


 



 



 
 



 

 

 

Abstrakt 

 

 

Diplomová práce obsahuje v teoretické části základní informace o charakteristice 

jednotlivých druhů odpadních vod a jejich původu, rozdělení a charakteristice čistírenských 

kalů. Důležitou částí je také legislativní oblast, která ovlivňuje způsoby úpravy odpadních vod 

a s nimi souvisejících odpadních kalů. Pro zpracování této diplomové práce byly vybrány dva 

způsoby hygienizace kalů. Jedná se o hygienizaci kalů termickou metodou – pasterizací 

a hygienizací kalů mísením s vápnem.  Uvedené způsoby hygienizace kalů jsou podrobně 

popsány v jednotlivých kapitolách.  Dále jsou tyto dostupné systémy na hygienizaci kalů 

zhodnoceny nejen z hlediska ekonomické efektivnosti, ale zároveň z hlediska dopadu na 

životní prostředí.  
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The thesis contains the theoretical part of the basic information about the characteristics 

of different types of waste water and their origin, distribution and characteristics of sewage 

sludge. The important part is also legislative issues that affect ways of wastewater treatment 

and associated sewage sludge. For the preparation of this thesis were chosen two ways 

sanitation sludge. This is a sanitation sludge thermal method - pasteurization and sanitation of 

sewage sludge mixing with lime. The sludge sanitation methods are described in detail in the 

chapters. Furthermore, these systems available on sanitation sludge evaluated not only in 

terms of economic efficiency, but also in terms of impact on the environment. 
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1 Úvod 
 

Jedním z nejdůležitějších úkolů z hlediska životního prostředí je zajištění čisté vody 

nám všem. Toto zajištění vychází z legislativních zákonů, které stanoví Česká republika  

a Evropská unie.  Cílem těchto zákonů je zajistit omezování znečišťování vod a zlepšování  

stavu vod při jejich využívání. Veškeré vody, zejména odpadní vody jsou ovlivňovány nejen  

průmyslovým odvětvím, ale i dalšími zdroji znečišťování jakou jsou města nebo obce.  

 

 Ve své diplomové práci se budu zabývat efektivností v procesu čištění odpadních vod 

a s nimi souvisejících vybraných a dostupných systémů na zajištění hygienizace kalů 

průmyslových odpadních vod. V jednotlivých kapitolách nastíním postupně rozdělení 

odpadních vod a čistírenských kalů. Dále popíši charakteristiku nákladů a v poslední části své 

práce budu analyzovat systémy na zajištění hygienizace čistírenských kalů odpadních vod 

z ekonomického hlediska a z hlediska dopadu na životní prostředí dvěma vybranými způsoby.  

 

V dnešní době je vyprodukováno poměrně velké množství kalů z odpadních vod, tudíž 

je velmi důležité tento čistírenský kal dále zpracovávat a využívat v různých oblastech.  

Způsoby zpracovávaní čistírenských kalů se provádí více metodami. Já jsem si pro svou 

diplomovou práci vybrala porovnání dvou základních a nejvíce používaných dostupných 

systému hygienizace kalů, a to systém hygienizace pasterizací a systém hygienizace vápnem. 

 

Cílem mé práce je tedy porovnat  a vyhodnotit systémy  hygienizace kalů pasterizací 

a hygienizace kalů vápnem z hlediska ekonomické efektivnosti a dopadu na životní prostředí. 
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2 Teoretická východiska řešené problematiky 
 

 

 

Odpadní voda je každá voda, jejíž fyzikální nebo chemické vlastnosti jsou změněny 

použitím nebo odvedením do systému stokových sítí a kanalizačních přípojek.[8]  

Hlavním odpadním produktem při procesu čištění odpadní vody je kal. Při procesu 

čištění odpadní vody je jedním z hlavních požadavků odstranění nežádoucích látek, které jsou 

přítomny v kalech. Podstatou a cílem úpravy a zpracovávání kalů je omezit či dokonce 

zabránit negativním dopadům na životní prostředí a tím také na zdraví nás všech. To vše 

samozřejmě závisí na množství znečišťujících látek v kalu a následně na požadované 

technologii a způsobu úpravy. 

Odpadní vody můžeme rozdělit do několika druhů a rozdělení odpadních vod dle 

závislosti na způsobu  vzniku a dále také obsahu znečišťujících látek. Jejich rozdělení 

je  uvedeno v kapitole 2.1. 

Při čištění odpadní vody se používají  různé způsoby a stupně čištění. Předčištění 

odpadní vody se zpravidla provádí mechanickým způsobem. Při mechanickém předčištění se 

používají lapače písku, lapače tuků, česlicové koše, česle, filtry nebo síta.  Dalším způsobem 

je chemické čištění odpadní vody při využití adsorpčních
1
 procesů a neutralizací kyselin  

a zásad. Po těchto uvedených procesech následuje biologické čištění odpadní vody, které se 

provádí aerobních
2
 způsobem nebo anaerobním

3
 způsobem. Na biologický stupeň navazuje 

dosazovací stupeň, kde dochází k oddělení vyčištěné vody a kalu. Kal se standardně používá 

v rámci čistícího procesu pro vnitřní recirkulaci, kdy je veden zpět do biologie a zde se mísí 

se surovou odpadní vodou, nebo se dle potřeby odvádí jako přebytečný kal do kalových 

nádrží a pak se zpracuje v kalovém hospodářství. V rámci technologického procesu následuje 

terciální stupeň dočištění, což jsou speciální samočistící filtry s různými druhy filtrační 

plachetky, dle potřeby. 

                                                 
1
 Absorpce -  je separační proces 

2
 Aerobní – je takový proces, kde je přítomen kyslík 

3
 Anaerobní – je takový proces, kde není přítomen kyslík 
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2.1 Druhy odpadních vod 

 

Odpadní voda splašková  

Splašková odpadní voda je voda, která  odtéká do veřejné kanalizace a je také často 

nazývaná jako splašková kanalizace. Průměrná produkce splaškových odpadních vod je 

odvozena z potřeby pitné vody všech domácností.[7] 

Splašková voda je ze všech domácností, ale také ostatních zařízení. Do těchto zařízení 

zahrnujeme nemocnice, školy, restaurace a jiná zařízení tohoto typu. Tato odpadní voda 

obsahuje organické a neorganické látky, a dále se dělí na odpadní vodu šedou a černou. 

Průměrně se počítá s denní produkcí splaškových vod cca 150 l na osobu.[2],[14] 

 

Odpadní voda srážková 

Tato odpadní voda je vlastně správně řečeno dešťová voda, která je přirozená a nebyla 

znečištěna jakýmkoliv použitím. Dešťová voda obsahuje rozpuštěné látky a plyny, které jsou 

zachycené průchodem atmosférou, a to jak organické, tak anorganické. Po dopadu na povrch 

se dešťová voda obohacuje o další látky. Kvalita vody závisí na druhu povrchu, ze kterého 

voda stéká.[15]       

Způsoby využití srážkové vody závisí na množství, způsobu úpravy nebo na místních 

podmínkách. Tyto vody jsou využívány především  k čištění místních komunikací, chodníků, 

po úpravě v domácnostech slouží k praní prádla, splachování a na zálivku travnatých 

ploch.[11] 

 

Odpadní voda průmyslová a zemědělská  

V tomto případě se jedná o odpadní vody, které byly používány v průmyslové 

a zemědělské oblasti a jsou tímto používáním značně znečištěny. Než se tyto odpadní vody 

dostanou do veřejné kanalizace musí být před vypuštěním do veřejné kanalizace značně 

upraveny (předčištěny) na samostatných průmyslových čistírnách odpadních vod.[2]  
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Představiteli odpadních vod s organickým
4
 znečištěním jsou odpadní vody 

z potravinářského průmyslu (např. pivovary, masná výroba, mlékárny, cukrovary nebo 

konzervárny ovoce a zeleniny), dále se zde řadí papírenský průmysl, farmaceutický průmysl, 

textilní průmysl.[6]   

Anorganický
5
 charakter znečištění odpadní vody pochází z těžby a úpravy uhlí a rud, 

hutního průmyslu, keramického průmyslu nebo sklářského průmyslu, povrchové úpravy  

kovů.[7]   

 

Balastní vody  

Balastní vody jsou podzemní vody, které se dostávají do splaškových vod. Jsou  

definovány jako nežádoucí přítok vody do systému stokových sítí. Do kanalizací se dostávají 

netěsností a  zatěžují  tak systém kanalizace nárazově. Mezi balastní vody se řadí podzemní 

vody, vody vypouštěné do stok při havárii vodovodů.[6]  

  

     

2.2 Charakteristika kalů 
 

Při čištění odpadní vody vzniká kal, který je odpadem při tomto procesu čištění vody. 

Veškeré kaly obsahují sušinu, která se skládá z organickým a anorganických látek. Složení 

kalů jsou různá v závislosti na okolních podmínkách. Koncentrace kalů se vyjadřuje jako 

obsah sušiny kalu, která závisí na objemu znečištěné vody. Množství kalu závisí na počtu 

obyvatel a na způsobu čištění odpadní vody a jsou závislé na objemu a hmotnosti v čistírnách 

odpadních vod.[8],[18] 

 

 

 

                                                 
4
 Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku. 

Mohou obsahovat i atomy dalších prvků, především vodíku, kyslíku, dusíku, síry, fosforu 
5
 Anorganická sloučenina je chemicky čistá látka, která obsahuje jeden nebo více atomů kovu, výjimku tvoří 

především sloučeniny uhlíku, které se neřadí mezi organické sloučeniny (oxidy uhlíku, sirouhlík). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemicky_%C4%8Dist%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_slou%C4%8Denina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sirouhl%C3%ADk
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2.3 Čistírenský kal a legislativa spojená s kalovou problematikou 
 

Čistírenský kal představuje suspenzi
6
 pevných látek a agregovaných koloidních částic, 

původně přítomných v odpadních vodách nebo vzniklých v průběhu jejich čištění. Složení  

a obsah sušiny v kalu záleží na odpadní vodě, která je znečištěna a na procesech spojených 

s odpadní vodou. Z legislativního hlediska spadají kaly z čistírenských odpadních vod pod 

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

V současné době se hygienizace kalů velmi důležitým tématem, hlavně z důvodu 

legislativních zákonů. Směrnice Rady 91/271/EEC, která se týká odvádění, čištění  

a vypouštění městských odpadních vod a čištění a vypouštění odpadních vod z určitých 

průmyslových odvětví. Cílem této směrnice je ochrana životního prostředí před nepříznivými 

účinky vypouštění  odpadních vod.[6] 

Požadavky na dobrou kvalitu kalů jsou dány souborem právních norem České republiky 

a Evropským společenství. Všeobecně se u čistírenských kalů požaduje, aby se omezily  

nebezpečné vlastnosti, které můžou mít špatný dopad na hygienickou a ekologickou stránku.  

 

2.4 Druhy čistírenských kalů 
 

Kaly jsou produktem čištění odpadní vody, kterých vzniká velké množství a zároveň 

jsou v rozdílných druzích. Čistírenský kal je směsí minimálně dvou odpadních látek. Jedna 

z těchto odpadních látek je přítomna v kapalném stavu a druhá látka je přítomna v tuhém 

stavu. Manipulace s kaly a jejich ekonomické využití často způsobuje problémy. Kaly, které 

neprošly procesem stabilizace jsou nazývány surovými kaly.[18],[22],[5] 

Tyto kaly obsahují  cca 70 % organických látek v sušině. Podle zákona o odpadech je 

kal klasifikován jako nebezpečný odpad z důvodu obsahu patogenních mikroorganismů.  

Z tohoto důvodu jsou ve větší míře na čistírnách odpadních vod technologie pro úpravu 

a zpracování kalu, které zajišťují přeměnu surového kalu na stabilizovaný kal.[18],[22]  

                                                 
6
 Suspenze -  je heterogenní směs, např. jemně dispergované pevné látky v kapalině. Důležitým znakem 

suspenze je, že dochází k samovolnému, ale pomalému oddělení složek směsi (např. sedimentací) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Heterogenn%C3%AD_sm%C4%9Bs
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pevn%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapalina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sedimentace
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Primární kal  

Primární kal vzniká v zařízeních primární sedimentace. Jde o usazovací nádrže, 

většinou na menších čistírnách odpadních vod. Množství primárního kalu závisí na množství 

látek, které nejsou rozpustné, mají zrnitou strukturu a přitékají do čistíren odpadních vod.[6] 

 

Aktivovaný kal 

Aktivovaný kal je tvořen vločkovitými shluky aerobních mikroorganismů. Tento kal se 

dělí na vratný, nebo-li recirkulovaný a přebytečný kal. Přebytečný kal můžeme definovat jako 

směs přiváděných nerozpuštěných látek v odpadní vodě. Množství aktivovaného kalu  závisí 

na množství a druhu čištění.  Aktivovaný kal se pozvolna rozkládá na organickou hmotu bez 

přístupu vzduchu a za vzniku bioplynu (anaerobně) nebo s přístupem vzduchu (aerobně) za 

vzniku tepla.[22],[23],[7] 

 

 

Stabilizovaný kal  

Jedním z úpravy kalu je stabilizace. Stabilizace nemá již nežádoucí účinky na životní 

prostředí a zdraví osob, jelikož po úpravě stabilizovaný kal nemá negativní účinky. Z hlediska 

technologického se za stabilizovaný kal pokládá kal upravený tak, aby nedocházelo k jeho 

dalšímu biologickému rozkladu a snížily se zdravotní rizika spojená s jeho využitím.[18],[17] 

 

Zahuštěný a odvodněný kal 

Zahušťováním se sníží obsah vody na 80-85 % gravitačními nebo mechanickými 

způsoby. Odvodňování kalu se provádí pomocí strojních zařízení nebo mechanických zařízení 

nebo se také může provádět  na kalových polích. 

Kal se odvodňuje např. pomocí kalolisů, filtrů nebo odstředivek. Odvodňováním se 

snižuje obsah vody více než na polovinu.     
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Na níže uvedeném obrázku 1 je zkrácený náhled na odpadní vody, proces čištění a  

s nimi související kaly. 

 

 

Obr. 1 Schéma procesu čištění odpadní vody[24] 
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3 Využití a nakládáni s kaly   

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.3 byl od 1. ledna 2002 byl uzákoněn nový zákon  

o odpadech pod č. 185/2001 Sb., který definuje kaly. Současně vyšla s tímto novým zákonem  

vyhláška Ministerstva životního prostředí pod číslem  382/2001 Sb., která stanoví používání 

upravených kalů na zemědělskou půdu. 

Výsledné zpracování kalů, prováděné již uvedenými způsoby hygienizace má podstatný 

vliv na skutečnost, jak budou tyto kaly následně využity. Kaly jsou využívány například ke 

kompostování, k přímé aplikaci do půdy a také energickému využití, které prozatím není  

u nás nějak zvlášť využíváno. Jak jsem již zmínila v úvodu své práce, je nutné dodržovat 

zákony o odpadech, jelikož využití nebo odstraňování kalů z čistíren odpadních vod závisí na 

složení nežádoucích látek obsažených v kalech. Hlavním způsobem likvidace kalů z čistíren 

odpadních vod je využití v zemědělství, přímé spalováním, skládkováním na skládkách 

stejného druhu nebo s jinými odpady, použití na lesní půdu nebo lesní porosty – jde  

o zařazení mezi ostatní využití čistírenských kalů.[9] 

Likvidace kalů je silně ovlivňována velmi proměnlivými klimatickými podmínkami, 

místními podmínkami a celkovým hospodářstvím dané země.[1]   

 

 

3.1 Přímá aplikace kalů do půdy  v zemědělství 

 

V minulosti nejrozšířenější využitím čistírenských kalů bylo v zemědělství a je tomu tak 

i v současnosti. Jde o nahrazení průmyslových hnojiv právě těmito kaly, které byly upraveny 

a splňují tak podmínky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Jde o velmi výhodný způsob 

využití kalů v podobě hnojení přímo na půdu. Používaní kalů z čistíren odpadních vod 

v zemědělství je jedním z  velmi často diskutovaným tématem. Při tomto tématu nastává 

obava o kvalitu potravin vyprodukovaných pěstování na půdách, na které jsou právě 

čistírenské kaly aplikovány. Tato obava vznikla z důvodu obcházením zákonů zpracovateli 

kalů, kteří nevhodným způsobem upravují kaly z důvodů nižších nákladů. 
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3.2 Kompostování 

 Pro kompostování se odpadní kal využívá již mnoho let. Kompostování je využití kalu 

s nejvyššími nároky na jeho kvalitu, který musí splňovat požadavky na vynikající fyzikální, 

chemické i mikrobiologické vlastnosti. Je to určitý způsob recyklace kalu, jelikož umožňuje 

přirozeně vrátit látky do potravinového cyklu. Výsledným produktem kompostování je 

kompost humusovitého charakteru. Kaly mohou být kompostovány, jestliže obsahují 

dostatečné množství organické složky a mají-li relevantní obsah vody. Aby mohl být materiál 

využíván efektivně ke kompostování, je požadován dostatečný obsah živin (dusík, fosfor), 

vlhkost, schopnost aerace a vhodné podmínky pro existenci mikroorganizmů. Výhodou 

kompostování je také jejich skladovatelnost a zároveň vyšší prodejnost, další výhodou oproti 

spalování je jejich nízké náklady. Menší nevýhodou je zajištění prostoru pro jejich skladování 

a s ním souvisejícím zápachem.[12] 

 

3.3 Spalování 

Spalování kalů patří mezi další způsoby, jak dále s kaly nakládat. Před  více než deseti 

lety, nebyl tento způsob  v České republice ve větší míře využíván, a to z důvodu dodržování 

přísných emisních limitů dle zákona o odpadech a ochraně ovzduší. Kaly z čistíren odpadních 

vod jsou spalovány v různých spalovacích zařízení, jako například v teplárnách, elektrárnách 

či cementárnách. Takto zpracované kaly se dále mohou využívat ve stavebnictví. Tento 

způsob nakládání s kaly je ve větší míře využíván v ostatních zemích Evropy než v České 

republice.  

 

3.4 Skládkování 

Při skládkování se kal uloží na místo, které je dostatečně zabezpečeno. Skládkování se 

provádí ve chvíli, kdy není možnost jejího okamžitého využití. Bohužel je tato metoda 

z hlediska ekologie jenom prozatímní řešení, které se bude muset v co nejkratší době řešit. 

Před rokem 2004 byla tato metoda více využívána pro svou technologickou a finanční 

nenáročnost než je tomu dnes. S uzákoněním zákona č. 185/2001 je již ukládání na skládku 

značně omezeno.[4] 
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Faktory, které mohou mít vliv na charakteristiku kalu v průběhu a po uložení na skládku 

je jeho teplota, hustota, schopnost usazování, těžké kovy, velikosti částic nebo kyseliny.[13]   

3.5 Ostatní 

Do této skupiny patří aplikace čistírenských kalů, které nejsou určeny pro přímou 

aplikaci na zemědělské půdy, ale souvisejí s využitím na lesní půdu, porosty a další 

zúrodňování, kde není tak legislativně sledována jejich aplikace z důvodu dopadu na lidské 

zdraví.  Samozřejmě i zde je nutné dodržovat zákony, které zajišťují dopad na celkové životní 

prostředí těchto porostů a zeleně. 

 

Obr.2  Využití čistírenských kalů v ČR vyjádřeno v %, 2011[25]   

Údaje provedené Českým statistickým úřadem uvedené  na obr. 2, vycházejí ze 

statistiky vyprodukovaných kalů v České republice za rok 2011. Největší procento zaujímá 

zemědělství, tedy přímá aplikace a rekultivace. Z celkového počtu vyprodukovaných kalů 

v čistírnách odpadních vod v ČR v celkovém počtu 163 818 tun právě v zemědělství je 

využito 38% kalů, což odpovídá 61 750 tun kalů. 

Dalším větším procentním využití je kompostování ve výši 28%, které odpovídá  

45 985 tun za uvedený rok. Ostatního využití, kde řadíme lesní porosty a travnaté plochy se 

využívá  26%, které se rovná počtu 43 018 tun Spalování a skládkování kalů společně 

zaujímají 8% využití kalu v konečném počtu 13 065 tun.   
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3.6 Využívání  kalů ve vybraných zemích 
 

Problematika využití čistírenských kalů není pouze řešením pro Českou republiku, ale 

využívání kalů řeší také samozřejmě i ostatní země. Ve Švýcarsku je prozatím zakázáno 

využívat veškeré kaly jako hnojiva od roku 2006, a to z důvodu obavy škodlivých látek, které 

se pak mohou dostat do potravinového řetězce a poškodit tak lidské zdraví. Kaly využívají 

výhradně pro lesní a jiné porosty. Také ostatní země Evropy, mezi které patří Finsko, 

Německo, Švédsko, Norsko a jiné,  jsou velice striktní a nechtějí kaly  využívat jednak  na 

zemědělskou půdu, ale také na lesní půdu a zelené porosty. Tyto země se snaží 

upřednostňovat spalování kalů. Ze získaných poznatků a literatury při vypracovávání práce 

mohu konstatovat, že země Evropské unie a také ostatní země se brání používání kalů 

v zemědělství a stále hledají nejlepšího řešení využívání kalů.  

Na obrázku 3 je přehled uplatňování kalů ve vybraných zemích. Největší procento 

využívání kalů v zemědělství představuje Francie 65%, Dánsko 63% a Španělsko 54%. 

Skládkování je využíváno ve vybraných zemích ve stejném procentním poměru, a to přibližně 

33%. Spalování kalů se méně využívá v Belgii 8% a Španělsku 7%. Nejvíce je spalování kalů 

využíváno v Rakousku 34%.  

 

 

Obr. 3    Využití kalů ve vybraných zemí Evropy – vyjádřeno v %,2003[19]   

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Rakousko Belgie Dánsko Francie Španělsko

Zemědělství

Spalování

Skládkování

ostatní



12 

 

4 Nákladová analýza  
 

Každá společnost, která cokoliv produkuje ve formě výrobků či služeb si musí stanovit  

a časově analyzovat veškeré náklady, kterou souvisejí s její činnosti, aby se do budoucna 

vyvarovali finančních chyb a snažili se mít co největší zisky pro zajištění své budoucnosti.  

Nákladová analýza pomáhá podnikům získávat mnohem více informací o nákladech, 

než pouze z výkazu zisků a ztrát. Pomocí nákladové analýzy mohou společnosti odhalit různé 

druhy nedostatků uvnitř společnosti, jako například nedostatky v oblasti personální, finanční 

či technické. Náklady mohou složit pro externí uživatelé z finančního účetnictví a dále pro 

vnitropodnikové účetnictví, zvané také manažerské účetnictví. Manažerské účetnictví je 

využívané hlavně vrcholovým vedením společnosti a má sloužit k dosažení lepších výsledků  

a vyvarovat se nebezpeční, které bezprostředně souvisí s činností jakékoliv společnosti. 

Zároveň jsou veškeré náklady a jejich analýzy důležité pro zajištění kvalitního chodu  

společnosti.  

Náklady podniku tvoří:[10] 

 Běžné provozní náklady – tyto náklady zahrnují spotřebu materiálu a energie, osobní 

náklady aj. 

 Odpisy 

 Ostatní provozní náklady 

 Finanční náklady – úroky a jiné finanční náklady 

 Mimořádné náklady – zde můžeme zahrnout například dary nebo 

 mimořádné odměny. 

 

4.1 Klasifikace nákladů 
 

Náklady jsou důležitým syntetickým ukazatelem kvality činnosti podniku. Řízení 

nákladů je velmi důležité a vyžaduje podrobné třídění, proto hlavním úkolem managementu 

společnosti je usměrňovat a řídit náklady.[10] 
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Druhové třídění nákladů 

Jedná se o tzv. prvotní náklady na jednotlivé výrobní činitele. Jednoduchým vyjádřením 

těchto nákladů je co vlastně spotřebováváme. Třídění druhových nákladů je důležité pro 

analýzy a představují tak externí náklady. 

Základní rozdělení těchto nákladů je:[10] 

 spotřeba surovin a materiálu, paliv a energie, provozních látek, 

 odpisy budov, strojů, výrobních zařízení, nástrojů, nehmotného investičního majetku, 

 mzdové a ostatní osobní náklady (mzdy, platy, provize, sociální a zdravotní pojištění), 

 finanční náklady (pojistné, placené úroky, poplatky, a jiné), 

 náklady na externí služby (opravy a udržování, nájemné, dopravné a cestovné). 

Účelové třídění nákladů 

1) Třídění podle místa vzniku a odpovědnosti 

Jde o třídění podle vnitropodnikových útvarů, nebo-li středisek. V podstatě jde  

o náklady, které souvisí s vnitropodnikovým účetnictvím jednotlivých vnitropodnikových 

středisek.  Samozřejmě také záleží na velikosti společnosti a podle tohoto stanoviska se pak 

dále náklady člení v několika etapách.  

2) Třídění podle výkonů 

Třídění podle výkonu je v podstatě kalkulační členění nákladů, které jsou vynaloženy na 

jednotlivé produkty nebo služby. Jde o důležité třídění, které umožní zajistit rentabilitu 

jednotlivých výrobků či služeb a řídit výrobkovou strukturu a přispívat tak ke tvorbě zisku. 

Rozdělování nákladů je podkladem pro vyhodnocení, zda je nutné zajistit danou činnost 

vlastními finančními prostředky nebo zajistit dodavatelským způsobem. V třídění podle 

výkonu je nutné vymezení výkonu na kalkulační jednici.  Podle tohoto způsobu třídění je 

rozdělení do dvou základních skupin – přímé a nepřímé náklady. V přímých nákladech jde 

o rozlišení, zda jde stanovení nákladů, které souvisí s určitým výkonem a u nepřímých 

nákladů, které souvisí s více druhy výkonu.[10]  
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5 Základní charakteristika společnosti  
 

 

Společnost  EKOMVO s.r.o. byla založena v roce 2005. Předmětem její činnosti je  

výroba a dodávky  technologických celků i uzlů, zároveň je také dodavatelem  zařízení  

a příslušenství pro komunální či průmyslové čistírny odpadních vod (ČOV) a úpravny pitné 

vody. Do svého výrobního a dodavatelského programu zahrnuje předčištění odpadní vody, 

biologické čištění odpadní vody, kalové hospodářství a ostatní činnosti spojené s čištěním  

odpadních vod. V posledních letech také začala vykonávat činnosti v oblasti stavebnictví. 

 

Základní údaje o společnosti: 

Obchodní firma: EKOMVO s.r.o. 

Sídlo:   Maršovice, okr. Benešov, Řehovice 10, 257 55 

Pobočka:  Petřvald u Karviné, Sokolská 905, 735 11 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby  

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

 

 

Výrobní a dodavatelský program společnosti: 

 

1. Předčištění odpadní vody 

2. Biologické čištění odpadní vody 

3. Kalové hospodářství 

4. Ostatní součásti čistíren odpadních vod 

5. Kontejnerové čistírny odpadních vod 

6. Stavební činnosti 
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1. Předčištění odpadní vody 

Společnost EKOMVO je přímým výrobcem a zároveň dodavatelem lapáků písků pro 

předčištění odpadní vody. Tyto lapáky slouží k zachycení písku, který je obsažen  

v přitékající vodě a následně k jeho odstranění. Zároveň je také výrobcem a dodavatelem 

česlicových košů, česlí a zvedacích zařízení, která patří k nedílné součástí pro předčištění 

odpadní vody.  

 

2. Biologické čištění odpadní vody 

Do své činnosti také společnosti řadí výrobu a dodávky aeračních systémů pro 

nitrifikaci a denitrifikaci, k provzdušnění a míchání kapaliny v nádržích. Tento proces se 

využívá u komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod (ČOV), zároveň může mít 

také uplatnění při chovu ryb. Systém EKOMVO je vhodný nejen při stavbách a realizacích 

nových čistíren odpadních vod, ale také při rekonstrukcích stávajících čistírenských zařízení 

nebo jejich intenzifikacích. 

 

3. Kalová hospodářství 

V rámci svého podnikání spočívá činnost společnosti EKOMVO s.r.o. v dodávkách 

zařízení a technologických celků, které zajišťují termickou hygienizaci čistírenských kalů  

a hygienizaci  BRO – biologicky rozložitelných odpadů, jako jsou například nespotřebované 

zbytky ovoce a zeleniny z velkoprodeje i maloprodeje, zbytky z vývařoven a kuchyní i jídelen 

apod. Společnost také dodává a montuje různé typy míchadel, která najdou uplatnění při 

homogenizaci a míchání odpadních směsí a podobně.  

 

4. Ostatní součásti čistíren odpadních vod 

Nedílnou součástí čistíren odpadních vod, které jsou společností dodávány  

a kompletovány jsou trubní systémy pro rozvody vzduchu, rozvody odpadní vody a kalu, 

obslužné a pochůzné lávky, armaturní komory, čerpadla a přečerpávající stanice, tepelné 

výměníky protiproudé a jiné. 
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5. Kontejnerové čistírny odpadních vod 

Společnost je také dodavatelem kontejnerových čistíren odpadních vod, které mohou 

být opatřeny lehkým překrytím z umělé hmoty nebo skelného laminátu. Mezi přednosti 

kontejnerových čistíren patří především nízká cena, variabilita a možnost postupné 

navyšování kapacity. Kontejnerové ČOV se dodávají zhotovené z oceli, popřípadě plastu. 

Tento typ ČOV obsahuje všechny potřebné stupně čištění a zajišťují dosažení standardně 

předepsaných parametrů pro odpadní vodu. Dle potřeby je možné provést instalaci 

kontejnerové ČOV pod úroveň terénu, na terén, nebo i částečně pod úroveň terénu. Realizace 

kontejnerové čistírny odpadních vod je také často výhodným provizorním řešením pro větší 

stavby, osídlení nebo části neodkanalizovaných měst a obcí. V době, kdy se kontejnerová 

ČOV stane nepotřebnou, je možné ji odstavit z provozu, demontovat a odvést pro další použití 

na jinou vhodnou lokalitu. 

 

6. Stavební činnost 

Svou působnost a činnost firma také rozšiřuje v posledních letech  o speciální stavební 

činnosti, které zahrnují např. zateplování nádrží (nádrže vyhnívací, uskladňovací), zateplování 

stavebních objektů a zároveň  také  sanace
7
 nádrží. Sanace a zateplování nádrží bývají často 

vhodným řešením při rekonstrukcích a intenzifikací stávajících čistíren odpadních vod. 

Uvedená stavební činnost společnosti EKOMVO s.r.o. je principiálně vázaná na 

podnikání v oblasti čištění odpadních vod a vztahuje se ke stavebním objektům na ČOV. 

Mezi zajímavější akce tohoto typu bylo například zastřešení bývalé ŽB uskladňovací nádrže 

na ČOV v Havířově, kdy osazením speciální rámové plynotěsné střešní konstrukce byla 

vytvořena nová vyhnívací nádrž a tato ČOV navýšila produkci bioplynu pro další energetické 

využití ca. o 25% až 30%. Realizace zmíněného díla proběhla v letech 2007, 2008, za 

předchozího zpracování realizační projektové dokumentace. 

Systémy, které se používají k hygienizaci kalů a při kterých dochází k zničení 

patogenních mikroorganismů, můžeme rozdělit do dvou základních skupin. První z nich je 

fyzikální, při které se využívá vyšších teplot a druhou metodou je využití chemických činidel. 

                                                 
7
 Sanace - odstranění příčin a následků způsobených škod 
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Podstatou hygienizace je vytvořit v kalových hospodářstvích takové prostředí, ve 

kterém bakterie nejsou schopny přežít a jsou zničeny používanými metodami. Důležitým  

a nezanedbatelným předpokladem v daném procesu je schopnost zamezit zpětné 

rekontaminaci
8
. 

 

5.1 Termická hygienizace kalů procesem pasterizace 
 

Proces při kterém se kal zahřeje na určitou teplotu v určitém čase se nazývá pasterizace. 

Teplota  procesu je alespoň 70 °C a stanovena doba 30 minut. I zde je stanovena optimální 

teplota v rozmezí 64 až 70 °C, která zajistí devitalizaci
9
 patogenních mikroorganismů. 

Pasterizace musí být kombinována s následnou stabilizací kalu, nejčastěji anaerobní ve 

vyhnívací nádrži.[16] 

Důvodem je, že již oslabené patogeny v redukovaném počtu nejsou schopny soutěžit 

o substrát s anaerobní biomasou ve vyhnívacích nádržích a odumírají v ní. Další 

nezanedbatelnou výhodou pre-pasterizovaného kalu je jeho lepší stabilizace a lepší 

odvodňovací vlastnosti. 

Pasterizační proces, který popisuji, je kontinuální a probíhá ve třech zařízeních: 

rekuperační výměník kal/kal, pasterizační výměník voda/kal a pasterizační nádrž. Čerstvý kal 

je čerpán do vnitřní komory rekuperačního výměníku. Vnější komora výměníku je plněna 

horkým hygienizovaným (pasterizovaným) kalem, který je čerpán z pasterizační nádrže.  

Předehřátý čerstvý kal je následně čerpán do pasterizačního výměníku voda/kal, kde se 

dohřeje na teplotu 70 °C se stanovenou minimální dobou 30 minut. Tento proces probíhá  

v pasterizační nádrži. Dodržení potřebné teploty v pasterizační nádrži je snímáno měřiči 

teploty v této nádrži. Do pasterizačního výměníku je k ohřevu kalu dodávána topná voda  

o teplotě 80 °C z kotelny, popřípadě z kogenerační jednotky. 

 

                                                 
8
 Rekontaminace - je přenos patogenních mikrobů z kontaminovaných potravin  na jiné potraviny 

9
 Devitalizace – umrtvení, zničení 
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Pasterizovaný (hygienizovaný) kal je opětovně použit k předehřátí čerstvého vstupního 

kalu v rekuperačním výměníku. Dojde tak ke zchlazení pasterizovaného kalu, který pak 

odchází do vyhnívací nádrže, kde proběhne proces stabilizace kalu. 

 

 

Pasterizační jednotka: 

 Nádrž směsného kalu s míchacím a homogenizačním zařízením 

 Sítový separátor pro mechanické předčištění kalu 

 Podávací vřetenová čerpadla směsného kalu 

 Výměník tepla I. stupně (rekuperační) a II. stupně ohřevu  

 Hygienizační těleso 

 Cirkulační čerpadlo topné vody 

 Čistící jednotka (CIP jednotka) 

 Komplet propojovacího potrubí, včetně pneumaticky ovládaných armatur 

 

Na obrázku 4 je zobrazeno hygienizační těleso, ve kterém je ohřátý  kal na danou 

teplotu. Z tohoto tělesa po dané době zdržení ohřátý kal postupuje do vyhnívací nádrže. Pro 

čištění celého technologického procesu slouží čistící jednotka, která je zobrazena pod 

hygienizačním tělesem. 

 

 

Obr. 4  Hygienizační těleso spolu s CIP jednotkou[20] 
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Proces pasterizace: 

 zařízení je tvořeno rekuperačním výměníkem, pasterizačním výměníkem 

a pasterizační nádrží, 

 pracuje se smíšeným kalem s obsahem sušiny 4 až 5 %, 

 surový kal je v rekuperačním výměníku předehříván s využitím rekuperace tepla  

z pasterizovaného kalu, 

 předehřátý kal je v pasterizačním výměníku (voda/kal) doohříván topnou vodou na 

danou pasterizační teplotu, ca 70
o
 C (celsia), 

 potřebná doba zdržení pro hygienizaci kalu je dosažena v pasterizační nádrži, 

 pasterizační teplota zaručuje devitalizaci patogenních mikroorganismů při dané době 

zdržení, 

 před vstupem pasterizovaného kalu do vyhnívací nádrže je kal zchlazen  

v rekuperačním výměníku předáním tepla surovému kalu, 

 v mezofilní vyhnívací nádrži vzniká energeticky bohatý bioplyn, 

 z bioplynu je jeho spalováním získávána elektrická energie a teplo. 

Přednosti pasterizace: 

 kal je během pasterizace nejen hygienizován, ale je také příznivě připraven pro další 

zpracování (produkce bioplynu, zahušťování), 

 potřeba energie přiváděné z vnějšku je díky rekuperaci tepla relativně nízká a při 

produkci bioplynu je tato potřeba ještě nižší, 

 kal plně vyhovuje předpisům pro nakládání s čistírenskými kaly z mikrobiologického 

hlediska, 

 zařízení je nenáročné na prostorové uspořádání, 

 jednoduchá konstrukce a nenáročná obsluha zařízení, 

 zařízení je provozně ověřeno včetně rekuperačního výměníku kal/kal a je schopno 

pružně automaticky reagovat na změny množství vstupujícího kalu. 

Reference 

Metoda pasterizace je úspěšně provozována na mnoha ČOV. V České republice na 

ČOV Bystřice pod Hostýnem, dále ČOV Třebíč, ČOV Příbram. V západní Evropě, například 

na ČOV v Nesslau a Maur ve Švýcarsku. 
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5.2 Hygienizace kalů vápněním   
 

Tato nejdostupnější metoda úpravy kalů vápnění, tzv. kalcinace, patří mezi 

nejjednodušší a v současnosti nejvíce vyzkoušenou metodou hygienizace kalů. Jde také  

o ekonomicky výhodnou metodu na menších čistírnách odpadních vod.  Její princip spočívá 

v dávkování práškového vápna (CaO) do odvodněného kalu, který obsahuje 18 až 30% 

sušiny. Tento kal je pak promíchán s vápnem a při tomto procesu dochází k alkalizaci
10

 

a zároveň k chemické reakci vápna s vodou, která je obsažena v kalu.  

Výhodou této metody je snadné doplnění stávající linky o hygienizační zařízení, 

relativně nízké investiční náklady na vlastní zařízení se zlepšuje struktura kalu. Značnou 

nevýhodou je však uvolňování amoniaku z hygienizovaného kalu a nutnost jeho eliminace. 

Tato skutečnost zvyšuje pak investiční, tak i provozní náklady této metody. 

Účelem stabilizace a hygienizace kalu vápnem je jeho úprava, která zabezpečí 

nepřekročení povolených koncentrací nežádoucích látek, zejména mikroorganismů. 

Důležitou podmínkou hygienizace kalu vápnem je co nejlepší smíchání kalu a vápna, 

tak by byla v celém objemu dosažena potřebná koncentrace vápna.[17] 

 Základní skladba linky hygienizace vápnem je následující:  

 silo pro skladování vápna, 

 zařízení na  dávkování vápna a dopravník vápna, 

 doprava kalu z odvodňovací odstředivky do kalového sila, 

 elektročást, 

 další součástí je kalové silo nebo hala k uskladnění hygienizovaného kalu tzv. skládka 

kalu. 

Základní schéma hygienizace kalu vápnem je uvedeno na obrázku 5 a obsahuje základní 

skladbu linky, která zahrnuje silo pro skladování vápna, zařízení na dávkování vápna, 

dopravník vápna, elektro zařízení, pásový lis. Na obrázku 6 je plně automatické silo pro 

jímání a následný odvoz kalů z čistírny odpadních vod. Kalové sila jsou zařízení určené pro 

skladování a dopravu čistírenských kalů. 

                                                 
10

 Alkalizace - snížení kyselosti roztoku, resp. zvýšení jeho zásaditosti 
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Obr. 5   Základní stavba linky hygienizace kalů vápnem[21] 

 

                                      

Obr. 6 Plně automatické silo[20] 



22 

 

6 Analýza vybraných systémů na zajištění hygienizace 

čistírenských kalů průmyslových odpadních vod  
 

Ve své diplomové práci jsem si vybrala porovnání dvou systému na zajištění 

hygienizace kalů. Jedná se o systém hygenizace kalů prováděný pasterizací a systém 

hygienizace kalů vápnem.   

 

6.1 Stanovení nákladů na 1t odvodněného hygienizovaného kalu 

metodou pasterizace – současný stav 
 

Systém pasterizace je již blíže specifikován v kapitole 5.1 a nyní bude v diplomové 

práci řešena problematika stanovení  nákladů na 1 tunu odvodněného hygienizovaného kalu 

metodou hygienizace kalů pasterizací.  

Na základě vstupních dat,  které byly poskytnuty firmou EKOMVO, s.r.o. a společností 

Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. Ostrava,  jsou vypočítány hodnoty nákladů na 

jednu tunu sušiny vyhnilého kalu a zároveň stanoveny náklady na jednu tunu odvodněného 

hygienizovaného kalu. Propočet bude nejdříve proveden pro současný stav. Tento stav je 

určen pro aktuální počet ekvivalentních obyvatel v počtu cca 15tis. pro čistírnu odpadních 

vod.  V tabulce 3 jsou stanoveny data pro  cílový stav. Jde vlastně o stanovení budoucího 

stavu, kde se očekává připojení nových kanalizačních přivaděčů na ČOV. Z tohoto důvodu je 

nutné stanovit tento budoucí stav, aby nedošlo k překročení maximální kapacity.  

V níže uvedené tabulce 1 je uvedena hodnota zařízení na hygienizaci kalů, které se 

skládá z několika částí. První ze základních částí zařízení je síťový separátor pro mechanické 

předčištění kalu, který tvoří nejvyšší investici tohoto systému. Do zařízení na pasterizaci kalů 

dále patří nádrž směsného kalu, podávací vřetenová čerpadla směsného kalu, rekuperační 

spirálové tepelné výměníky, které pracují na systému kal – kal a kal – topná voda. Další 

položkou, která vstupuje do ceny hodnoty investice je hygienizační těleso, které zajišťuje 

požadovanou pasterizační dobu zdržení kalu. Pro ohřev kalu v pasterizačním zařízení je nutné 

oběhové čerpadlo topné vody. Důležitou součástí zařízení je čistící jednotka hygienizace kalu.  

Ostatními méně nákladnými investicemi jsou šoupátka, ventily různých velikostí, potrubí, 

propojovací pneumatické a slaboproudé rozvody, měřící čidla, elektrický rozvaděč s HW 
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a SW vybavením, armatury a jiné. Vše je zahrnuto v celkové  hodnotě investice zařízení  na 

pasterizaci kalů uvedené v tabulce 1. 

 

Tab. 1 Vstupní data pro stanovení nákladů na 1t odvodněného hygienizovaného kalu 

systémem pasterizace – současný stav    

 

Současný stav  Jednotky Vyčíslení 

Cena zařízení na pasterizaci kalu CZK 9 951 500 

Životnost zařízení rok 20 

Roční spotřeba chemikálií CZK 1 090 

Spotřeba sušiny vyhnilého kalu t/rok 337 

Spotřeba elektrické energie kWh/rok 10 845 

Cena elektrické energie CZK/kWh 3 

Roční produkce  hygienizovaného kalu t/rok 1 347 

Cena za odstranění kalu CZK/rok 596 

 

Z výše uvedených vstupních dat, které byly poskytnuté společností EKOMVO, s.r.o.  

a společností Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. Ostrava byly vypočítány hodnoty 

za současného stavu pro čistírnu odpadních vod s počtem cca 15 tisíc ekvivalentních obyvatel. 

Ekvivalentní obyvatel (EO) je zpravidla jedna osoba, producent znečištění, který 

představuje produkci odpadní vody 150 l za den.[26]   

 

1)   Celková hodnota investice je v částce 9 951 500,- CZK.  

2)   Životnost zařízení je určena na dvacet let. Jedná s o výpočet průměrných ročních účetních 

odpisů, následovně: 

 Propočet:  9 951 500/ 20  = 497 575,- CZK 

3) Při spotřebě elektrické energie 10 845 kWh/rok a ceně elektrické energie ve výši 

3,- CZK jsou náklady za rok ve výši 32 535,- CZK.   

 Propočet: 10 845 * 3 = 32 535,- CZK 
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4)  Produkce hygienizovaného kalu na uvedený počet obyvatel je stanoven v počtu 1 347 tun 

za rok a při ceně za odstranění jedné tuny kalu je počítáno s částkou 596,- CZK. Při tomto 

výpočtu jsou celkové roční náklady na odstranění kalu ve výši 802 812,- CZK.  

 Propočet: 1 347 * 596 =  802 812,- CZK 

5) Celkové roční náklady na systém hygienizace kalů pasterizací zahrnuje roční odpisy  ve 

výši 497 575,- CZK, roční spotřebu chemikálií v částce 1 090,- CZK, roční náklady na 

spotřebu energie ve výši 32 535,- CZK, roční náklady na odstranění vyprodukovaného kalu 

činí  802 812,- CZK. 

 Propočet:  497 575 + 1 090 + 32 535 + 802 812  = 1 334 012,- CZK 

6)  Náklady na jednu tunu sušiny vyhnilého kalu jsou vypočítány z celkových ročních nákladů 

ve výši  1 334 012,- CZK ke spotřebě sušiny 337 tun za rok. 

 Propočet: 1 334 012 / 337  = 3 959 tun 

7)  Náklady na 1 tunu odvodněného hygienizovaného kalu se následně stanoví jako podíl 

celkových ročních nákladů na systém hygienizace kalů a roční produkce hygienizovaného 

kalu. 

 Propočet:  1 334 012  / 1 347  = 990,- CZK 

 

Tab. 2 Tabulka propočtených hodnot nákladů na  1t odvodněného hygienizovaného kalu 

systémem hygienizace kalů pasterizací – současný stav 

Současný stav  Jednotky Vyčíslení 

Cena zařízení na pasterizaci kalu CZK 9 951 500 

1) Hodnota investice                        CZK/rok 9 951 500 

Životnost zařízení Rok 20 

2) Průměrné roční odpisy CZK/rok 497 575 

Roční spotřeba chemikálií CZK 1 090 

Spotřeba sušiny vyhnilého kalu t/rok 337 

Spotřeba elektrické energie kWh/rok 10 845 
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Cena elektrické energie CZK/kWh 3 

3) Roční náklady na elektrickou energii CZK/rok 32 535 

Roční produkce  hygienizovaného kalu t/rok 1 347 

Cena za odstranění kalu CZK/rok 596 

4) Roční náklady na odstranění kalu CZK/rok 802 812 

5) Roční náklady celkem CZK/rok 1 334 012 

6) Náklady na 1t sušiny vyhnilého kalu CZK/t 3 959 

7) Náklady na 1t odvodněného h. kalu CZK/t 990 

 

 

6.2 Stanovení nákladů na 1t odvodněného hygienizovaného kalu 

metodou pasterizace – cílový stav 
 

V níže uvedené tabulce 3 jsou stanoveny vstupní data určené pro cílový stav, kde se 

počítá  s počtem 30tis.  ekvivalentních obyvatel. 

Tab. 3 Vstupní data pro stanovení nákladů na 1t odvodněného hygienizovaného kalu    

systémem hygienizace kalů pasterizací – cílový stav 

    

Cílový stav  Jednotky Vyčíslení 

Cena zařízení na pasterizaci kalů CZK 9 951 500 

Průměrné roční odpisy CZK/rok 497 575 

Roční spotřeba chemikálií CZK 2 180 

Spotřeba sušiny vyhnilého kalu t/rok 674 

Spotřeba elektrické energie kWh/rok 21 690 

Cena elektrické energie CZK/kWh 3 

Roční produkce  hygienizovaného kalu t/rok 2 694 

Cena za odstranění kalu CZK/rok 596 
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1) Zařízení na pasterizaci kalů zůstává nezměněno, celková cena zařízení zůstává ve stejné 

výši  9 951 500,- CZK. 

2) Životnost zařízení je určena na dvacet let a odpis je stanoven účetními odpisy z celkové 

hodnoty zařízení ve   výši 497 575,- CZK za jeden rok. 

 Propočet:  9 951  500 / 20 = 497 575,- CZK 

3) Při spotřebě elektrické energie došlo k navýšení o 10 845 kWh/rok, cena elektrické energie 

zůstala ve stejné výši 3,- CZK.   

 Propočet: 21 690 * 3 = 65 070,- CZK 

4) Produkce hygienizovaného kalu na uvedený počet obyvatel je stanoven v počtu 2 694 tun 

za rok a při ceně za odstranění jedné tuny kalu je počítáno s částkou 596,- CZK. Při tomto 

výpočtu jsou celkové roční náklady na odstranění kalu ve výši 1  605 624,- CZK.  

 Propočet: 2 694 * 596 =  1 605 624,- CZK 

5) Roční náklady na systém hygienizace kalů pasterizací celkem zahrnují roční odpisy  ve 

výši 497 575,- CZK, roční spotřebu chemikálií v částce 2 180,- CZK, roční náklady na 

spotřebu energie ve výši 65 070,- CZK, roční náklady  na odstranění vyprodukovaného kalu 

1 605 624,- CZK. 

 Propočet:  497 575 + 2 180 + 65 070 + 1 605 624 = 2 170 449,- CZK 

 

6) Náklady na jednu tunu sušiny vyhnilého kalu jsou vypočítány z celkových ročních nákladů 

ve výši  2 170 449,- CZK ke spotřebě sušiny 674 tun za rok. 

 Propočet: 2 170 449  / 674 = 3 220 tun 

7) Náklady na 1 tunu odvodněného hygienizovaného kalu se stanoví jako podíl celkových 

ročních nákladů na systém hygienizace kalů a roční produkce hygienizovaného kalu.  

 Propočet:  2 170 449  / 2 694 =  806,- CZK 
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Tab. 4 Tabulka propočtených hodnot nákladů na 1t odvodněného hygienizovaného kalu 

systémem hygienizace kalů pasterizací – cílový stav 

Cílový stav  Jednotky Vyčíslení 

Cena zařízení na pasterizaci kalů CZK 9 951 500 

1) Hodnota investice                        CZK/rok 9 951 500 

Životnost zařízení rok 20 

2) Průměrné roční odpisy CZK/rok 497 575 

Roční spotřeba chemikálií CZK 2 180 

Spotřeba sušiny vyhnilého kalu t/rok 674 

Spotřeba elektrické energie kWh/rok 21 690 

Cena elektrické energie CZK/kWh 3 

3) Roční náklady na elektrickou energii CZK/rok 65 070 

Roční produkce  hygienizovaného kalu t/rok 2 694 

Cena za odstranění kalu CZK/rok 596 

4) Roční náklady na odstranění kalu CZK/rok 1 605 624 

5) Roční náklady celkem CZK/rok 2 170 449 

6) Náklady na 1t sušiny vyhnilého kalu CZK/t 3 220 

7) Náklady na 1t odvodněného h. kalu CZK/t 806 

 

Při porovnání údajů uvedených v tabulkách 2 a  4 je zřejmé, že u cílového stavu jsou 

podstatně nižší náklady na jednu tunu odvodněného hygienizovaného kalu, a to ve výši  

806,- CZK. Tato rozdílnost je způsobena zejména spotřebou elektrické energie, která 

podstatně navýšila roční náklady na elektrickou energii oproti současnému stavu a zároveň je 

vyšší roční produkce hygienizovaného kalu. Tyto dvě položky určují rozdílnost v nákladech 

na jednu tunu odvodněného hygienizovaného kalu ve stanovení současného a cílového stavu. 

Také se liší stanovení roční spotřeby chemikálií a hlavně spotřeba sušiny vyhnilého kalu za 

rok. Tato spotřeba je v cílovém stavu vyšší než ve stanoveném současném stavu.  
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6.3 Stanovení nákladů na 1t odvodněného hygienizovaného kalu 

metodou vápnění – současný stav 
 

Systém hygienizace kalů pomocí vápna jsem také již blíže specifikovala v kapitole 5.2.  

V níže uvedené tabulce 5 jsou uvedeny vstupní data pro stanovení nákladů na 1 tunu 

odvodněného hygienizovaného kalu metodou hygienizace kalů vápněním.  Při systému 

hygienizace kalů vápnem se využívá hala nebo kalového silo. Využití haly či kalového sila 

závisí na velikosti čistírny odpadních vod a na intenzitě odvozu kalů. Hala se využívá 

v případě, kdy odvoz kalů není prováděn pravidelně, ale v delších časových intervalech. 

Druhou variantou je využití kalového sila, kde se odvoz kalů provádí v kratších časových 

intervalech a u menších čistíren odpadních vod. U systému vápnění se musí na základě 

uvolňování amoniaku při hygienizaci kalů vápnem využívat zařízení na eliminaci
11

 emisí 

amoniaku. S tímto zařízením se počítá v obou variantách hygienizace kalů vápnem. 

 

Tab. 5 Vstupní data pro stanovení nákladů na 1t odvodněného hygienizovaného kalu    

systémem vápnění – současný stav   

Současný stav Jednotky   Kalové silo Hala 

Cena zařízení na vápnění  kalu CZK 3 280 000 3 280 000 

Hala na skladování navápněného kalu CZK x 4 620 000 

Kalové silo na skladování navápněného 

kalu 

CZK 3 375 000 x 

Čištění emisí amoniaku CZK 61 600 1 150 000 

Životnost zařízení rok 20 20 

Spotřeba chemikálií  l/rok 1 266 x 

Cena chemikálií CZK/l 171 x 

Spotřeba sušiny vyhnilého kalu t/rok 337 337 

Spotřeba vápna t/rok 101 101 

Cena vápna CZK/t 8 942 8 942 

Spotřeba elektrické energie kWh/rok 26 152 29 403 

Cena elektrické energie CZK/kWh 3 3 

Roční produkce  hygienizovaného kalu t/rok 1 447 1 447 

Cena za odstranění kalu CZK/rok 596 596 

 

 

                                                 
11

 Eliminace – snižovat, vylučovat 
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Tato analýza současného stavu na stanovený počet obyvatel 15 tisíc bude propočtena ve 

dvou variantách. V první variantě bude použito kalové silo a ve druhé variantě hala.  

 

1) K hodnotě zařízení se při systému vápnění připočítá také kalové silo ve výši 3 375 000,- 

CZK a druhou možností je využití haly v ceně 4 620 000,- CZK. K celkové hodnotě zařízení 

je připočteno zařízení na eliminaci emisí amoniaku. U kalového sila v hodnotě 61 600,- CZK, 

hala 1 150 000,- CZK 

 Propočet: 

Kalové silo  3 280 000 + 3 375 000 + 61 600      = 6 716 600,- CZK  

Hala   3 280 000 + 4 620 000 + 1 150 000 = 9 050 000,- CZK 

 

2) Životnost zařízení je stanovena na dvacet let a proto je hodnota ročního účetního odpisu 

stanovena následovně: 

 Propočet: 

Kalové silo      6 716 600 / 20 = 335 830,- CZK 

Hala       9 050 000 / 20 = 452 500,- CZK 

 

3) Chemikálie jsou využívány pouze u kalového sila v ceně 171,- CZK a spotřebě 1 266 litrů 

za rok. 

 Propočet:     1 266 * 171 = 216 486,- CZK 

 

4) Spotřeba a také cena vápna je na jednu tunu stejná u obou zařízení sila i haly. Cena za 

jednu tunu je 8 942,- CZK při spotřebě 101 tun za rok.  

 Propočet:  8 942 * 101 = 903 142,- CZK 
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5) Při spotřebě elektrické energie v kWh za rok je rozdíl u kalového sila a haly. Cena  

elektrické energie je ve výši 3,- CZK. 

 Propočet: 

Kalové silo  26 152 * 3 =  78 456,- CZK  

Hala   29 403 * 3 =   88 209,- CZK 

 

6) Produkce hygienizovaného kalu na uvedený počet obyvatel je stanoven v počtu 1 447 tun 

za rok u obou zařízení. Cena při odstranění jedné tuny kalu je ve výši 596,- CZK.  

 Propočet:    1 447 * 596 = 862 412,- CZK 

7) Do ročních nákladů na systém hygienizace kalů vápněním  jsou zahrnuty  účetní odpisy za 

rok u kalového sila ve výši 335 830,- CZK a u haly ve výši 452 500,- CZK.  U kalového síla 

se dále počítá s chemikáliemi ve výši 216 486,- CZK. Roční spotřeba vápna je ve stejné výši 

u obou variant, a to 903 142,- CZK. Roční náklady na elektrickou energii za rok u kalového 

sila je nižší, a to ve výši 78 456,- CZK a u haly ve výši 88 209,- CZK. Dále jsou připočteny 

roční náklady na odstranění kalu ve výši 862 412,- CZK u obou variant. 

 Propočet: 

Kalové silo   =  335 830 + 216 486 + 78 456 + 903 142 + 862 412 = 2 396 326,- CZK

  

Hala    =    452 500 + 903 142 + 88 209 + 862 412 = 2 306 263,- CZK 

 

8) Celkové náklady na 1 tunu sušiny vyhnilého kalu se stanoví jako podíl ročních nákladů na 

hygienizaci kalů  ke spotřebě sušiny 337 tun za rok. 

 Propočet: 

Kalové silo   =  2 396 326 / 337 =  7 111,- CZK  

Hala    =  2 306 263 / 337 =  6 844,- CZK 

 

9) Celkové náklady na 1 tunu odvodněného hygienizovaného kalu se následně stanoví jako 

podíl ročních nákladů na hygienizaci kalů a roční produkce hygienizovaného kalu. 
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 Propočet: 

Kalové silo   =  2 396 326 / 1 447 =  1 656,- CZK  

Hala    =  2 306 263 / 1 447  =  1 594,- CZK 

 

 

Tab. 6 Tabulka propočtených hodnot nákladů na 1t odvodněného hygienizovaného kalu   

systémem hygienizace kalů vápnění – současný stav 

Současný stav Jednotky   Kalové silo Hala 

Cena zařízení na vápnění  kalu  

(včetně haly*kalového sila, zařízení na čištění amoniaku) 

 

CZK 

 

6 716 600 

 

9 050 000 

1) Hodnota investice - celkem CZK 6 716 600 9 050 000 

Průměrné roční odpisy CZK/rok 335 830 4520 

2) Životnost zařízení - odpisy CZK 335 830 452 500 

Spotřeba chemikálií  l/rok 1 266 x 

Cena chemikálií CZK/l 171 x 

3) Roční náklady chemikálií CZK/rok 216 486  X 

Spotřeba sušiny vyhnilého kalu t/rok 337 337 

Spotřeba vápna t/rok 101 101 

Cena vápna CZK/t 8 942 8 942 

4) Roční náklady – vápno CZK 903 142 903 142 

Spotřeba elektrické energie kWh/rok 26 152    29 403 

Cena elektrické energie CZK/kWh 3 3 

5) Roční náklady na elektrickou energii CZK/rok 78 456 88 209 

Roční produkce  hygienizovaného kalu t/rok 1 447 1 447 

Cena za odstranění kalu CZK/rok 596 596 

6) Roční náklady na odstranění kalu CZK/rok 862 412 862 412 

7) Roční náklady celkem CZK/rok 2 396 326 2 306 263 

8) Náklady na 1t sušiny vyhnilého kalu CZK/t 7 111 6 844 

9) Náklady na 1t odvodněného h. kalu CZK/t 1 656 1 594 
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6.4 Stanovení nákladů na 1t odvodněného hygienizovaného kalu 

metodou vápnění – cílový stav 
 

V níže uvedené tabulce 7 jsou stanoveny vstupní data určené pro cílový stav, u tohoto 

stavu se počítá výhledově s počtem 30 tisíc ekvivalentních obyvatel. 

 

Tab.7  Vstupní data pro stanovení nákladů na 1t odvodněného hygienizovaného kalu 

systémem hygienizace kalů pasterizací – cílový stav    

Cílový stav Jednotky Kalové silo Hala 

Zařízení na vápnění  kalu CZK 3 280 000 3 280 000 

Hala na skladování navápněného kalu CZK x 4 620 000 

Silo na skladování navápněného kalu CZK 3 375 000 x 

Čištění emisí amoniaku CZK 61 600 1 150 000 

Životnost zařízení rok 20 20 

Spotřeba chemikálií  l/rok 2 532 x 

Cena chemikálií CZK/l 171 x 

Spotřeba vápna t/rok 202 202 

Cena vápna CZK/t 8 942 8 942 

Spotřeba elektrické energie kWh/rok 52 304 58 806 

Cena elektrické energie CZK/kWh 3 3 

Roční produkce  hygienizovaného kalu t/rok 2 894 2 894 

Cena za odstranění kalu CZK/rok 596 596 

 

1)  Zařízení na hygienizaci kalů zůstalo nezměněno, jak  u kalového sila, taktéž u haly. 

 Propočet: 

Kalové silo  3 280 000 + 3 375 000 +    61 600   =   6 716 600,- CZK  

Hala   3 280 000 + 4 620 000 + 1 150 000 =   9 050 000,- CZK 

 

2)  Životnost zařízení je určena na dvacet let a jedná se o výpočet průměrných ročních odpisů, 

a to  následovně: 

 Propočet: 

Kalové silo      6 716 600 / 20 = 335 830,- CZK 

Hala       9 050 000 / 20 = 452 500,- CZK 
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3) Chemikálie byly oproti současnému stavu  spotřebovány ve výši 2 532 litrů za rok při ceně  

171,- CZK.  

 Propočet:     2 532 * 171 =  432 972,- CZK 

4) Spotřeba a také cena vápna je na jednu tunu stejná u obou zařízení sila i haly. Cena za 

jednu tunu je 8 942,- CZK při spotřebě 202 tun za rok. 

 Propočet:  8 942 * 202 =  1 806 284,- CZK 

5) Při spotřebě elektrické energie v kWh za rok je rozdíl u kalového sila a haly. Cena  

el. energie je ve výši 3,- CZK. 

 Propočet: 

Kalové silo  52 304 * 3 =  156 912,- CZK  

Hala   58 806 * 3 =  176 418,- CZK 

 

6) Produkce hygienizovaného kalu v cílovém stavu je  stanovena na 2 894 tun za rok u obou 

zařízení. Cena při odstranění jedné tuny kalu je ve výši 596,- CZK.  

 Propočet:   2 894 * 596 = 1 724 824,- CZK 

7) Roční  náklady na systém hygienizace kalů vápněním zahrnuje účetní odpisy  za rok  

u kalového sila ve výši 335 830,- CZK a u haly ve výši 452 500,- CZK.  U kalového síla se 

dále počítá s chemikáliemi ve výši 432 972,- CZK. Roční náklady na elektrickou energii za 

rok u kalového sila je nižší, a to ve výši 156 912,- CZK a u haly ve výši 176 418,- CZK. 

Spotřeba vápna je u kalového sila i haly ve stejné výši 1 806 284,- CZK, roční náklady na 

odstranění kalu u sila  1 724 824,- CZK a haly ve stejné výši. 

 Propočet: 

Kalové silo 335 830  + 432 972 + 1 806 284 +156 912 + 1 724 824 = 4 456 822,- CZK  

Hala         452 500 + 1 806 284 + 176 418 + 1 724 824      =  4 160 026,- CZK 

8)  Náklady na 1 tunu sušiny kalu se stanoví jako podíl  celkových ročních nákladů kalového 

sila 4 456 822,- CZK a u haly 4 160 026,- CZK  ke spotřebě  sušiny 674 tun za rok. 

 



34 

 

 Propočet: 

Kalové silo   =  4 456 822 / 674 =  6 613,- CZK  

Hala    =  4 160 026 / 674 =  6 172,- CZK 

 

9) Celkové náklady na 1 tunu odvodněného hygienizovaného kalu se stanoví jako podíl 

celkových ročních nákladů na systém hygienizace kalu a roční produkce hygienizovaného 

kalu následovně: 

 Propočet: 

Kalové silo   =  4 456 822 / 2 894  =  1 540,- CZK  

Hala    =  4 160 026 / 2 894  =  1 438,- CZK 

 

Tab. 8 Tabulka propočtených hodnot nákladů na 1t odvodněného hygienizovaného kalu  

systémem hygienizace kalu vápnění – cílový stav 

Cílový stav Jednotky Kalové silo Hala 

Cena zařízení na vápnění kalu  
(včetně haly*kalového sila, zařízení na čištění 

amoniaku) 

 

CZK 

 

6 716 600 

 

9 050 000 

1) Hodnota investic celkem CZK 6 716 600 9 050 000 

Životnost zařízení rok 20 20 

2) Průměrné roční odpisy CZK/rok 335 830 452 500 

Spotřeba chemikálií  l/rok 2 532 x 

Cena chemikálií CZK/l 171 x 

3) Roční náklady chemikálií CZK/rok 432 972  x 

Produkce sušiny vyhnilého kalu t/rok 674 674 

Spotřeba vápna t/rok 202 202 

Cena vápna CZK/t 8 942 8 942 

4) Roční náklady – vápno CZK 1 806 284 1 806 284 

Spotřeba elektrické energie kWh/rok 52 304 58 806 

Cena elektrické energie CZK/kWh 3 3 

5) Roční náklady na el.energii CZK/rok 156 912 176 418 

Roční produkce  hygienizovaného kalu t/rok 2 894 2 894 

Cena za odstranění kalu CZK/rok 596 596 

6) Roční náklady na odstranění kalu CZK/rok 1 724 824 1 724 824 

7) Roční náklady celkem CZK/rok 4 456 822 4 160 026 

8) Náklady na 1t sušiny vyhnilého kalu CZK/t 6 613 6 172 

9) Náklady na 1t odvodněného h. kalu CZK/t 1 540 1 438 
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7 Zhodnocení   dostupných  systémů na hygienizaci 

kalů na základě provedené analýzy 
 

V této kapitole bude provedeno celkové porovnání nákladů na 1 tunu odvodněného 

hygienizovaného kalu, a to jak metodou hygienizaci kalů pasterizací, tak 

metodou  hygienizace kalů vápnem.  Hygienizace kalů vápnem je zpracována s variantou 

použití kalového sila a s použitím haly. Propočítání nákladů bylo provedeno již v jednotlivých 

kapitolách 6.1 – 6.4. Nyní bude provedeno porovnáním a zhodnocením obou systémů, jejich 

výhody a nevýhody. V níže uvedené tabulce 9 jsou vyčísleny hodnoty nákladů na 1 tunu 

odvodněného hygienizovaného kalu  současného stavu pro počet ekvivalentních obyvatel   

cca 15 tisíc a v  tabulce 10 jsou vyčísleny hodnoty nákladů na 1 tunu odvodněného 

hygienizované kalu cílového stavu, který je výhledový na počet ekvivalentních obyvatel  

cca 30 tisíc. 

 

 

Tab. 9 Tabulka propočtených hodnot nákladů na 1t odvodněného hygienizovaného kalu   

systémem hygienizace pasterizací x vápnění – současný stav  

Položky současného stavu Pasterizac

e 

Vápnění 

  Kalové silo Hala 

Hodnota investice celkem CZK 9 951 500 6 716 600 9 050 000 

Průměrné roční odpisy CZK/rok 497 575 335 830 452 500 

Spotřeba chemikálií  l/rok X 1 266 x 

Cena chemikálií CZK/l X 171 x 

Roční náklady chemikálií CZK/rok 1 090 216 486 x 

Produkce sušiny vyhnilého kalu t/rok 337 337 337 

Spotřeba vápna t/rok X 101 101 

Cena vápna CZK/t X 8 942 8 942 

Roční náklady – vápno CZK X 903 142 903 142 

Spotřeba elektrické energie kWh/rok 10 845 26 152 29 403 

Cena elektrické energie CZK/kWh 3 3 3 

Roční náklady na el.energii CZK/rok 32 535 78 456 88 209 

Roční produkce h. kalu t/rok 1 347 1 447 1 447 

Cena za odstranění kalu CZK/rok 596 596 596 

Roční náklady na odstranění kalu CZK/rok 802 812 862 412 862 412 
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Roční náklady celkem CZK/rok 1 334 012 2 396 326 2 306 263 

Náklady na 1t sušiny kalu CZK/t 3 959 7 111 6 844 

Náklady na 1t odvodněného 

hygienizovaného kalu 

CZK/t 990 1 656 1 594 

 

 

Tab. 10 Tabulka propočtených hodnot nákladů na 1t odvodněného hygienizovaného kalu   

systémem hygienizace kalů pasterizací x vápnění – cílový stav 

Položky cílového stavu Pasterizac

e 

Vápnění 

  Kalové silo Hala 

Hodnota investice  celkem CZK 9 951 500 6 716 600 9 050 000 

Průměrné roční odpisy CZK/rok 497 575 335 830 452 500 

Spotřeba chemikálií  l/rok X 2 532 x 

Cena chemikálií CZK/l X 171 x 

Roční náklady chemikálií CZK/rok 2 180 432 972  x 

Produkce sušiny vyhnilého kalu t/rok 674 674 673 

Spotřeba vápna t/rok X 202 202 

Cena vápna CZK/t X 8 942 8 941 

Roční náklady – vápno CZK X 1 806 284 1 806 284 

Spotřeba elektrické energie kWh/rok 21 690 52 304 58 806 

Cena elektrické energie CZK/kWh 3 3 3 

Roční náklady na el.energii CZK/rok 65 070 156 912 176 418 

Roční produkce  h. kalu t/rok 2 694 2 894 2 894 

Cena za odstranění kalu CZK/rok 596 596 596 

Roční náklady  na odstranění 

kalu 

CZK/rok 1 605 624 1 724 824 1 724 824 

Roční náklady celkem CZK/rok 2 170 449 4 456 822 4 160 026 

Náklady na 1t sušiny v. kalu CZK/t 3 220 6 613 6 172 

Náklady na 1t odvod. h. kalu CZK/t 806 1 540 1 438 
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Pro ekonomické zhodnocení a porovnání nákladů na hygienizaci kalů pasterizací  

a hygienizací kalů vápnem, kde byly počítány hodnoty v první variantě s použitím kalového 

sila a ve druhé variantě s použitím haly, byly vypočteny hodnoty pro stanovení současného   

a cílového stavu. Ekonomická analýza byla zpracována pro současný stav s počtem přibližně  

15 tisíc ekvivalentních obyvatel a zároveň pro výhledový stav, tedy stav cílový, který je 

stanoven v počtu přibližně 30 tisíc ekvivalentních obyvatel. Produkce kalu v současném stavu 

při počtu přibližně 15 tisíc ekvivalentních obyvatel byla samozřejmě nižší, což se projevilo ve 

výsledném propočtu ročních nákladů na jednu tunu kalu a taktéž na jednu tunu sušiny. Při 

nárůstu počtu ekvivalentních obyvatel se produkce zvyšuje a je tak pokryta hodnota investice, 

což má za výsledek snížení nákladů na jednu tunu odvodněného hygienizovaného kalu. 

Proces využití pasterizace je v prvotních nákladech, tedy ceny zařízení, mnohem 

nákladnější v porovnání s variantou systému hygienizace kalů pomocí vápna za použití haly a 

kalového sila. Nárůst nákladů je vyšší u systému hygienizace vápnění.  Tento nárůst je 

způsoben spotřebou vápna, chemikálií  a elektrické energie, které jsou nutné pro zajištění 

hygienizace kalů.  Z vypočítaných dat ve všech uvedených tabulkách je rozdíl 

použití  systému pasterizace a systému vápnění. Tento rozdíl může tak mít vliv pro stanovení 

volby vhodného systému hygienizace kalů. 

 Při výběru systému je pro provozovatelé čistíren odpadních vod rozhodující hodnota 

investice, která je v systému pasterizace vyšší než v systému hygienizace při použití vápna. 

Tento systém je právě pro jejich vyšší prvotní náklady využíván spíše většími provozovateli 

čistíren odpadních vod, kde se očekává do budoucna připojení nových kanalizačních 

přivaděčů a tudíž zajištění rychlejší návratnosti počáteční hodnoty investice do zařízení.  

Z tohoto důvodu je velmi důležité provést před rozhodnutím výběru vhodné varianty analýzy, 

které provedou průzkum a výhledově zjistí, jak velký počet přivaděčů by byl napojen na 

čistírnu odpadních vod. Pro zajištění rychlejší návratnosti investic se počítá s počtem obyvatel 

nad 20 tisíc. 

 Při využití systému pasterizace na počet 15 tisíc ekvivalentních obyvatel je náklad na 

jednu tunu odvodněného hygienizovaného kalu přibližně o jednu polovinu nižší než  

u systému vápnění, což je patrné ve všech uvedených tabulkách. Z tohoto pohledu by asi 

každý provozovatel čistírny odpadních vod volil metodu pasterizace, ale je třeba vzít v úvahu 

hodnotu investice a zhodnotit zda by byli schopni tuto investici financovat.   
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 Využívání systémů hygienizace kalů při použití vápna je oproti systému pasterizace 

náročnější na plochu, která je nutné kalové silo  nebo hala.  Při využívání tohoto systému jsou 

nevýhody v použití vápna a většího množství chemikálií. 

 U hygienizace kalů termickou metodou, tedy pasterizací se hygienizovaný kal nemusí 

likvidovat ve spalovně a může být přímo bez dalšího financování odvážen zemědělci na 

zemědělskou půdu, čímž  jsou pro provozovatelé čistírny sníženy náklady v podobě dopravy 

kalů na půdu. Tento proces má následně vliv na cenu stočného. Na rozdíl od systému 

hygienizace chemickou metodou vápnění, kde je nutné vápno dále zpracovávat a navyšují se 

tak náklady, které se promítají do ceny stočného. 

 

Pro stručný přehled rozdílů mezi vybranými systémy hygienizace kalů byly vybrány 

základní výhody a nevýhody  v tabulce 11. 

 

Tab. 11   Výhody a nevýhody systému pasterizace x  vápnění[21] 

Hygienizace 

kalu 

Pasterizace Vápněním 

 

VÝHODY 

Ekologicky šetrná metoda Zlepšení struktury 

hygienizovaného kalu 

 Nižší provozní náklady Nižší cena zařízení v porovnání 

s pasterizací kalu 

Provoz bez dávkování chemikálií  

 Při procesu nevznikají emise 

amoniaku či jiných zapáchajících 

látek 

 

 

NEVÝHODY 

Umístění zařízení uvnitř stávající 

linky kalového hospodářství 

Vyšší provozní náklady 

 Horší struktura odvodněného kalu Větší nároky na plochu 

Vyšší cena zařízení Emise amoniaku do ovzduší 

  Při překročení stanovené doby 

hlesá pH a dochází  k opětovnému 

nárůstu bakterií, kdy  kal opětovně 

začíná podléhat procesům hnití  
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8 Zhodnocení dostupných  systémů z hlediska dopadu 

na životní prostředí   
 

Porovnáváním systému hygienizace kalů pasterizací a hygienizace kalů pomocí vápna je 

důležité nejen z pohledu ekonomického, ale zároveň je důležité stanovit, který způsob úpravy 

kalů bude ovlivňovat při procesu hygienizace životní prostředí. Systém pasterizace není pro 

ekologii zátěžovou stránkou. V tomto případě zpracování kalů nemá přímý vliv na 

poškozování životního prostředí, jelikož pro tento proces se nevyužívá vápno, jak bylo 

popsáno v daných kapitolách. Opakem je využívání vápna při druhém vybraném systému 

hygienizace kalů. Jde sice o jednoduchou metodu, kde hlavní výhodou je lepší struktura kalu. 

Bohužel značnou nevýhodou je uvolňování amoniaku z hygienizovaného kalu, který je nutné 

eliminovat.  

 

Tab.  12  Stanovení množství  amoniaku do ovzduší[21] 

 Jednotky Současnost Maximum 

Množství kalu kg/d 921,5 1 843,0 

Odstraněné organické látky kg/d 394,8 789,5 

Množství uvolněného dusíku kg/d 19,7 39,5 

Amoniakální dusík mg/l 455,5 455,5 

Množství uvolněného amoniaku kg/d 14,8 29,6 

Výstupní sušina % 25 25 

Hmotnost kalového koláče kg/hod 752 752 

Objem vody v kalovém koláči kg/hod 564 564 

Množství amoniaku v kalovém koláči g/hod 257 257 

Množství amoniaku uvolněného do ovzduší g/hod 102,8 102,8 

 

V tabulce 12 není zmiňováno o procesu pasterizace, jelikož při tomto způsobu 

hygienizace kalu se žádný amoniak neuvolňuje do ovzduší a nezatěžuje tak životní prostředí.  
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Právě opačným příkladem je metoda hygienizace kalu vápněním. Ve shora 

uvedené  tabulce  jsou stanoveny limity pro současný stav a dále maximální stanovení hodnot 

pro množství uvolněného amoniaku do ovzduší. V konečném výsledku je hodnota  

102,8 g/hod uvolněného amoniaku převedeno do procentuálního vyjádření v hodnotě 40 %. 

Při hygienizací kalů vápnem vzniká velmi silná exotermická reakce s vodou, která je 

obsažena v kalu. Zároveň se zvyšuje hodnota pH
12

, čímž se spolu s teplotou zajistí 

hygienizace kalu. Výsledkem těchto reakcí je převedení amoniakálního dusíku na amoniak. 

Aby proces byl účinný využitím uvolněného tepla je nutné skladovat vápenný kal, maximálně 

do 60 dnů. Tento kal se skladuje v uzavřeném prostoru, který musí mít zajištěno odvětrávání, 

jelikož zvýšená teplota  hygienizovaného kalu způsobuje uvolňování amoniaku do ovzduší. 

Hygienizovaný kal se tedy musí skladovat za přísných podmínek, aby se zabránilo úniku 

emisí amoniaku do ovzduší. Z tohoto důvodu narůstá hodnota zařízení pro pořízení sila nebo 

haly, ve kterých se tento kal musí skladovat.  

S uvolňováním amoniaku do ovzduší souvisí nejen okolí, ale v první řadě pracovní 

prostředí. Je nutné dodržovat předpisy, které se týkají práce s chemickými látkami, mezi které 

bezpochyby amoniak patří.  

 

Dodržování těchto předpisů je uvedeno v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterými se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a stanovení nejvyšších přípustných koncentrací. 

Přehled přípustných koncentrací je uveden v tabulce 13. 

 

Jde o koncentrace, které nepoškozují zdraví osob a označují se jako: 

 

 PEL – přípustný expoziční limit 

 NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace.  

 

 

 

 

 

                                                 
12

 pH - anglicky potential of  hydrogen nebo-li  „potenciál vodíku“), jde o logaritmickou stupnici s rozsahem 

hodnot od  0 do 14, u kyselin je pH menší než 7 – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina,  naopak zásady mají 

pH větší  7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada. 
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Tab. 13   Přípustné koncentrace amoniaku pro pracovní prostředí[27] 

 Přípustné koncentrace 

 PEL (mg/m
3
) NPK-p (mg/ m

3
) 

Amoniak 14 36 

 

 

Při práci s veškerými chemickými prostředky je nutné také dodržovat používání 

ochranných pomůcek, které chrání lidské zdraví. Práci s amoniakem stanovuje Ministerstvo 

vnitra v Metodickém listu číslo 15 „Zásahy s únikem amoniaku“, které stanovuje potřebné 

ochranné prostředky pro pobyt v okolí, které obsahuje amoniak.  

 

Amoniak je jedovatý plyn, mezi jeho základní charakteristiky patří vlastnost 

štiplavého zápachu, je velmi hořlavý a výbušný a poškozuje lidské zdraví dráždivostí očí, 

dýchacích cest a leptáním sliznice. 

 

Ochranu životního prostředí lze zajistit jen tehdy, pokud se nebudou škodlivé látky, tak 

jako je právě amoniak, vypouštět do ovzduší a narušovat  životní prostředí.[3] 

 

Níže uvedená tabulka 14 určuje základní ochranné prostředky, které by se měly 

používat  při práci s amoniakem v určitých rozmezích.  

 

 

Tab. 14  Ochranné pomůcky používané při styku s amoniakem v ppm
13

 jednotkách[28] 

50-500 ppm Dýchací přístroj a zásahový oděv 

500-5000 ppm Dýchací přístroj a nepřetlakový protichemický oděv 

Nad 5000 ppm Dýchací přístroj a přetlakový protichemický oděv 

 

 

                                                 

13
 ppm – výraz převzatý z anglického jazyka per million, výraz pro jednu miliontinu (celku)  
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9 Závěr 
 

Jedním ze základních požadavků ochrany životního prostředí je úprava čistírenských 

kalů, kterými jsme se ve své diplomové práci zabývala. Pokud čistírny odpadních vod pracují 

efektivně, vzniká tím více kalů, které se produkuji běžným koloběhem života člověka. Pokud 

používáme každodenně čistou vodu ke své potřebě, zcela jistě se do odpadních vod nedostane 

ve stejné podobě, nýbrž jako znečištěná odpadní voda. Abychom ji dostali zpět do svého 

života čistou, musíme provádět čištění odpadních vod, se kterými nutně musí souviset 

hygienizace kalů, které při čištění odpadních vod vznikají. Ve své diplomové práci jsem se 

věnovala porovnáním dvou vybraných systémů hygienizace kalů, a to chemickou metodou 

vápnění a dále termickou metodou pasterizace. Systém hygienizace kalů vápnem patří 

k ekonomicky nenáročným způsobům úpravy kalů, kde základní podmínkou je dodržování 

povolených koncentrací nežádoucích látek, protože právě proces čištění vápnem vyžaduje 

přísné normy pro jeho další využití, a to hlavně z důvodu uvolňování amoniaku do ovzduší. 

Využívání těchto kalů v zemědělství sebou nese řadu legislativních řešení při jejich 

zpracovávání, jelikož mohou obsahovat látky, které poškozují životní prostředí a mají vliv na 

lidský organizmus. Z tohoto důvodu byla problematika odpadů stanovena zákonem 

č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 382/01 Sb., která 

stanovuje kritéria pro kaly aplikované na zemědělskou půdu a dodržování kritérií, které musí 

kal splňovat.  

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Seznam použité literatury 

Odborná literatura: 

 

[1]  FOLADORI, Paola, Gianni ANDREOTTOLA a G ZIGLIO. Sludge reduction 

technologies in wastewater treatment plants. New York: IWA Pub., c2010,  361 p. 

ISBN 18-433-9278-X. 

 

[2]  HLAVÍNEK, Petr; MIČÍN, Jan; PRAX, Petr. Stokování a čištění odpadních vod., 

první. Brno, Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o. Brno, 2003. 283 s. ISBN 80-214-

2535-0. 

[3]  KISLINGEROVÁ, Eva. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. 

Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2008,  293 s. ISBN 978-80-7179-882-8. 

[4] Kupec, J. Zpracování odpadních vod a čistírenských kalu. Zlín :Univerzita 

Tomáše Bati ve Zlíne: UTB – Academia Centrum Zlín, 2002. ISBN 80-7318 -058-8. 

 

[5] LEBLANC, Ronald J, Peter MATTHEWS a Roland P RICHARD. Global atlas of 

excreta, wastewater sludge, and biosolids management: moving forward the 

sustainable and welcome uses of a global resource. London :. Nairobi: United Nations 

Human Settlements Programme, c2008,  608 p. ISBN 978-921-1320-091. 

 

[6] PYTL, Vladimír. Příručka provozovatele čistírny odpadních vod. 1. vyd. Praha: 

Medim pro SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, 2004, 209 s. 

 ISBN 80-239-2528-8. 

 

[7] PYTL, Vladimír. Příručka provozovatele čistírny odpadních vod. 2. vyd. Líbeznice: 

Medim pro SOVAK ČR, 2012, 209 s. ISBN 978-80-87140-26-0. 

 

[8] SPERLING, Marcos von. Sludge treatment and disposal. London :. IWA Publishing,: 

2007, 241 p. ISBN 978-1-8433-9166-1. 

 

[9] SPINOSA, Edited by Ludovico. Wastewater sludge: a global overview of the current 

status and future prospects. 2nd ed. London: IWA Pub. ISBN 978-184-3393-887. 

 

[10] SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 

2011, 471 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3494-1. 

 



44 

 

[11] ŠÁLEK, Jan. Voda v domě a na chatě: využití srážkových a odpadních vod. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2012, 144 s. Profi. ISBN 978-80-247-3994-6. 

 

[12] TUROVSKIY, I a P MATHAI. Wastewater sludge processing. Hoboken, N.J.: Wiley-

Interscience, 2006, 354 p. ISBN 978-047-1700-548. 

 

[13] VESILIND, Ed. by Ludovico Spinosa and P. Aarne. Sludge into biosolids. London: 

IWA Publ, 2001, vi, 149 p. Collier-Macmillan English program. ISBN 19-002-2208-6. 

 

[14] VRÁNA, Jakub. Voda a kanalizace v domě a v bytě: instalatérské práce. 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2005, 145 s. ISBN 80-247-0800-0. 

 

[15] ŽABIČKA, Zdeněk. Odvodnění staveb. 1. vyd. Brno: ERA, 2005, 93 s. ISBN 80-736-

6012-1. 

 

 

Ostatní zdroje: 

[16]  Kolektiv autorů   Problematika zpracování a využití kalů z ČOV. Ostrava: VŠB-TU, 

1999, 132 s. ISBN 80-707-8652-3.   

[17]  norma TNV 75 8090 Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod. 2004. 

[18] DOHÁNYOS, M. Efektivní využití a likvidace čistírenských kalů. Biom.cz [online]. 

2006-05-09 [cit. 2013-01-11]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-

clanky/efektivni-vyuziti-a-likvidace-cistirenskych-kalu>. ISSN: 1801-2655. 

[19] Kolektiv autorů Spalování kalů z čistíren odpadních vod: Brno:  Česko: Asociace 

čistírenských expertů České republiky, 2003, 83 s. ISBN 80-239-1380-8. 

[20]  Interní podklady a dokumenty poskytnuté spol. EKOMVO s.r.o. 

[21]  Podklady poskytnuté spol. SmVaK Ostrava , Ing. Jan Tlolka 

 

 

 



45 

 

Internetové zdroje:  

 

[22] Zpracování kalů Multimediální učební texty zaměřené na problematiku zpracování 

kalů [online].c2005 URL: 

http://homen.vsb.cz/hgf/546/Materialy2005/Bara/charakter.html[cit. 2013-02-28]. 

[23] ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Aktivovaný kal. Encyklopedie hydrobiologie: výkladový 

slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha,c2007 URL: 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=A007[cit. 2013-03-01]. 

[24]  URL:http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/voda.html 

[cit. 2013-03-11].   

[25] URL:http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/2003-12 Český statistický úřad 

[cit. 2013-03-15]. 

[26] URL:http://www.topolwater.com/cov-slovnik.htm[cit. 2013-03-28]. 

[27]  URL: http://tresen.vscht.cz/kot/wp-content/uploads/mod-4_regulation.pdf 

[cit. 2013-03-29]. 

[28]    URL: http://www.hasici.pocatky.cz/rady/bojovy%20rad/vydane/nebezpecne_latky/15-  

L%20Zasahy%20-%20amoniak.pdf [cit. 2013-04-01]. 

 

 

 

 

 

http://homen.vsb.cz/hgf/546/Materialy2005/Bara/charakter.html
http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/voda.html
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/2003-12
http://www.topolwater.com/cov-slovnik.htm
http://tresen.vscht.cz/kot/wp-content/uploads/mod-4_regulation.pdf
http://www.hasici.pocatky.cz/rady/bojovy%20rad/vydane/nebezpecne_latky/15-

