný kal, záleží na tom, kolik těžkých kovů, jedovatých látek, biologického 

materiálu nebo bakterií v kalu zůstalo [13].  
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 Z důvodu zabezpečení hygienizace  je výhodnější kaly z ČOV použít jako surovinu                 

do kompostu. Jedná se o způsob využití biodegradabilních odpadů k výrobě organického 

hnojiva – kompostu. Aby mohl být materiál efektivně využíván ke kompostování,                        

je požadován dostatečný obsah živin (N, P). Surovinová skladba kompostu je optimalizována 

z hlediska vlhkosti, poměru C : N, přítomnosti lehce rozložitelných látek a fosforu. Požadavek 

na přítomnost fosforu je min. 0,2% P2O5 v sušině. Pro rozvoj mikroorganismů a vytvoření 

optimálních podmínek je třeba zabezpečit správný poměr C : N (v čerstvém kompostu 

v rozmezí 30-35:1) [13], tím se optimalizuje podíl dusíku v kompostu a zabrání se vyluhování 

amonných iontů a dusičnanů do půdy. Jeli poměr C : N v kompostovaném materiálu vyšší,             

je  nutno dodat chybějící dusík ve formě močůvky nebo kejdy [6]. Při nízkém poměru 

převyšuje obsah dusíku metabolickou přeměnu mikroorganismů, vznikají ztráty 

amoniakálního dusíku a klesá produktivita tvorby humusových látek [13]. 

 Kvalita musí být doložena písemným vyjádřením Ústředního kontrolního                            

a zkušebního ústavu zemědělského, a dělí se na dvě třídy. Kompost třídy II je možno použít 

podle normy jen k hnojení půd, u kterých nebyl zjištěn obsah ani jedné látky vyšší než jsou 

mezní obsahy pro půdy a zároveň nesmí být pH < 6. Třída II nesmí být použita k hnojení 

plodin určených k přímé konzumaci. Nejvyšší přípustná dávka kompostu tř. I je 20t/ha. 

Kompost I. a II. třídy je  možno aplikovat na půdy 1x za 3 roky [14]. 

 

Příklad technického opatření : 

 Sláma ozdobnice čínské (Miscanthus) byla kompostována dvěma různými systémy: 

otevřenými boxy a uzavřenými reaktory. Přes počáteční rozdíl v poměru C : N (25 v boxy,               

16 reaktor) byl finální poměr stejný (C/N =13). Bylo ověřováno kompostování stonků 

ozdobnice čínské s různým množstvím kejdy prasat a přidaného dusíku a následně                        

byl sledován vliv poměru C : N na proces kompostování během 1 roku. Úzký poměr C : N 

vykazoval rychlou degradaci vláken během prvního čtvrtletí kompostování (hemicelulózy                     

50-80%, celulózy 40-60%), zatímco široký poměr C:N degradoval pouze 10-20%                      

jak hemicelulózy tak celulózy. Tyto rozdíly se odrazily v mikrobiální biomase a respiraci, 

které byly zpočátku vyšší při užším poměru C:N než při širším poměru C:N [37]. 
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 V půdě, na které mohou být použity kaly, nesmějí být překročeny mezní hodnoty 

koncentrace vybraných rizikových látek v půdě a rizikových látek, které mohou být                      

do zemědělské půdy přidány. Jedná se o [6] : 

- mezní hodnoty obsahu rizikových prvků v půdách 

- mezní hodnoty rizikových látek v kalech 

- mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě 

 

 Čistírenské kaly se uplatňují pro přípravu rekultivačních substrátu. Rekultivace se řídí 

vyhláškami :   

- č. 383/02001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady  

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

terénu  

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

  

 Kaly z ČOV  se často využívají pro terénní úpravy a na rekultivaci. Rekultivace 

dělíme podle úprav na:  

- technické – zde řadíme terénní úpravy a zemní práce 

- biologické – jedná se o rekultivace, kdy upravujeme fyzikální a chemické vlastnosti                                                                                                                                                                           

půdy 

 

 Mezi moderní způsoby hygienizace kalů patří sušení kalu solární energií ve sklenících. 

Společnost VEOLIA WATER Solutions & Technologies optimalizovala účinnost sušení kalů 

ve sklenících cestou propojení dvou dobře známých postupů [38] :  

- sušení vzduchem - vlivem slunečního záření a činnosti automatického systému převrácení 

brázd (SOLIAMIXTM) probíhá odpařování vody z kalu a pro následné odstranění vodní 

páry ze skleníku pomocí výkonného systému odvětrávání. 
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- aerobní fermentace – stupeň je podporován obrácením kalu v brázdách, energie získaná 

v procesu oxidace organických látek v kalu urychluje proces odpařování. 

 Konečným produktem je perfektně vysušený hygienizovaný kal, který plně odpovídá 

požadavkům Evropské směrnice pro využívání kalu z ČOV pro zemědělské účely [38]. 

 

 

Obr. č. 18    Skleníky solárního sušení kalu    

 (http://www.memsep.cz/memsep/ressources/files/1/18576,SOLIA_CZ-2.pdf) 

 

 

6.1 Technologie pro eliminace vyluhování živin 

 Optimální vyluhování živin z organických hnojiv lze zajistit přídavkem vhodného 

aditiva, který může ovlivnit procesy vyluhování na základě procesů sorpce. K výměnné  

sorpci kationů dochází mezi půdním roztokem a iontovou dvojvrstvou fázového rozhraní 

minerálních a organických půdních koloidů. Výměnná sorpce závisí na  pH půdního roztoku, 

na vlastnostech sorbetu, teplotě, koncentraci iontů a iontové síle, stupně hydratace ionů 

atd.[39]. Těmito vlastnostmi se vyznačují jílové materiály patřící do skupiny montmorillonitu 

(bentonit), kaolinitu (kaolin) a illitu (hydroslídy). Skupina montmorillonitu tvoří kvalitní půdy 

se značnou sorpcí živin a vody [40]. 
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 Na procesu výměnné sorpce se podílejí koloidní organominerální micely. Střed micely 

společně se svým povrchem vytváří koloidní granuli. Na povrchu koloidu je nabíjecí vrstva 

určující náboj (záporný), která musí mít k dispozici opačně nabité ionty (kationty) –                    

pro zachování neutrality. Obě vrstvy tvoří elektrickou dvojvrstvu: přiléhající k nabíjecí vrstvě 

a vrstvu difuzní [40]. Vznik záporného náboje u jílových materiálů dochází izomorfní 

záměnou pozitivního  SO4+ v silikátových tetraedrech Al3+ a izomorfní záměnou iontů Al3+                  

ve vnitřní oktaedrické vrstvě jílového materiálu pozitivně nabitými ionty Mg2+, Fe2+. Společně 

s vodou  pronikají do lamel ve vodě rozpuštěné prvky (hydratované ionty), které se mohou 

vyměňovat za ionty nacházející se v těchto prostorách. Výměna kationů se uskutečňuje                   

o stejné valenci (K+- NH4+, Ca2+- Mg2+) nebo o různé valenci (Ca2+- K+, Mg2+- NH4+).              

Při dostatku půdní vlhkosti se rychleji sorbují kationy ve druhém oxidačním stupni a snižuje                 

se adsorpce kationu v prvním oxidačním stupni [39].   

 Dobrou sorpční schopnost půdy zajišťuje vysoký obsah humusových látek. Proto               

je třeba pravidelně hnojit organickými hnojivy, dodávat jílové minerály nebo zeminy do 

lehkých písčitých půd a pravidelně vápnit [40].   

 

 

 

6.2 Zvýšení hnojivých účinků kalů z ČOV 

 Jak už bylo uvedeno, kaly se používají ke hnojení zemědělské půdy, zejména pro svůj 

obsah organické složky. Přímá aplikace na zemědělskou půdu s sebou nese značná rizika, 

proto se doporučuje odpadní kaly z ČOV mísit s jinými hnojivy. Kaly z ČOV lze mísit jak 

s přírodními, tak se syntetickými hnojivy. Pro tento účel musí být použity jen odpadní kaly 

neobsahující nebezpečné škodliviny. Hnojivé účinky jsou podporovány kationy draslíku, 

hořčíku, vápníku, amonia, dále pak obsahem dusíku a fosforu, neboť tyto složky jsou 

obsahem všech přírodních a syntetických hnojiv. Z uvedených pozitivních účinků lze použít 

k hnojení některé kaly z potravinářského průmyslu, z koželužství aj. Naopak nežádoucí                 

je přítomnost fluoru a síry [7]. 

 Pro zlepšení argonomických vlastností je možno smíchání kalů např. s chlévskou 

mrvou, slámou atd. Statková hnojiva tvoří nejvýznamnější zdroj organických látek a živin [7]. 
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7. Návrh technologie pro optimální nakládání s kaly při rekultivaci 

starých zátěží z hornické činnosti 

 

 Rekultivační práce související s  trvalým zahlazením následků hornické činnosti 

a odstraněním starých ekologických zátěží. Zahlazením ploch devastovaných lidskou činností 

se zajišťuje navrácení funkce krajinného systému. 

 Většina rekultivačních aktivit je označována jako „asanačně rekultivační stavba“                  

a z tohoto důvodu je jednodušší používat pro technickou rekultivaci jako výplňový materiál 

certifikovaný stavební výrobek, ve kterém je kal z ČOV určitým podílem zastoupen. Jedná                 

se o [6]:  

- granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů pro náspy a zásypy                

při zahlazování důlní činnosti 

- granulát pro rekultivaci báňských výsypek 

- granulát pro technickou rekultivaci 

 V území ovlivněné důlní činností musí návrh regenerace krajiny vycházet z informací 

o vlivu hlušin z těžby uhlí na životní prostředí.  Ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. jsou definovány 

pouze limitní hodnoty rizikových prvků a organických polutantů v sušině. Nejsou 

specifikovány požadavky na materiál, který má být využíván pro rekultivaci. V lokalitě                   

je nutné zjištění podmínek pro rozvoj vegetace, to vyžaduje sledování chemizmu půdní vody, 

která je zodpovědná za přenos hlavních kationů, živin a rizikových prvků v systému [6]. 

 

příklady rekultivačních substrátů využívající kaly z ČOV  

 REKOSOL – firma Rekka s.r.o. vyrábí  biologicky aktivní rekultivační materiál,              

pro který jsou výchozími materiály odpadní zeminy (i kontaminované ropnými látkami), 

stabilizované kaly z ČOV, popílky ze spalování hnědého uhlí, produkty z odsiřování spalin              

a různá další aditiva (živné soli, zbytky z dřevozpracujícího a papírenského průmyslu apod.) 

[13]. Pro své vlastnosti  by mohl být  Rekosol využíván na zemědělské půdě jako organické 

hnojivo, je však určen pro biologickou rekultivaci skládek a odkališť [6]. 
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  OBSED – rekultivační substrát, kde základní surovinou pro výrobu je kal. 

Technologie zpracování kalů je know-how společnosti OBSED a.s. firmy.  

Vyrobený substrát se využívá v rekultivačních stavbách jako hnojivo před výsadbou travin, 

křovin nebo lesních kultur, ale také pro zemědělské rekultivace.  

Výrobky jsou uplatňovány ve spolupráci s významnými podniky Moravskoslezského kraje           

v Ostravsko – karvinské aglomeraci na mnoha asanačně-rekultivačních stavbách v rámci 

společnosti OKD a dalších průmyslových podniků [41]. 

 

Půda po rekultivaci by měla mít následující vlastnosti [6]: 

- neutrální pH 

- dobrou zásobu přístupných forem draslíku a fosforu 

- dobrý obsah humusu (s poměrem C : N cca 15:1) 

- příznivou propustnost pro vodu 

- neměla by obsahovat nadlimitní množství cizorodých látek, zejména těžkých kovů 

- uspokojivé technologické vlastnosti (ve vztahu k obdělávání) 

- nízkou fytotoxicitu 

 

8. Vyhodnocení a závěr  

 Cílem diplomové práce bylo posouzení vyluhování živin,  zejména dusíku a fosforu, 

z kalů z ČOV, které jsou využívány v zemědělství a pro rekultivace. Vyluhování živin                  

je ovlivňováno spotřebováním živin vegetací, uvolňováním do prostředí během procesu 

oxidace organického materiálu a dále pak vymýváním živin vodami. Pro zabezpečení 

optimální distribuce živin, které by zabezpečilo postupné vyluhování, by bylo vhodné použít 

aditivum ovlivňující sorpci, desorpci. 
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 Výroba kompostů a substrátů za využití kalů z ČOV je v Evropě regulována 

národními regulovacími předpisy. V legislativě ČR žádný zákonný předpis o využívání kalů 

v zemědělství neexistuje.  

 Rekultivace se řídí vyhláškou č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadu                 

na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Jedná se zejména o § 12, § 13 a § 14, kde 

jsou ustanoveny  obecné technické požadavky a podmínky. Pokud je použití odpadních kalů 

pro rekultivace možné, je mu dána přednost před použitím na zemědělskou půdu.  

                                                                                                                                                                                          

 Při aplikaci kalů z ČOV na zemědělské půdy a při využívání kalů při rekultivaci, může 

být do prostředí uvolněno takové množství živin ovlivňující životní prostředí. Dusíkaté látky 

a fosfáty způsobují nepřirozenou eutrofizaci často pocházející z hnojiv používaných 

v zemědělství. Obecně je za příčinu eutrofizace považována zvýšená koncentrace biogenních 

makroelementů, sloučenin dusíku a fosforu. 

 

Na základě diplomové práce bylo zjištěno že: 

- Vápněný kal má vyšší pH, což způsobuje uvolňování amoniaku do atmosféry, proto                

se ve výluhu z kalu vyskytuje v nižších koncentracích než v případě nevápněného kalu. 

Pokles NH3 je ovlivněn rovněž stářím kalu.  

- U nevápněného kalu byla prokázána závislost mezi TOC a pH, která platí pouze 

v rozsahu pH 6.5 - 8, v oblasti nad pH 10 (vápněný kal) tato závislost již neplatí.  

- V nevápněném kalu nebyla prokázána závislost mezi pH a amonnými ionty ve výluhu,             

ale u vápněného byla prokázána závislost amonných iontů na pH.  

- Nevápněný ani vápněný kal nevykazoval závislost mezi pH a PO4 ve výluhu. 

- Jak u nevápněného, tak u vápněného kalu byla prokázána významná závislost mezi Ncelk                     

a TOC.  

- U obou vzorků kalu (nevápněný a vápněný kal) byla prokázána významná závislost mezi 

Pcelk a TOC. Tato situace je obdobná jako předchozí případ mezi Ncelk a TOC. 
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-  Z hodnot vychovatelnosti Ncelk i Pcelk hrozí zvýšené riziko eutrofizace povrchových vod, 

zejména u nevápněných kalů. 

- V požadavcích na kvalitu povrchových vod  v Nařízení vlády č. 229/2007 je požadováno 

8 mg/l Ncelk a 0.20 mg/l Pcelk. Koncentrace Ncelk ve vodném výluhu z vápněného                    

i nevápněného kalu dosahuje hodnotu 200 mg/l, což reprezentuje 25 násobné převýšení 

limitní hodnoty.  U Pcelk v případě nevápněného kalu je hodnota 10 až 70 krát vyšší.  

- Ze stabilizovaného vápněného kalu se po 6 měsících vyloužilo 7.20 %  Ncelk  a pouze         

0.06 % Pcelk. I když se tato čísla jeví jako minimální, jsou vyloužitelné obsahy 

problémové z hlediska procesu eutrofizace.  Koncentrace Pcelk ve vodném výluhu 1.56 

mg/l (1560 µg/l) cca 15 x překračuje hranici definovanou pro hypereutrofní vody podle 

Forberga a Rydinga. 

- Chybí vyhodnocení celkového uhlíku, obsahu Ncelk v sušině, abych mohla posoudit, jestli 

se vyloužil všechen „vyložitelný uhlík“ a jaké % Ncelk by bylo převedeno na plynnou 

složku. 

 

 

.  
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