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Anotace 
 

První část diplomové práce je věnovaná teoretické části, zabývající se 

průmyslovými odpadními vodami a jejich způsoby čistění. Součástí je kapitola o 

charakteristice, složení a vlastnostech kalů. Dále navazuje legislativní přehled zákonů a 

vyhlášek vztahující se ke kalové problematice. 

Druhá praktická část této práce popisuje velmi podrobně linku ústřední čistírny 

odpadních vod a kalové hospodářství, provozující společnost ČEZ Energetické služby, 

s.r.o. Během procesu čištění odpadních vod vzniká čistírenský kal, jehož využitím se tato 

práce zabývá. Následuje popis jednotlivých možností, které mohou kal využít či 

zneškodnit. U těchto metod je provedena ekonomická analýza s následným porovnáním 

parametrů. 

 

Klíčová slova: 

Čistírna odpadních vod, kalové hospodářství, nakládání s kaly, skládkování, spalování, 

biodegradace 

 

 

Annotation 

First part of diploma work is the theoretical part focused on industrial sewage and 

liquid waste treatment including composition and characterization of mud, summary of 

important legislation relating to mud problem.   

Central industrial sewage treatment plant and mud farm, adherent to company ČEZ 

Energetické služby, s.r.o., are described in the second part. This diploma work deal with 

usage of the mud, which is creating during process of sewage treatment. Next is 

description of individual possibilities, which can use or destruct the mud. At these methods 

is also economic analysis with comparison all parameters.  
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Seznam zkratek 
 

As arsen  

BTEX suma benzen - toluen - ethylbenzen - xylen 

Ca(OH)2 hydroxid vápenatý 

Cd kadmium  

CO oxid uhelnatý 

CO2 oxid uhličitý 

Cr chrom  

Cu měď  

ČBÚ Český báňský úřad 

ČEZ ES ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

DČOV domácí čistírna odpadních vod 

DDT 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan 

DOC rozpuštěný organický uhlík 

EO ekvivalentní obyvatel 

EOX extrahovatelné organické halogeny 

H2S sulfan 

HCl kyselina chlorovodíková 

Hg rtuť 

KO komunální odpad 

KŘ kanalizační řád 

KTJ kolonie tvořící jednotku 

MMO Magistrátu města Ostravy 

Mo molybden 

MSK Moravskoslezský kraj 

MZ Ministerstvo zemědělství 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

NEL nepolární extrahovatelné látky 

Ni  nikl 

NL nerozpustné látky 

NO nebezpečný odpad 

NOX oxidy dusíku 

OOŽP Odbor ochrany životního prostředí  

Org. látky organické látky 

ORL odlučovač ropných látek 

OT odlučovač tuků 

OV odpadní voda  

PAU polycyklické aromatické uhlovodíky 

Pb olovo 



 
 

PCB polychlorované bifenyly 

PCD/PCDF  polychlorované dibenzo-p-dioxiny a polychlorované dibenzofurany 

PŘ provozní řád 

PVC polyvinylchlorid 

SO2  oxid siřičitý  

SO3 oxid sírový 

SVOC semivolativní látky 

TK tuková kanalizace 

TKO tuhý komunální odpad 

TOL těkavé organické látky 

ÚČOV ústřední čistírna odpadních vod 

Zn zinek 
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1 Úvod 

Problematika likvidace  čistírenského kalu, který je jeden z konečných produktů 

procesu čištění odpadních vod, je v dnešní době velice diskutovaným tématem. V této 

práci se zabývám čistírenským kalem s katalogovým číslem 19 08 13 (kaly z jiných 

způsobů čištění průmyslových odpadních vod, obsahující nebezpečné látky). Původce 

tohoto odpadu je společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o., který tento odpad vykazuje 

jako nebezpečný „N“.  

Mým úkolem bylo analyzovat, jaké jsou možnosti jeho zneškodnění. Jako ve všech 

odvětvích lidské činnosti tak i v odpadovém hospodářství se při výběru vhodné koncovky 

nakládání s odpadem musí brát v potaz legislativní požadavky, finanční náklady spojené 

s odstraňováním odpadu i ekonomická situace původce odpadu a v neposlední řadě 

dostupné metody v rámci ČR. 

Po vstupu ČR do členství EU přichází zpřísnění podmínek pro využívání kalů 

v zemědělství směrnicí 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a zejména půdy při 

používání kalů z čistíren odpadních vod, která určuje podmínky pro jejich využití, aplikaci, 

kontrolu a evidenci. Směrnice také ovlivňuje jejich ukládání na skládky. Zásadní 

požadavek, který se týká nakládání s kaly, obsahuje směrnice 91/271/ EHS o čištění 

průmyslových vod, která požaduje výstavbu, mechanicko-biologické čistírny odpadních 

vod ČOV (včetně kanalizací) pro obce s více než 2000 – 10 000 ekvivalentních obyvatel 

(EO). Tento požadavek je zajisté velmi pozitivní pro ŽP z hlediska kontrolovaného 

vypouštění vyčištěných odpadních vod do recipientu. Na druhou stranu je zde zvyšující se 

množství čistírenského kalu. A je nutné hledat nové alternativní možnosti využití 

čistírenských kalů. Příkladem je praxe ze zahraničí, kde jsou zkušenosti s energetickým 

využitím kalů. V ČR je tato praxe v současné době na velmi nízké úrovni. 

Výběr z možností, které legislativa i stávající způsoby využití či zneškodnění kalu 

s katalogovým číslem 19 08 13 dovolí, je velice omezený. V následujících kapitolách jsou 

popsány možnosti, které lze využít při nakládání s čistírenskými kaly. V závěru 

jednotlivých kapitol je souhrn, zda jsou popsané metody vhodné či nikoliv. Způsoby 

umožňující likvidaci těchto kalů, pomineme-li technologii a dopad na ŽP, se liší zejména 
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po finanční stránce, což pro původce může znamenat jednodušší rozhodování při volbě 

konečné metody.  

2 Průmyslové odpadní vody 

2.1 Charakteristika průmyslových odpadních vod 

 Pojem průmyslové odpadní vody zahrnuje mimořádně rozmanitou skupinu 

odpadních vod. Ve srovnání se splaškovými vodami mají zcela odlišný charakter. Jejich 

složení a množství závisí na charakteru výroby a systému vodního hospodářství každého 

jednotlivého podniku. Charakter průmyslových odpadních vod se může lišit nejen mezi 

jednotlivými průmyslovými odvětvími, ale i v rámci jednoho oboru podle použitých 

výrobních technologií. Dalším charakteristickým rysem je kolísání koncentrací a objemů 

v krátkých časových intervalech. I v dlouhodobém časovém horizontu se jedná o vody 

proměnlivé – jak se technologie (výrobní i čistírenské) v průběhu času vyvíjejí, mění se i 

složení a množství vznikajících odpadních vod.  

  Podle druhu znečišťujících látek je lze rozdělit na vody znečištěné převážně 

anorganicky a organicky.  

V odpadních vodách se především stanovuje: 

 celkové množství, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, 

 neutralizační kapacita a pH, 

 obsah dusíku a fosforu, 

 CHSK, 

 BSK5. 

Ve většině průmyslových odvětví vzniká několik proudů odpadních vod lišících se 

svými vlastnostmi. Tyto vody můžeme rozdělit do několika skupin: 

a) Technologické vody – obvykle obsahují hlavní podíl znečištění, vznikají tam, kde se 

voda dostává do kontaktu se surovinami a produkty v průběhu výrobního procesu [2].    

b) Chladící vody – tato voda je použita ve výrobě jako chladící médium. Hlavním 

znečištěním bývá zvýšená teplota a v některých vodách bývá přítomnost pomocných látek 

[2]. 

c) Srážkové vody z areálu podniku – důležité je jejich dělení na vody kontaminované a 

nekontaminované. Nekontaminované srážkové vody by měly být odváděny mimo čistírnu 
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odpadních vod, aby nezvyšovaly její hydraulické zatížení. Vody kontaminované vznikají 

kontaktem s látkami, které ohrožují jakost vody (ropné látky). Takové vody je potřeba před 

jejich vypouštěním podrobit vhodnému čištění [2].    

d) Podzemní vody z hydrogeologické ochrany – zejména chemické a petrochemické 

podniky bývají vybaveny systémy tzv. hydrogeologické ochrany, které brání šíření 

znečištění podzemních vod z území daného podniku do okolí [2].      

2.2 Odpadní vody z jednotlivých průmyslových odvětví 

a) Průmysl zpracování ropy 

 Ropa a její složky jsou ve vodě velmi málo rozpustné, ale přesto znehodnocují vodu 

především intenzivním zápachem a odpornou chutí, i když toxické koncentrace zdaleka 

nebylo dosaženo. Olejový film na hladině vody znemožňuje pronikání kyslíku do vody se 

všemi důsledky pro vodní život. Ropa rozlitá na hladině moře vyvolává rozsáhlé 

katastrofální důsledky na mořské fauně i pobřeží [2].    

 Vedle přímého působení ropy a ropných produktů na hydrosféru jsou dalším 

nebezpečím odpadní vody. Těch vzniká při zpracování ropy velký objem s různým 

stupněm znečištění a různým charakterem znečišťujících látek. Většinu z nich je třeba čistit 

a pro dosažení optimálních nákladů i maximálně možného vyčištění je nutné je separovat. 

Největší podíl tvoří vody chladící, dále jsou to vody technologické, srážkové a splaškové 

ze sociálních zařízení, vody čerpané z hydraulické ochrany a některé další [2].   

b) Těžba a zpracování radioaktivních materiálů 

 Velkým nebezpečím pro hydrosféru se dnes jeví těžba uranu a částečně i jeho 

zpracování. 

c) Výroba buničiny a papíru 

 Tyto provozy patří mezi největší znečišťovatele povrchových vod množstvím 

odpadních vod (dle způsobu výroby buničiny 300 – 500 m
3
 na tunu výrobku) i jejich 

obsahem anorganických i organických látek.  

d) Těžba uhlí 

 Toto odvětví průmyslu produkuje vody z uhelného prádla, obsahující jemnou 

suspenzi částic uhlí. Vody je nutno před vypouštěním vyčistit sedimentací (v odkalištích) a 
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získané kaly odvodnit. Z tepelného zpracování uhlí odpadají nebezpečné fenolové vody, 

které se čistí několikastupňově, kombinací chemických a fyzikálních postupů [2].    

e) Tepelné elektrárny 

 Největší negativní vliv na hydrosféru vykazují chladící vody. Jsou teplé a při 

vypouštění do vodních toků by způsobily jejich oteplování, což by mělo za následek 

snížení rozpustnosti kyslíku, intenzivní růst nežádoucích organismů, urychlení rozkladných 

pochodů atd., proto je dnes snaha o maximální podíl recirkulace [2].    

f) Výroba koksu 

 Vznikají zde velmi nebezpečné fenolové vody. Ty bývají znečištěny řadou 

toxických a zapáchajících chemických sloučenin, někdy ve vysokých koncentracích 

(mohou přesahovat až 20 000 mg/l) – různými fenoly, amoniakem, kyanidy, dehty atd. [2].   

g) Povrchová úprava kovů 

 Únik vod z těchto provozů je vždy velice nebezpečný. Obsahují toxické 

anorganické soli těžkých kovů, příp. kyanidové a dusitanové anionty. Jejich odstranění 

chemickými metodami je proto naprosto nezbytné [2].    

h) Kožedělný průmysl 

 Odpadní vody z kožedělného průmyslu patří k nejvíce znečištěným průmyslovým 

odpadním vodám. Jejich složení závisí především na použité technologii činění [2]. 

ch) Jatečný průmysl 

 Odpadní vody z jatek patří mezi velmi škodlivé, jelikož obsahují látky živočišného 

původu (krev, chlupy, zbytky masa, moč apod.). Ředí se i splašky a mycími vodami [2].    

i) Mlékárenský průmysl 

Odpadní voda používaná na chlazení (neškodná) a voda obsahující zbytky mléka a 

mlékárenských výrobků (másla, syrovátky, tvarohu) a čisticích prostředků [2].    

j) Výroba cukru, škrobu a droždí 

 Odpadní vody z cukrovarů patří k typicky nárazovým odpadním vodám, jelikož v 

době cukrovarnické kampaně je jich velké množství.  

k) Městské odpadní vody 

 Jsou směsí splaškových a průmyslových odpadních vod, popř. vody dešťové a 

jiných vod (čištění ulic) odváděných veřejnou kanalizací. 
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3 Základní procesy a postupy pro úpravu a čištění odpadních vod 

3.1 Základní procesy v technologii úpravy a čištění odpadních vod  

 Při úpravě vody a čištění odpadních vod používáme různé procesy. Počet, druh a 

seřazení procesů do technologické linky závisí na jakosti vstupní vody a na požadované 

jakosti upravené nebo vyčištěné vody. 

 Technologické procesy úpravy vody a čištění odpadních vod můžeme rozdělit do tří 

skupin:  

a) Fyzikální a fyzikálně-chemické procesy:   

 Sedimentace patří k nejrozšířenějším separačním procesům v technologii vody. 

Separace tuhých částic vzniká vlivem gravitace.  

 Filtrace je druh separace určitých látek průtokem přes filtrační vrstvu, která je 

tvořena zrnitým materiálem nebo filtrační síťovinou.  

 Flotace separované látky jsou vynášeny na hladinu vody a odstraňovány.  

 Adsorpce je děj, při kterém se ze směsi látek rozpuštěných ve vodě (ať již pitné 

nebo odpadní) molekuly některých z nich vážou snadněji a pevněji k povrchu tuhé 

fáze, tzv. adsorbentu, než jiné.  

 Membránové procesy představují novou a ekonomicky výhodnou metodu, která 

doplňuje dosavadní klasické separační procesy. Je zde využito vlastností membrán, 

které jsou definovány jako fyzikální bariéra, kterou některé látky (např. voda, 

nízkomolekulární látky) procházejí, jiné látky (makromolekulární sloučeniny, 

koloidní částice) jsou zadržovány a membránou neprocházejí [2].    

b) Chemické procesy: 

 Neutralizace je proces, který upravuje pH vody na přijatelnou hodnotu. 

 Srážením se sloučeniny rozpustné ve vodě přemění na málo rozpustné (sraženiny), 

které se mohou odstranit usazováním, filtrací nebo flotací.  

 Oxidační procesy se uplatňují při hygienickém zabezpečení pitné vody a při čištění 

průmyslových odpadních vod apod.  

 Redukčními procesy se zneškodňují chromové odpadní vody. 

 Spalováním se zneškodňují zvláště škodlivé kapalné odpady a kaly, probíhá za 

sucha nebo za mokra [2].    



Kristýna Rumlová: Analýza možností zneškodnění odpadních kalů z ÚČOV ČEZ ES 

2012  6 

c) Biologické procesy 

 Aerobní metody dělíme na přirozené (čištění závlahami, půdní filtrace, čištění v 

nádržích) a umělé (biologické filtry, čištění aktivovaným kalem). 

 Anaerobní metody se používají hlavně v případech koncentrovaných průmyslových 

vod nebo k likvidaci organických kalů. 

 Nitrifikace, denitrifikace jsou dva po sobě jdoucí biologické procesy, kterými se z 

vody odstraňuje dusík. 

3.2 Charakter znečisťujících látek v odpadních vodách 

Znečisťující látky můžeme rozdělit do kategorií uvedených v tabulce 1 [1].    

Tabulka 1: Charakteristika znečisťujících látek v odpadních vodách [1]. 

Znečisťující látky 

 

Příklady 

 

rozpuštěné 

A) organické 

    a) biologicky rozložitelné 

    b) biologicky nerozložitelné 

B) anorganické 

 

 

cukry, mastné kyseliny,… 

azobarviva,… 

amonné ionty, 

fosforečnany,… 

nerozpuštěné 

A) organické 

    a) biologicky rozložitelné 

    b) biologicky nerozložitelné 

    c) usaditelné 

    d) neusaditelné 

       - koloidní 

       - plovoucí 

B) anorganické 

    a) usaditelné 

    b) neusaditelné  

 

 

škrob, baktérie,… 

papír, plasty,… 

celulosová vlákna,… 

 

baktérie,… 

papír,… 

 

písek, hlína,… 

brusný prach,… 
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4 Charakteristika čistírenských kalů 

Cílem charakteristiky kalů je komplexně popsat existující a reálná potenciální rizika  

4.1 Složení kalů 

Kal z čištění odpadních vod je hlavním odpadním produktem procesu čištění 

odpadních vod. Obsahuje 50 – 80 % původního znečištění odpadních vod, které již prošly 

čistírenským procesem.  

Primární kal: vzniká v mechanické části čistírny, jsou to látky usaditelné v surové 

odpadní vodě, které prošly lapákem písku a česlemi. Tyto kaly mohou být pod 

katalogovým č. 19 08 01 Shrabky z česlí nebo 19 08 02 Odpady z lapáků písku (tyto 

odpady nevykazují nebezpečné vlastnosti). 

Sekundární kal (přebytečný kal): vzniká při biologickém čištění odpadních vod. 

Podstatný vliv na charakter přebytečného kalu z biologického čištění má složení a 

koncentrace odpadních vod. Tyto kaly mohou mít katalogové číslo 19 08 11 Kaly 

z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující NL nebo 19 08 12.  

Kal obsahuje:  

 Netoxické organické látky, až 60 % v sušině (cukry, tuky, bílkoviny, vosky, 

huminové látky), sloučeniny dusíku a fosforu. 

 Toxické látky 

  Mikroogranismy z čistírenského procesu a jiné včetně patogenních. 

 Minerály: křemen, živec, karbonáty, vivianit, Fe-oxidy. 

 Vody [3]. 

4.2 Vlastnosti kalů 

Vlastnosti kalů z ČOV závisí na jejich vzniku a na předchozí úpravě. Znalost těchto 

vlastností je důležitá pro konečný výběr zneškodňující metody.  

Základní parametry, které jsou významné pro jednotlivé technologie při dalším 

zpracování kalů: 

a) Zemědělství  

 Obsah sušiny – je významný pro dopravu a vlastní aplikaci (zaorávání). 
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 Obsah organické složky – redukce těkavé organické složky významně omezuje 

problémy se zápachem. 

 Živiny, těžké kovy, organické polutanty, patogeny, pH -  možnost aplikace kalu 

v zemědělství je ovlivněna obsahem těchto látek. Před aplikací kalů je nutná 

analýza [3]. 

b) Kompostování 

 Teplota, obsah sušiny a těkavá organická látka.  

 Živiny – nejvýznamnějším parametrem je poměr C/N. 

 Těžké kovy a organické polutanty – riziko zvýšení koncentrace během procesu [3]. 

c) Spalování  

 Teplota, obsah sušiny, těkavá organická složka, výhřevnost -  tyto parametry 

ovlivňují ekonomičnost procesu. 

 Reologické parametry – jsou základní parametry, které ovlivňují technologii 

přivádění kalu do spalovací jednotky. 

 Těžké kovy, organické mikropolutanty – rozhodujícím způsobem ovlivňují toxicitu 

emisí (plyny, kapaliny, tuhé odpady), v některých případech lze jejich chování 

během spalovacího procesu ovlivnit úpravou technologie spalování [3]. 

d) Skládkování 

 Sušina - poskytuje informace o dostatečné konzistenci kalů pro ukládání. 

 Obsah těkavé organické složky – rozhodujícím způsobem ovlivňuje zápach a dále 

se významně podílí na tvorbě bioplynu. 

 Obsah TOC (celkový organický uhlík) stanovený v sušině a DOC (rozpuštěný 

organický uhlík) stanovený ve vodném výluhu, je limitujícím parametrem pro 

skládky skupiny S-001 až S-003 [3]. 

Vlastnosti kalů 

a) Fyzikální vlastnosti kalů  

 Voda   

 Sušina kalu - základní charakteristikou kalu je obsah sušiny kalu, který se 

stanoví odpařením vody při teplotě 105
o
C . Odpařením se s vodou odstraní i 

látky při této teplotě těkavé, avšak jejich množství je zanedbatelné. V sušině 
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kalu jsou zastoupeny 2 složky – organická a anorganická. Jejich podrobnější 

popsání je v podkapitole Geochemie kalů z ČOV [3]. 

 Suspendované látky - jsou buď hydrofobní nebo hydrofilní, obsah těchto částic 

v kalu zhoršuje jejich zahušťování a odvodňování. 

 Výhřevnost - většina kalů obsahuje cca 33 % anorganické fáze nepodléhající 

termickému rozkladu, výhřevnost se u těchto kalů pohybuje okolo 14 MJ/kg 

sušiny.  

b) Biologické vlastnosti kalů 

Hodnocení biologických rizik jsou zaměřena především na: 

 Určení indikátorových organismů - indikátorem se rozumí endogenní 

mikroorganismus daného vzorku, který je snadno analyzovatelný a reprezentuje 

vysokou rezistenci k desinfekci kalů, avšak jejich koncentrace musí mít vztah 

k ostatním patogenům. Patogenní organismy jsou to organismy, které způsobují 

svými jedovatými látkami (toxiny) poškození organismu. V kalech a 

upravených (nevyvolává zdravotní riziko) kalech se mohou nacházet 4 skupiny 

organismů, které jsou potenciálně patogenní pro člověka. Bakterie, viry, prvoci 

a plísně. 

 Metody stanovení pro hodnocení. 

 Určení limitů pro hodnocení. 

 Stanovení metod a technologických podmínek pro hygienizaci. 

 Stanovení způsobu jejich využití, likvidace nebo možného dalšího nakládání 

[3]. 

c) Ekotoxicita H14  

Tuto nebezpečnou vlastnost mají odpady, které představují nebo mohou 

představovat akutní nebo pozdní nebezpečí pro jednu nebo více složek ŽP [4]. Pro 

vyloučení toxicity se provádějí ekotoxikologické testy. Důležitost ekotoxikologických 

testů spočívá také pro zařazování odpadů do třídy vyluhovatelnosti (vyhláška č. 

383/2001 Sb.), a také slouží jako podklad pro využívání odpadů, napovrch terénu a pro 

rekultivace (vyhláška č. 294/2005 Sb.). Metody ekotoxikologických testů jsou 

prováděny na předepsaných organismech, příloha č. 1 a č. 3 k vyhlášce 376/2001 Sb., a 

požadavky výsledků testů jsou popsány v příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. 
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d) Geochemie kalů z ČOV  

Obsahy rizikových prvků nebo organických polutantů v kalech, které mohou 

ovlivnit lidské zdraví, zemědělskou produkci nebo zdravý vývoj ekosystémů, jsou 

ovlivněny charakterem jejich primárních zdrojů v přítoku na ČOV. 

1. Rzikové prvky patří (působí rizikově na lidský organismus):  

 Arsen (prvek karcinogenní a mutagenní).  

 Kadmium (kumulativní jed, karcinogenní účinek). 

 Chrom (šestimocný Cr, karcinogenní). 

 Měď (na nižší organismy působí jako jed). 

 Rtuť (kumulativní jed). 

 Nikl (postupná kumulace v organismu způsobuje karcinogenitu). 

 Olovo (toxicita). 

 Zinek.  

2. Organické polutanty (největší skupina cizorodých látek):  

a) Těkavé organické látky TOL – Volatle organic compounds VOC  - 

chování těkavých organických látek je primárně závislý na počtu halogenů 

v molekule. 

 Halogenové TOL/VOC: vinylchlorid, chlorbenzen, chloroform, chlormethan,… 

 Nehalogenové TOL/VOC: aceton, acrolein, akrylonitril, n-butylalkohol, 

sirouhlík, cyklohexan,…  

b) Semivolativní organické látky (SVOC) – nebo SPOP – persistentní organické 

polutanty. 

 Halogenové SVOC: 

PCB polychlorované bifenyly - jsou nehořlavé kapaliny, s vysokou biologickou a 

chemickou stabilitou, špatně se spalují. Vyskytují se ve všech složkách potravního 

řetězce, ukládají se v tukových tkáních, mají potenciální karcinogenní a mutagenní 

účinky.  

 Nehalogenové SVOC:   

PAU polyaromatické uhlovodíky - jsou nejrozšířenější organické polutanty s 

vysokou mutagenitou a karcinogenitou. Představují největší skupinu chemických 

karcinogenů produkovanch během spalovacích procesů (výroba tepelné a elektrické 

energie, při spalování uhlí až 90 %), pyrolýzy a pyrosyntézy organické hmoty. Patří 
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zde naftalen, fenathren, anthracen, fluoranthen, pyren, benzo(b)fluoranthen, 

chrysen, benzo(a)anthracen, pesticidy. Do půdy se dostávají celkovou depozicí ze 

vzduchu a také z kalů z ČOV. 

BTEX – benzen (karcinogenní účinky), toluen, xylen, patří do skupiny jsou hořlavé, 

bezbarvé kapaliny, snadno těkají.  

Ftaláty – di-(2ethylhexyl)-ftalát (DEPH) - jsou poměrně málo rozpustné ve vodě.  

Dioxiny a furany PCD/PCDF – řadí se mezi nejtoxičtější látky, kumulativní jedy. 

Vznikají lidskou činností, hlavně spalovacími procesy, jsou vysoce termostabilní, 

pro úplný rozklad musí působit teploty alespoň od 1000 – 1050 
o
C 2 sekundy. 

Nepolární extrahovatelné látky (NEL) – hlavní část tvoří ropné látky. Toxické 

vlastnosti jednotlivých ropných výrobků se vzájemně liší. Příčinou jsou různé 

druhy použitých rop, nestejné způsoby zpracování, rozdílné destilační frakce. 

Ropné uhlovodíky lze rozdělit do několika skupin: 

1. Benzíny (směs uhlovodíků C4 - C12) obsahují alkany, izoalkany, cyklopantany, 

cyklohexany, benzen a jeho homology.  

2. Petroleje (směs uhlovodíků C12 - C18) obsahují alkany, izoalkany,alkylnaftyleny, 

alkylbenzeny, dicykloalkany, tricykloalkany, vyšší aromatické uhlovodíky, 

kondenzované PAU a nekondenzované PAU.  

3. Plynové oleje (směs uhlovodíků C16 – C24) v olejích je zastoupeno více 

cyklických a cykloaromatických uhlovodíků a méně alkanů, izoalkanů a 

nealkylovaných aromatických uhlovodíků.  

4. Mazací oleje (směs uhlovodíků C24 – C40) ve směsi převládají alkylcyklany s 

jedním delším a několika krátkými alkyly. 

Pesticidy – Insekticidy (hubená hmyzu), fungicidy (potírání chorob rostlin 

způsobených houbami), herbicidy (hubení plevelů). 

e) Senzorické vlastnosti 

 Zápach. 

 Barva. 

e) Reologické vlastnosti (klíčové pro dopravu a transport) 

 Viskozita. 
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 Měrná hmotnost (hustota) tekutého stabilizovaného kalu ρ = 1000 až 1100 

kg.m
-3

. 

 Zrnitost a velikost částic, charakterizované křivkou distribuce velikosti částic. 

 Sedimentační zahušťovací vlastnosti. 

 Odvodnitelnost.  

5 Legislativa  

Nakládání s kaly, jejich aplikace do životního prostředí se musí řídit legislativními 

nástroji. 

Dle §32 zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech se pod pojmem kal rozumí: 

a) kalem 

1. 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, 

2. kal ze septiků a jiných podobných zařízení, 

3.  kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených, 

b) upraveným kalem  - kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné 

úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu 

tak, ţe se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím zdravotní 

riziko spojené s jeho aplikací, 

c) použitím kalu - zapracování kalu do půdy, 

d) programem použití kalů  - dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

prováděcím právním předpisem [4]. 

Zákon specifikuje pojmy, a určuje způsob nakládání s ním. Podle svého původu 

dostává kal katalogové číslo podle Katalogu odpadů vyhláška č. 381/2001 Sb. Kal, kterým 

se tato práce zabývá má katalogové číslo 19 08 13 Kaly z jiných způsobů čištění 

průmyslových odpadních vod obsahující NL. 

Aplikace odpadních kalů ČOV do půdy je v ČR upravena Vyhláškou č. 382/2001 

Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. S platností od 1. 1. 2002. 
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Tato vyhláška byla zpracována v rámci implementace předpisů EU do legislativy ČR 

(směrnice EU 86/278/EEC o použití kalů v zemědělství [4]. 

5.1 Přehled kalové legislativy 

Hlavní zákony a vyhlášky ČR týkající se kalů: 

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

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. 

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

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

nakládání s odpady. 

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

odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

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

podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s 

biologicky rozložitelnými odpady).   

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva 

zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.   

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

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 

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

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).   

 Vyhláška č. 382/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití 

upravených kalů na zemědělské půdě.   

Související legislativa (dotýká se především oblastí způsobů využití kalů): 

Hnojiva 

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

pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení 

zemědělských půd (zákon o hnojivech). 

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

požadavků na hnojiva.   
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 Vyhláška č. 382/2003 Sb., Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování 

se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.   

Komposty 

 ČSN 46 5735 Průmyslové komposty. 

Zemědělství 

 Vyhláška č. 382/2001 Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití 

upravených kalů na zemědělské půdě.   

Rekultivace 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů.   

 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů. 

 Zákon č. 163/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky.   

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

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

nakládání s odpady. 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Skládkování 

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

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

nakládání s odpady. 

Spalování 

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů. 

 Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy 

při podpoře výroby elektřiny z biomasy.   

Ochrana zdraví při práci s nakládání s kaly 

 Nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

v posledním znění. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  
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 Vyhláška 89/2001 kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti prací 

s azbestem a biologickými činiteli. 

6 Praktická část 

Tato část diplomové práce popisuje podrobně ÚČOV, jejímž provozovatelem je 

ČEZ Energetické služby, s.r.o. a způsob vzniku kalu, kterému je tato práce věnovaná. 

6.1 Ústřední čistírna průmyslových odpadních vod ČEZ Energetické služby, 

s.r.o. 

Cílem čištění odpadních vod je snížit obsah nebezpečných látek v nich a tím snížit 

zátěž na životní prostředí, kterou vypouštěním odpadních vod do recipientů působíme. 

Existují čistírny různých typů, dělí se podle velikosti a typu čistírenských procesů 

(mechanické, biologické a chemické). Nejpoužívanějším typem ČOV v ČR je mechanicko-

biologická čistírna odpadních vod. Velké ČOV kombinují všechny dostupné procesy 

čistění, mezi které se řadí i Ústřední čistírna průmyslových odpadních vod ČEZ 

Energetické služby, s.r.o.  

Ústřední čistírna odpadních vod ČEZ ES (ÚČOV) je jednostupňová  

mechanicko-chemická čistírna, technologie čištění je založena na principu sedimentace po 

předešlém dávkování koagulantu, flokulantu a při současné úpravě pH, přitékajících 

odpadních vod z výrobně technologických zařízení. Z důvodů, že se v těchto provozech 

používá velké množství různých olejů a maziv, je hlavním úkolem čistírny snížit množství 

ropných látek v odpadní vodě pod stanovený limit [7]. 

6.2 Základní údaje o ÚČOV ČEZ ES 

6.2.1 Legislativa související s vodním dílem 

Legislativní ustanovení nalezneme v zákoně č. 254/2001 Sb., O vodách, který 

zahrnuje veškeré poplatky spojené s vypouštěním odpadních vod do recipientů, povinné 

rozbory, měření a kontroly odpadních vod, také ve vyhlášce č.195/2002 Sb., O 

náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, TNV 75 2920 Provozní 
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řády vodních děl. Dále v zákoně č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích, který např. 

zahrnuje povinnosti při odvádění odpadní vody do kanalizace, vyhláška č.428/2001 Sb., 

kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Vypouštění 

odpadních vod do řeky Ostravice z ÚČOV ČEZ ES je povoleno Rozhodnutím č.j. MSK 

197595/2007 vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství. vč. Rozhodnutí o prodloužení povolení č. j. MSK 29913/2012. 

6.2.2 Zdroje odpadní vody 

Zdrojem OV je více než 60 producentů. Mezi něž patří soukromé i veřejné 

subjekty. Můžeme je rozdělit na významné producenty cca 20 producentů, jejichž odpadní 

vody pocházejí většinou z provozů hutnického a strojírenského průmyslu. Tento průmysl 

má největší dopad na životní prostředí se všemi průvodními jevy, ať už se jedná o 

znečištění ovzduší, půdy a v tomto případě vod. Tito producenti podstatně ovlivňují kvalitu 

odpadních vod a tím i množství a složení produkovaného kalu na ÚČOV. Ostatní 

producenti, mají menší význam na kvalitu OV.  

Tabulka 2: Nejvýznamnější producenti OV dle množství vypouštěné OV. 

Nejvýznamnější producenti 

OV 

Vypouštěné 

množství Qmax  (m
3
/rok) 

VÁLCOVNA TRUB TŽ, 

a.s. 
2 000 000 

EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL, a.s. 
1 500 000 

VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY, a.s., NS 

370 - Těžká mechanika 

204 000 

VÍTKOVICE 

CYLINDERS a.s.- 

Stará protlačovna 

160 000 

NH - Válcovna za 

Studena spol. s. r.o. 
150 000 
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6.2.3 Účel a cíl ÚČOV 

Účelem koncové čistírny odpadních vod ČEZ ES je: 

 Vyčistit odpadní vody producentů odpadních vod zejména odpadních vod z hutních 

a strojírenských provozů jednotlivých organizačních jednotek VÍTKOVICE, a.s., 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. a dalších 

externích organizací, na hodnoty dané Rozhodnutím č.j. MSK 197595/2007 vydané 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a 

zemědělství vč. Rozhodnutí o prodloužení povolení č. j. MSK 29913/2012. 

 Vyrovnávat nárazové zvýšení množství přitékajících odpadních vod a přečerpat 

přívalové vody do recipientu. 

 Vyčištěnou vodu využít jako recirkulovanou vodu (voda vyčištěná z odpadní vody 

na ÚČOV a zpětně dodaná zákazníkům k provozním účelům) pro Teplárnu 

Vítkovice ČEZ, a.s. na hydrodopravu popelovin a pro provozy VÁLCOVNA 

TRUB TŽ, a.s. 

 Přebytečnou vyčištěnou vodu přečerpávat do recipientu, tj. do řeky Ostravice. 

 Zachytit ropné látky, které se z provozů organizačních jednotek a organizací 

dostanou do odpadních vod a zachytit ropné a jiné havárie, které by ohrozily řeku 

Ostravici [7]. 

6.2.4 Recipient vyčištěných odpadních vod 

Recipientem hlavních kanalizačních sběračů kanalizace, nevyčištěné OV, je nejprve 

ÚČOV. Běžným recipientem (příjemcem) vyčištěné odpadní vody jsou vody povrchové 

(rybníky, řeky, nádrže) v tomto případě je to řeka Ostravice. Rozhodnutí o povolení 

k vypouštění odpadních vod do povrchových vod vydává Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje, odbor životního prostředí.  Smícháním vyčištěné odpadní vody s povrchovými 

vodami dochází ke znečištění povrchových vod. Koncentrace znečištění musí být únosná 

vzhledem k samočistící schopnosti vod. Je to proces, při kterém dochází k rozkladu 

převážné části znečištění působením mikroorganismů za přítomnosti kyslíku. 

Množství a míru znečištění OV na odtoku z ÚČOV je dáno Rozhodnutím o 

povolení k vypouštění odpadních vod z ÚČOV do vod povrchových č.j. MSK 

197595/2007, vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odboru životního 
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prostředí vč. Rozhodnutí o prodloužení povolení č. j. MSK 29913/2012. Průměrné 

množství vyčištěné vody 60l/s [8]. 

 Hodnoty koncentrace znečištění vypouštěné odpadní vody, tabulka č. 3 a č. 4. 

 Také je nutné dodržovat i ostatní ukazatele znečištění dle nařízení vlády č. 61/2003 

Sb., v platném znění a vyhlášky 428/2001 Sb., v platném znění. 

V tabulkách 3 a 4 jsou příslušné hodnoty koncentrace znečištění odpadních vod, které jsou 

vypouštěny z ÚČOV   [10]. 

Tabulka 3: Limitní hodnoty znečištění odpadních vod [10]. 

Ukazatel 

 

Koncentrační hodnoty mg/l 

 

Bilanční hodnoty 

Hodnoty „p“ Hodnoty „m“ t/rok 

RL 800 900 4400 

NL 25 30 137,5 

CHSKCr 50 60 275 

BSK5 15 30 82,5 

RAS 750 800 4125 

Fe celk. 3 4 16,5 

HN4
+
 3,7 5 20,35 

SO4
2-

 300 400 1375 

Cl
-
 120 150 660 

CN
-
 0,2 0,3 1,1 

Fenoly 0,15 0,3 0,825 

C10-C40 40 2,5 11 

pH 6-9  

Zn 0,3 0,4 1,1 

 

„p“ – přípustná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod. 

„m“ – nepřekročitelná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod. 
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Tabulka 4: Limitní hodnoty OV vypouštěných „Černého jezera“ [10]. 

Množství vypouštěných vod: Q max = 30 l/s Qmax = 946 080 m
3
 /rok 

Znečištění 
Přípustná hodnota „p“ 

[mg/l] 

Maximálně přípustná 

Hodnota „m“ 

[mg/l] 

BSK5 15 20 

CHSKCr 40 50 

NL 40 50 

C10 – C40 0.5 0.9 

 

„p“ – přípustná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod. 

„m“ – nepřekročitelná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod. 

6.3 Popis zařízení ÚČOV 

Hlavní části: 

 Čistící stanice odpadních vod včetně čerpací stanice (stará čerpací stanice). 

 Čerpací stanice recirkulované vody (nová čerpací stanice). 

 Kalové hospodářství. 

 Chemická úpravna [7].   

Kanalizace 

Odpadní vody jsou na území Statutárního Města Ostravy odváděny jednotnou 

kanalizační stokou, které jsou čištěny na městské ÚČOV Ostrava. Kanalizační síť ČEZ ES 

a ÚČOV ČEZ ES v areálu společnosti VÍTKOVICE, a. s. (horní, střední a dolní oblasti) a 

přilehlých prostranstvích Městského obvodu Vítkovice tvoří jednotný systém a 

s kanalizační stokou města Ostravy nevytváří žádnou spojitost. 

Kanalizace pro veřejnou potřebu řešeného areálu podle funkčního využití je: 

 kanalizace jednotná - splašková - komunální vody - čisté splašky. 

 tuková kanalizace (TK) z kuchyní a jídelen předčištěná na odlučovači tuku (OT). 

 dešťová - čisté srážkové vody ze střech a zpevněných ploch. 

 srážkové vody znečištěné ropnými látkami předčištěné na odlučovači ropných látek 

(ORL) [8]. 
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 Odpadní vody jsou na ÚČOV dopravovány přívodními a odpadními kanály, 

vzhledem ke konfiguraci terénu je část OV čerpána do areálu ÚČOV a část přitéká 

gravitačně.  

Kanalizační stoka „A“ odvádí odpadní vody z oblasti oblasti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY, a.s., EVRAZ VÍTKOVICE STEEL , a.s., VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING, a.s. a externích organizací.  

Kanalizační stoka „B“, na kterou je napojena severní část VÁLCOVNA TRUB TŽ, a. s. a 

objekty bývalé koksovny Vítkovice. 

Kanalizační stoka „C“ odvádí OV do kmenové stoky „A“.  

Kanalizační stoka „E“ odvádí odpadní vodu z Teplárny Vítkovice ČEZ, a.s. a externích 

organizací v dolní oblasti.  

Kanalizační sběrače  

Celý areál byl rozdělen na 5 povodí hlavních sběračů směřujících k ÚČOV, a to: 

 povodí sběrače „A“ ukončené na ÚČOV. 

 Povodí sběrače „B“ ukončené na ÚČOV. 

 povodí sběrače „C“ ukončené ve sběrači „A“. 

 povodí sběrače „D“ odlehčeného z „A“ do „C“. 

 povodí sběrače „E“ ukončené na ÚČOV [8]. 

Odpadní vody se přivádějí na ÚČOV pomocí tří hlavních kanalizačních sběračů 

„A“, „B“ a „E“. Kanalizační sběrač „H“, je kanalizace zaústěná do Černého jezera. Černé 

jezero je bývalé řečiště řeky Ostravice, jedná se o samostatný systém zaústěné předčištěné 

vody (septiky, ORL, DČOV) od jednotlivých producentů OV - Fa Frama (DČOV, ORL), 

Fa Šauer (ORL), z areálu LINDE VÍTKOVICE, a. s. (DČOV) a KADAMO (septik) [8]. 

Množství OV na přítoku do ÚČOV 

Je měřeno jednorázově ultrazvukovým průtokoměrem, orientačně průběžně vodočetnou 

latí. 

 Přítok sběračem „A“ činí 100-550 l/s. 

 Přítok sběračem „B“ činí 30-100 l/s. 

 Přítok sběračem „E“ činí 80-150 l/s [8]. 

 



Kristýna Rumlová: Analýza možností zneškodnění odpadních kalů z ÚČOV ČEZ ES 

2012  21 

Mechanické čištění 

Do procesu čištění se OV dostávají přívodním žlabem, který je osazen ručně 

stíranými česly. Česle jsou hrubé s mezerou mezi česlicemi 40 mm, za nimi jsou česle 

jemné s mezerou mezi česlicemi 15 mm. Česle slouží k zachycení plovoucích nečistot, 

které jsou ručně shrabávány a odkládány do kontejneru k tomu určenému. Na kanalizačním 

sběrači "B" jsou pouze česle jemné [7]. 

 

 

Obrázek 1: Hrubé česle ručně stírané. 

První míchací komora 

Odpadní voda z kanálu „A“ a „B“ společně vtéká do první míchací komory, 

opatřené míchadlem. Asi 3 m před soutokem obou kanálů, se do kanálu "A" dávkuje 

koagulant NALCO 71221. Přímo do soutoku je přidáváno vápenné mléko Ca (OH)2 pro 

úpravu pH odpadní vody. V prvé míchací komoře dojde k promísení OV s koagulantem a 

vápnem [7].  

Předusazovací nádrž a druhá míchací komora 

OV odtéká přes rozdělovací stěnu do předusazovací nádrže, kde se usadí písky a 

těžké nečistoty a dochází k vytváření vloček. Před koncem předusazovací nádrže je norná 

stěna, na které se vlivem zpomalení průtočné rychlosti odsadí na hladině ropné látky. 

Pokud pokryjí asi čtvrtinu plochy předusazovací nádrže, provede se jejich odtažení pomocí 

sběrače ropných látek „SKIMMER“, nebo fekálním vozem. Z předusazovací nádrže odtéká 

OV do druhé míchací komory.  Před druhou míchací komorou se přidává do OV flokulant 

NALCO 71 606. Z druhé mísící komory je rozdělována voda na tři usazovací nádrže [7]. 
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Usazovací nádrže 1, 2, 3 

OV se rozděluje do přívodních kanálů kruhových usazovacích nádrži č. 1, 2, 3. 

Průměr nádrží je 35 m. Usazovací nádrže mají plochu 962 m
2
 a obsah 3262 m

3
. Dno 

nádrže je spádovité a je z betonových desek 2,0 m x 2,0 m x 0,35 m. Desky jsou ve směru 

pohybu škrabek zešikmeny. Ve středu nádrže je vestavěn železobetonový sloup s 

usazeným ložiskem a středovou pracovně revizní plošinou. OV do nádrže vtéká středovým 

sloupem a výtokovými okny je rovnoměrně rozdělována do usazovací nádrže, která je 

opatřena pojezdovým mostem, na němž je zavěšen flokulační válec, shrabovací zařízení 

plovoucích látek a shrabovací zařízení kalu. Ve flokulačním válci se zachycují ropné látky, 

které se nezachytily v předusazovací nádrži. OV s vločkovým mrakem a s nabalenými 

nečistotami je usměrňována ke dnu. Odtok OV z nádrže je přes hřeben, před kterým je 

norná stěna na zachycení zbytku ropných látek, které se nezachytí na předchozích norných 

stěnách a jsou stírány do olejových lapačů. Pod dnem probíhá revizní chodba, vyvedena 

chodbou do suterénu čerpací stanice. V revizní chodbě je uloženo přívodní potrubí odpadní 

vody, kalové potrubí a potrubí tlakového vzduchu. Ze žlabu vytéká OV do kanálu 

vyčištěné OV, kterým je OV přiváděna do sacích jímek vyčištěné vody [7]. 

 

 Obrázek 2: Usazovací nádrž (ČOV Praha). 

Usazovací nádrže č. 4, 5, 6 

Pro zvýšení objemu zásoby recirkulační vody v přísušcích jsou usazovací nádrže č. 

5 a č. 6 využívané jako akumulační nádrže.  

Sací jímky 

Pod podlahou strojovny je 8 sacích jímek. Jímky vyčištěné OV jsou 3 a jsou 

očíslovány č. 6, 7, 8. Voda z usazovacích nádrží přitéká do jímky č. 7 a přetéká do jímek č. 

6 a 8.  



Kristýna Rumlová: Analýza možností zneškodnění odpadních kalů z ÚČOV ČEZ ES 

2012  23 

Vyčištěná voda je čerpána: 

 buď přímo, nebo přes chladící věž, na doplnění sacích jímek čerpadel recirkulované 

vody, 

 anebo je nadbytečná voda přečerpávána do řeky Ostravice. 

Jímky č. 1, 2, 3, 4, 9 slouží k přečerpávání přívalových vod. V případě, kdy nehrozí přítok 

přívalových vod a je množství vody nedostatečné pro recirkulaci, je možno použít kapacity 

jímek č. 1, 2, 3, 4, 9 pro akumulaci vody pro potřeby recirkulačního okruhu [7]. 

Čerpací stanice (stará) 

Čerpací stanice čistírny slouží k přečerpávání přívalových a vyčištěných odpadních 

vod [7]. 

Čerpací stanice (nová) recirkulace 

 Nová čerpací stanice je využívána pouze pro potřeby čerpání recirkulovaných vod. 

Účelem recirkulace je vrátit z podstatné části vyčištěnou vodu pro opětovné využití 

v Teplárně Vítkovice ČEZ, a.s., a VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. Při využívání 

recirkulované vody se snižuje nákup vody z toků, snižuje se množství vypouštěné vody do 

toku, ekonomicky je využívání recirkulované vody výhodnější. Při nedostatku vody pro 

recirkulaci, obsluha ÚČOV provede seřízení množství dodávané vody pro jednotlivé 

odběratele (preferuje se dodávka pro splavování popílku v Teplárně) [7].  

Chladící věž 

Chladící věž je dvoubuňková. Slouží pro ochlazení recirkulované vody. Teplota 

vstupní vody je 40 
o
C – 45 

o
C. Voda po ochlazení (25 

o
C  – 30 

o
C) odtéká do sacích jímek. 

Přímo do sběrné jímky se pouští voda v případě, že teplota je nižší než potřebují odběratelé 

pro chlazení [7]. 

Stručný popis čerpací stanice 

Vyčištěná voda z usazovacích nádrží č. 1, 2, 3 stéká do sacích jímek staré čerpací 

stanice a je přečerpávána čerpadly, které se větví na chladící věž a na potrubí pro 

doplňování přímo do sacích jímek recirkulace [7]. 

Množství vyčištěné OV pro recirkulaci (je měřeno pomocí indukčních průtokoměrů) 

 Průměrné množství pro VÁLCOVNA TRUB TŽ, a. s. 100 l/s. 

 Průměrné množství pro Teplárnu Vítkovice, ČEZ, a.s. 120 l/s [10]. 
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Odlehčovací kanál a potrubí  

Odlehčovací kanál a potrubí slouží při zvýšeném množství přitékající odpadní vody 

(přívalové deště, tání sněhu, povodně) k odvádění OV do recipientu Ostravice, aby se 

zabránilo k zaplavení čistírny.  

Odlehčovací kanál se používá při vypouštění části nevyčištěných OV, toto vypouštění je 

nutno předem příslušným orgánům. Vypouštění OV odlehčovacím kanálem, tak i potrubím 

se provádí při zvýšeném přítoku nad 800 l/sec. Záleží také na výšce hladiny Ostravice. 

Pokud je výška hladiny Ostravice normální, je část vody nad 800 l/sec vypouštěna právě 

odlehčovacím kanálem, neboť vypouštění odlehčovací stokou je gravitační. 

Při zvýšené hladině Ostravice nebo při odstávce odlehčovacího kanálu, se využívá potrubí, 

které je osazeno klapkou, která je uzavřena a otevírá se při mimořádných stavech. Potrubí 

funguje na principu podtlaku. 

Dávkování koagulantu a flokulantu a karbidového vápna 

Zlepšení čistícího efektu při čištění odpadních vod na usazovacích nádržích č. 1, 2, 

3, je podmíněno dávkováním koagulačních a flokulačních prostředků a dávkováním 

karbidového vápna pro úpravu pH vody [7]. 

Koagulát NALCO 71 221 je tekutý, kationtový, vysokomolekulární koagulant na 

bázi anorganických a organických látek. Chemickým složením je to směs organických 

polyaminosolí a hliníkových solí ve vodném roztoku. Výrobek obsahuje 

vysokomolekulární chlorid hliníku. Bod tuhnutí -13
o
C, bod varu 100

o
C, hustota 1200 

kg/m
3
, pH 4, barva je žlutá. 

Optimalizuje čistící proces odpadní vody a tím přispívá ke zlepšení kvality vyčištěné vody, 

snížení množství železa, síranů, těžkých kovů a zlepšení kvality kalu, který je homogenní a 

lépe sedimentuje. Využívá se na štěpení vodních emulsí. Dávkuje se do kanálu A, před 

první míchací komorou, samonasávacím čerpadlem, koagulát musí být naředěn s určitým 

množstvím vody tak, aby ředění bylo 1:150 až 1:200, koncentrovaný koagulát se nesmí 

dostat do vodních toků. 

Flokulant NALCO 71 606 je tekutý aniontový vysokomolekulární prostředek v 

emulsi. Je vhodný pro čiření, zahušťování a odvodňování kalů, pomáhá sedimentaci 

vyvločkovaného kalu. Nalco 71 606 je zakalená bílá viskózní kapalina, s vysokou relativní 
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molekulovou hmotností. Jeho hustota je 1060 kg/m
3
, pH 8, bod tuhnutí -13

o
C. Snadno 

ulpívá na předmětech, je kluzká a špatně se odstraňuje. 

Výhodou je malé dávkované množství, nenáročná příprava pro dávkování a malé 

množství vznikajících kalů. Dávkování se provádí v závislosti na množství přitékající vody 

hadicí do předusazovací nádrže před druhou míchací komoru. Koncentrovaný roztok 

NALCO se musí před dávkováním naředit vodou v poměru asi 1 : 2000. Toto naředění 

zajišťuje správné rozložení účinných složek a optimální účinnost flokulantu. Dávkování je 

prováděno tak, že do nádrží v chemické části, které mají obsah 6600 l, se napustí voda a 

pustí se promíchávácí vzduch. Pak se nalije do každé nádrže 3,5 l NALCO 71606 a nechá 

se řádně promíchat. Dávkování se provádí samospádem přes regulační kohout, množství se 

odměří empiricky [7]. 

Karbidové vápno, Ca (OH)2 je silně alkalická látka, která se používá na neutralizaci 

kyselin a při potřebě zvýšit pH odpadních vod na hodnotu 7,5 - 8,5. Na ÚČOV se používá 

ve formě vápenného mléka, což je bílá až slabě našedlá kapalina, která se musí míchat, aby 

nedocházelo k sedimentaci nerozpuštěných částic [7]. Dávkuje se ve formě cca 3 % 

roztoku automatickými čerpadly, které dávkují vápno podle pH metru, který má nastaveno 

v jakém rozmezí se má pH upravované vody pohybovat. Při překročení nastavené 

maximální hodnoty pH se dávkování úplně odstaví. 

Měření pH přitékající odpadní vody se provádí nepřetržitě. Hadicí je přitékající 

odpadní voda na ÚČOV ze soutoku kanálu „A“ a „B“ vedena do suterénu staré čerpací 

stanice, kde je nádoba s přepadem, ve které jsou ponořeny elektrody pH metru [7]. 

6.4 Kalové hospodářství a dehydratace kalů 

Kalové hospodářství slouží k primárnímu shromažďování, zpracování odpadu, 

který je obsažen v odpadní vodě a během procesu se velká část z OV odstraní.  Tento 

odpad, který se shromažďuje, je nazýván kal. 

6.4.1 Popis zařízení kalového hospodářství 

Odtah kalu 

V každé usazovací nádrži je nad jeho dnem shrabovací zařízení, kterým se usazený 

kal shrabuje směrem ke středovému sloupu. Odtud se gravitačně kalovým potrubím a 
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částečně pomocí hydrostatického tlaku a stlačeného vzduchu dopravuje do kalových jímek 

N1 a N12.  

Usazený kal lze stahovat z každé UN zvlášť [7, 8]. 

Kalové jímky 

Jsou to dvě jímky na úrovni druhého podzemního podlaží čerpací stanice. 

Půdorysný rozměr jedné jímky je 4,5 x 4,5 m, se skosenými rohy a dnem spádovaným ke 

středu. Obsah jímky je 46 m
3
. V jímkách jsou míchadla a ultrazvukové ukazatelé výšky 

hladiny kalu. Kalové jímky mají nouzové vypouštění do studny č. 5, což je nejnižší bod 

v suterénu čerpací stanice, sloužící k jímání průsakových podzemních vod a má dostatečně 

velký objem pro odvedení a odčerpání odsazených vod ze zahuštění kalů [7, 9].  

Zahušťovací nádrž N2 a N3 

Z kalové jímky N1, přečerpá čerpadlo kal do zahušťovací nádrže N2. Po naplnění 

zahušťovací nádrže N2, vybavené míchadlem, do předem nastavené, nebo zvolené výšky 

hladiny (1,3 m), je dávkovacím čerpadlem přidáváno vápenné mléko, přičemž v průběhu 

dávkování je prováděno měření pH ponornou sondou. V nádrži je rovněž měřena hladina 

ultrazvukovým snímačem. U nádrže N2 je umístěna i elektricky ovládaná klapa zónového 

odběru. pH se upraví na 8,5 – 10. V dalším kroku se provede vypnutí míchadla a následná 

sedimentace kalu po dobu cca 8 hod, kdy obsluha pomocí 4 vzorkovníků na nádrži N2 

provede vizuální zkoušku na určení rozhraní voda-kal a nad rozhraním otevře příslušný 

ruční ventil. Otevřením elektroklapky  se vypustí odstátá voda do sběrače. Pokud je 

rozhraní kalu a vody pod úrovní nejnižšího ručního ventilu, vypustí se celý obsah nádrže 

do sběrače a zopakuje se celý proces napouštění nádrže N2 do té doby než bude 

nashromážděno v nádrži potřebné množství zahuštěného kalu pro přečerpání do N3.  

Odstředivka dokáže zpracovat kal s podílem sušiny v rozmezí 7-9 %. 

Z kalové nádrže N2 je kal dopravován do nádrže N3. Kde funguje stejný princip 

napouštění a hlídání minimální hladiny jako u nádrže N2. Z kalové nádrže jsou v průběhu 

plnění odebírány vzorky kalu a je měřena hustota kalu. Optimální hodnota hustoty kalu je 

1,04 kg/dm
3
. Pokud je hustota vyšší, musí být kal naředěn oplachovou vodou. Zvednutím 

výšky hladiny čistou oplachovou vodou o 15 cm snížíme hustotu kalu v nádrži o 0,01 

kg/dm
3
. Pokud je kal v nádrži N3 řídký musí být dočerpán hustý kal z nádrže N2. Čerpání 

kalu z nádrže do odstředivky provádí kalové čerpadlo, které je ovládáno z rozvaděče 

odstředivky a je spuštěno společně se spuštěním odstředivky [7]. 
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Obrázek 3: Zahušťovací nádrž N2 (ÚČOV ČEZ ES). 

Zařízení na vybírání štěrku a písku 

Strojní zařízení je určeno pro vybírání písku a štěrku z předusazovací nádrže. Nádrž 

je tvořena betonovou jímkou umístěnou na přítoku ÚČOV. Vybíraný písek a štěrk se 

ukládá do bikramové nádoby, která je po naplnění pískem odvezena k likvidaci externí 

firmou, s níž je 

uzavřena smlouva na likvidaci odpadu. 

6.4.2 Dehydratace kalů 

Odvodnění kalu je nedílnou součástí zpracování kalu. V dnešní době nachází 

uplatnění na stále menších čistírnách z důvodu přísnějších podmínek na následné nakládání 

s kaly. 
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V roce 2004 byla vypracována Studie dehydratace kalu na ÚČOV, která posoudila 

a navrhla nový způsob nakládání s kalem. Studie doporučila, vzhledem k velkému obsahu 

ropných látek v přitékající OV, intenzivnější snižování ropných látek a jiných nečistot ještě 

na přítoku OV na ÚČOV. Došlo tím instalací podélného provzdušňovacího lapáku písku 

před míchací nádrž, ve kterém dochází k oddělení písku a zachycení podílu ropných plátek 

na norné stěně odsazené na konci lapáku, viz. podkapitola 6.4.1 (předusazovací nádrž a 

zařízení na vybírání štěrku a písku). A výběrem správné kalové koncovky – dehydratace 

kalu, která má za úkol stabilizaci kalů do rypného stavu a tím ke snížení celkové produkce 

a zároveň ke snížení nákladů při odstranění kalů externí firmou. 

Dehydratace kalů zahrnuje popis celkové dehydratační linky, do níž patří 

technologická zařízení začínající usazovacími nádržemi 1, 2, 3, a končící vstupem do 

odstředivky Bargam B/DF 300LH. 

Odstředivka B/DF300-300LH  

Odvodnění kalu, odstředivkou společnosti BARGAM - Barigelli Gambetti, je 

založena na působení odstředivé síly na vyflokulovaný kal. Kal je čerpán ze zahušťovací 

nádrže N3 kalovým čerpadlem, za čerpadlem je zařazeno dávkování 0,5% roztoku 

flokulantu VTA LC 181. Kal s nadávkovaným flokulantem je přiváděn do bubnu a 

rozdělován mezi buben a šnek. Pohon zajišťuje elektromotor přes řemenový převod. 

Odvodněný kal je vynášen šnekem do kuželovité části a do výstupního otvoru pevné fáze. 

Výstup pevné fáze je ulehčen stíracím nožem. Kapalná fáze (centrát) postupuje opačným 

směrem k výstupnímu otvoru. Posun pevné fáze je zajištěn rozdílem otáček mezi bubnem a 

šnekem. Odvodněný kal přepadává skluzem do kontejneru [9]. 
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Obrázek 4: Odstředivka Bargam (ÚČOV ČEZ ES). 

 

Obrázek 5: Kalová nádrž N3 (ÚČOV ČEZ ES). 

Zásobník na odvodněný kal 

Pod odstředivkou je na pojízdné plošině umístěna bikramová nádoba, která slouží 

jako sběrná nádoba na odstředěný kal. Suchý odstředěný kal padá výsypkou pod 

odstředivkou a je obsluhou rovnoměrně rozhrabován a po naplnění nádoby je odvážen 

odpadovou firmou AVE k likvidaci [7].  
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Obrázek 6: Bikramová nádoba na odvodněný kal (ÚČOV ČEZ ES). 

Kanalizace 

Oplachová a proplachová voda, která se používá pro proplach technologických 

celků kalové linky, fugát z odstředivky a ostatní odpadní voda vznikající v prostoru kalové 

linky je zaústěná do kanalizace kalové linky, která je přes revizní šachtici zaústěná do 

kanalizačního sběrače B, kterým je přiváděna na nátok na ÚČOV [7]. 

Velín 

Zde se nachází PC, na kterém se vizualizací zobrazuje chod linky se zobrazením 

různých provozních stavů jednotlivých pohonů (kalové hospodářství, výška hladin 

v jednotlivých nádržích). Pomocí PC je možno v určitých nastavených mezích měnit 

parametry a časové konstanty technologického procesu. Ve vizualizaci je indikován také 

havarijní stav. 

Fyzikální a chemické vlastnosti flokulantu VTA LC 181 

Je to tekutý kationaktivní polyakrylamid – flokulační prostředek v emulsi. Je 

vhodný pro čiření, zahušťování a odvodňování kalů, pomáhá sedimentaci vyvločkovaného 

kalu. Je to neprůhledná nazelenalá až mléčně bílá kapalina, s vysokou relativní 

molekulovou hmotností. Snadno ulpívá na předmětech, je kluzká a špatně se odstraňuje. 

Jeho hustota je 1020 kg/m
3
, pH 3 - 6 po zředění s vodou. Výhodou je malé dávkované 

množství, nenáročná příprava pro dávkování a malé množství vznikajících kalů  [7]. 



Kristýna Rumlová: Analýza možností zneškodnění odpadních kalů z ÚČOV ČEZ ES 

2012  31 

Přehled odpadů, které vznikají v rámci čištění průmyslových odpadních vod 

na ÚČOV ČEZ ES: 

 Shrabky - zachycují se na česlích na přítoku do ČOV. Vybírají se ručně a 

shromažďují se do kontejneru pro ně určeného. 

 Ropné látky - před koncem předusazovací nádrže je norná stěna, na které se usadí 

ropné látky, které se shromažďují pro ně v určených nádobách.  

 Primární kal - vzniká před rozdělovací stěnou do předusazovací nádrže, kde se 

usazují písky a těžké nečistoty.  

 Odvodněný kal z odstředivky – vzniká mechanicko - chemickým čištěním OV a 

upravuje se odvodněním.  

 

   Obrázek 7: Odvodněný kal 19 08 13 

(ÚČOV ČEZ ES). 

 

Obrázek 8: Přeprava bikramových nádob (AVE). 
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Stručný přehled odpadu vznikajícího při čištění OV na ÚČOV. 

Tabulka 5: Přehled odpadů vznikající na ÚČOV ČEZ ES při čištění průmyslových OV. 

Odpad Katalogové číslo 
Množství za rok 

2010 [t] 
Místo vzniku 

Ropné látky 19 08 10 17,280 
předusazovací 

nádrž 

Primární kal 19 08 13 454,900 
předusazovací 

nádrž 

Odvodněný kal z 

odstředivky 
19 08 13 172,960 odstředivka 

Vysvětlivky: 

K. č. 19 08 10 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09. 

K. č. 19 08 13 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující NL. 

7 Analýza možností zneškodnění průmyslových kalů z ÚČOV ČEZ ES 

Společností ČEZ Energetické služby, s.r.o. mi byly poskytnuty potřebné materiály, 

které zahrnovaly 2 rozbory kalu 19 08 13, dle vyhlášky 383/2001 Sb., v časovém rozmezí 

jednoho roku, Provozní řád ÚČOV a Kanalizační řád, které provozuje společnost ČEZ ES, 

s.r.o.   

V následujících podkapitolách jsou analyzovány možnosti nakládání s kalem, který 

je produktem čištění průmyslových odpadních vod na ÚČOV ČEZ ES.  Jednotlivé způsoby 

jsou porovnány s výslednými rozbory kalu a následně vyhodnoceny zda jsou vhodné pro 

využití či zneškodnění tohoto kalu. 

Rozbory byly provedeny akreditovanou laboratoří ALS Czech Republic, s.r.o.  

Bylo stanoveno:  

 Stanovení extrahovatelných vázaných halogenů (EOX). 

 Stanovení celkové sušiny a vlhkosti v pevných vzorcích. 

 Stanovení prvků Cd, Cr, As, Zn, Hg, Ni, Pb metodou atomové emisní spektrometrie 

s indukčně vázaným plazmatem. 
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 Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie 

s MS detekcí. 

 Stanovení uhlovodíků C10 a C40 metodou plynové chromatografie s FID detekcí. 

7.1 Způsoby nakládání s kalem 

Před tím, než je rozhodnuto jakou metodou kal z ČOV využít, je třeba provést 

chemický rozbor, aby byly stanoveny fyzikálně chemické vlastnosti a složení kalu a bylo 

možné posoudit, jak s ním dál nakládat. Mezi nejrozšířenější způsoby nakládaní s 

čistírenskými kaly patří kompostování, přímá aplikace na půdu, rekultivace a skládkování. 

Naproti tomu, zpracování kalů termickými metodami je u nás jen velmi málo zastoupené.  

Obecné dělení technologií úpravy a konečných metod: 

Primární metody (metody úpravy): 

a) Separace - třídění podle kvality materiálu.  

b) Kondicionace - chemická, termická nebo fyzikálně-chemická předúprava. Např. 

přídavek flokulantů ke zlepšení odvodnitelnosti kalů. 

c) Zahušťování a odvodňování - metody pro zvýšení koncentrace sušiny kalu před 

jeho dalším zpracováním (na koncentraci sušiny do cca 40%). 

d) Hygienizace – inaktivace patogenů. Hygienizace může být zařazena jako 

samostatná metoda a to před nebo po stupni stabilizace kalu anebo hygienizačně 

působí již zvolená technologie zpracování kalu. 

e) Aerobní biologická stabilizace - mezofilní, probíhá obyčejně v otevřených 

nádržích, termofilní, vyžaduje uzavřené reaktory často jako 

předstupeň anaerobní stabilizaci. 

f) Sušení - zvýšení obsahu sušiny na 60-95%. 

Finální metody: 

a) Zemědělství 

 Aplikace na zemědělskou půdu – pouze upravené kaly. 

 Chemická stabilizace – vápnění – vhodná pro stabilizaci a hygienizaci 

surových i stabilizovaných kalů před jejich aplikací na pole. 

b) Surovinové využití  

 Kompostování – pouze upravené kaly. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Patogen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD
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c) Rekultivace – pouze upravené kaly. 

d) Materiálové využití 

 Spalování – nejúčinnější metoda hygienizace materiálu, měla by se používat 

především pro biologicky nerozložitelné organické materiály nebo 

materiály kontaminované nebo toxické, či jinak nebezpečné. 

 Mokré spalování – nová metoda velmi výhodná z ekologického hlediska pro 

likvidaci organických materiálů hlavně kalů. 

 Spalování v cementárenské peci – nová ekologická a bezodpadová metoda 

likvidace odpadu (zapracování do cementu). 

 Spoluspalování – spalování společně s energeticky bohatším palivem 

(teplárny a elektrárny, spalovny TKO, obvykle se přidává množství kalu do 

5 % spotřeby uhlí). 

 Různé způsoby pyrolýzy a zplyňování.  

e) Skládkování 

 uložení materiálu na zabezpečenou skládku, když se nenalezne snadnější 

metoda využití nebo likvidace. Jedná se o nejméně vhodné ekologické 

řešení – přesouvá problém pouze na pozdější dobu. 

Současné trendy 

 Zákaz vypouštění do moře (EU). 

 Útlum skládkování. 

 Podpora zemědělského využití za současné přísné kontroly složení (chemické i 

mikrobiologické. 

 Nástup termických metod. 

7.2 Aplikace na zemědělskou půdu 

Předpokladem pro využívání čistírenských kalů v zemědělství je jejich nezávadnost 

a to z hlediska vnosu cizorodých látek do půdy a z hlediska hygienického možnosti 

mikrobiologické kontaminace půdy – vnosem zárodků patogenních mikroorganismů.  

Legislativa pro použití kalů na zemědělské půdě  

Jednotlivé země EU a USA pro použití kalů na zemědělskou půdu se 

legislativními podmínkami výrazně liší a to omezením při množství aplikování 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrol%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zply%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cizorod%C3%A9_l%C3%A1tky_a_prvky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
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sušiny, těžkých kovů nebo živin. V  některých zemích je dovoleno aplikovat 

velice malé množství kalů.  

Podle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších 

zákonů lze použít pro přímou aplikaci do zemědělské půdy pouze kal 

stabilizovaný. Vyhláška č. 382/2001 Sb., O podmínkách použití upravených kalů na 

zemědělské půdě, stanovuje nároky na kvalitu a nezávadnost kalů, při přímé 

aplikaci do půdy. Tato vyhláška byla zpracována v rámci implementace předpisů EU 

do legislativy ČR (směrnice EU 86/278/EEC o použití kalů v zemědělství).  

Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v půdě a rizikových látek, 

které mohou být do zemědělské půdy aplikovány, jsou přesně určeny: 

 Mezní hodnoty obsahu rizikových prvků v půdách (tab. 6). Vyhlášky č. 

382/2001 Sb., příloha č. 2. 

 Mezní hodnoty rizikových látek v kalech (tab. 7). vyhlášky č. 382/2001 Sb., 

příloha č. 3. 

 Mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě (tab. 8). 

Vyhlášky č. 382/2001 Sb., příloha č. 4. 

Tabulka 6: Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků v půdě (ukazatele pro hodnocení 

půd) v extraktu lučavky královské (mg/kg sušiny) [4]. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Běžné půdy 20 0,5 90 60 0,3 50 60 120 

Písky, hlinité písky, štěrkopísky 15 0,4 55 45 0,3 45 55 105 

 

Vysvětlivky: 

1. Mezní hodnoty koncentrací vybraných prvků v půdě – vymezují maximální hodnoty 

vybraných rizikových prvků v půdě, při jejichž překročení by mohlo dojít k poškozování 

funkcí půdy a složek životního prostředí. 

2. Kategorizace půd: 

a) Běžné (písčitohlinité, hlinité a jílovité), které zaujímají převážnou část zemědělsky 

využívaných půd. Pod pojmem běžné půdy s normální variabilitou prvku, 

s normálním půdním vývojem v různých geomorfologických podmínkách 

v oblastech různých psamitických, pelitických hornin sedimentárních, kyselých, 

neutrálních, místy i bazických hornin vyvřelých a hornin metamorfovaných. Jedná 
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se tedy o půdy, které nevznikaly z neogenně a petrograficky anomálních hornin, 

jako jsou písky, štěrkopísky, ultrabazické horniny (hadce, amfibolity, leucity) a 

horniny karbonátové. Patří sem i oblasti, kde se na vzniku půd podílejí horniny, 

případně žíly s vysokým stupněm metalogenetického zrudnění. 

b) Písčité na velmi lehkých a chudých matečních horninách, jako jsou písky a 

štěrkopísky. V případě vymezení těchto půd je nutné vycházet ze zastoupení 

jemných částic, které tvoří maximálně 10 %. U půd písčitých na píscích, 

štěrkopíscích a štěrcích je to hlavně v důsledku nízké sorpční schopnosti, kdy i 

v případě přímého použití surovin s normálními obsahy rizikových prvků dochází 

k rychlému znečišťování podzemních a říčních vod. 

c) Půdy na substrátech s neogenně podmíněnými extrémními obsahy těžkých prvků. 

Tyto půdy jsou hodnoceny samostatně a referenční hodnoty pozadí se na ně 

nevztahují. Pro půdy na ostatních geogenně extrémních horninách nejsou tyto 

horní meze referenčních hodnot prvků stanoveny, protože jejich hodnoty v těchto 

horninách jsou často značně nevyrovnané a vysoké, zvláště u Cr, Co, Ni, a to 

v celém půdním profilu [4].   

Tabulka 7: Maximální koncentrace rizikových látek v kalech [4]. 

Riziková látka Mezní (maximální) 

hodnoty koncentrace 

v kalech (mg/kg sušiny) 

Hodnoty kalu z ÚČOV 

ČEZ ES 

As 30 87,7 

Cd 5 2,64 

Cr 200 325 

Cu 500 - 

Hg 4 2,17 

Ni 100 94,9 

Pb 200 187 

Zn 2500 7630 

AOX 500  

PCB 0,6  

Vysvětlivky: 

AOX - Halogenované organické sloučeniny 

PCB – polychromované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) 
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Tabulka 8: Mikrobiologická kritéria pro použití kalů [4]. 

Přípustné množství mikroorganismů (KTJ) v  1 g sušiny aplikovaných kalů 

Kategorie kalů 

Termotolerantní 

koliformní 

bakterie 

enetrokoky Salmonella sp. 

I. <103 <103 negativní nález 

II. 103-106 103-106 nestanovuje se 

 

Vysvětlivky: 

KTJ – kolonie tvořící jednotku 

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.  

Vyhodnocení 

Z tabulky 7 je zřejmé, že využití kalu z ČOV ČEZ ES pro přímou aplikaci na zemědělskou 

půdu je díky vysokému obsahu těžkých kovů As, Cd, a Zn téměř nemožné. 

7.3 Kompostování 

Kompostování je proces, při kterém dochází k aerobní degradaci organického 

materiálu na stabilní humusové látky. 

 

 

Obrázek 9: Kompostování. 
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U čistírenských kalů využívaných jako přídavná surovina pro výrobu průmyslových 

kompostů sledujeme hlavně obsah těžkých kovů. Jsou zde platné limitní podmínky, 

stanovující norma ČSN 46 5735 Průmyslové komposty. Proces a provoz kompostáren je 

řízen dvěma základními zákony. 

 Zákon o hnojivech č. 156/1998 Sb. ve znění zákona 308/2001 Sb. 

 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Dle Zákona 185/2001 Sb., může být na půdu použit jen upravený kal. Upravený 

kal znamená, že nezpůsobí kontaminaci či žádnou jinou újmu prostředí (nezhorší kvalitu 

podzemních vod, povrchových vod a půd).  

V tabulce 9 se nachází přípustné koncentrace rizikových prvků pro surovinu 

k výrobě kompostu a statkových hnojiv (Vyhláška č. 474/2000 Sb.). Dále přípustné 

koncentrace v kalech (vyhláška 382/2001 Sb.) určených pro zemědělství a výsledky 

rozboru sledovaných rizikových látek v kalu pocházející u ČOV ČE ES. 

 

Tabulka 9: Přípustné obsahy rizikových prvků v surovinách pro komposty, kalech a statkových 

hnojivech [3]. 

Materiál 
Ni Cu Zn Pb Cr Cd As Hg Mo 

(mg/kg sušiny) 

Surovina pro 

kompost
1
    

200 1200 3000 500 1000 13 50 10 25 

Statková 

hnojiva
2
 

50 100 100 100 100 2 10 1 5 

Kal ČOV
3
 100 500 2500 200 200 5 30 4 - 

Kaly z ÚČOV 

ČEZ a.s.
4
 

285 - 7630 187 325 2,64 87,7 2,17 - 

  

Vysvětlivky:  

1 ČSN 465735 Průmyslové komposty. 

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

a agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění Zákona č. 308/2000 Sb., o hnojivech. 
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3 Vyhláška č. 382/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených 

kalů na zemědělské půdě v pozdějším znění.  

4 Výsledky analýzy kalu z ÚČOV ČEZ ES. 

7.3.1 Využití čistírenských kalů jako hnojivo 

Využití kalů jako surovinu pro přípravu hnojiva je v současné době řízena 

Vyhláškou č. 474/2000 Sb., „o stanovení požadavků na hnojiva uvádí typy a limitní 

hodnoty rizikových prvků v hnojivech. Viz tabulka č. 9.  

Vyhodnocení 

Při surovinovém využití čistírenských kalů pro přípravu kompostů nebo hnojiv je 

více méně nejdůležitější koncentrace těžkých kovů. 

Při porovnání výsledných koncentrací sledovaných prvků v kalu ČOV ČEZ ES je 

jasné překročení Zn, Cd, Cr a Ni, kdy překračují povolené mezní koncentrace suroviny 

vhodné jak pro statková hnojiva, tak i surovinu vhodnou pro výrobu kompostu. 

7.4 Rekultivace 

 Rekultivace je obnova přírodního prostředí a odstranění následků, vzniklých 

zpravidla nevhodnou lidskou činností.  

Obecně můžeme chápat rekultivaci jako terénní úpravy, která se řídí zvláštními 

předpisy, to je:  

 Zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v pozdějším znění.  

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

využívání na povrchu terénu. 

Podstatou je zejména zajištění základních požadavků na ochranu zdraví, hygienu a 

životní prostředí.  

Základní typy rekultivace: lesnická, zemědělská, vodní a ostatní. 

Rekultivace má 2 fáze:  

 Technická - která zajišťuje podmínky pro biologickou rekultivaci (svahování, 

urovnání terénu, převrstvení zemin) 
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 Biologická -  zahrnuje biologická a agrotechnická opatření směřující k nové tvorbě 

svrchní vrstvy půdy, která bude umožňovat biologické, zemědělské nebo lesnické 

využití. 

 

Obrázek 10: Technická rekultivace. 

 

 

Obrázek 11: Biologická rekultivace. 

7.4.1  Využití čistírenských kalů při rekultivaci 

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

využívání na povrchu terénu, stanovuje obecné technické požadavky a podmínky pro 

využívání odpadu na povrchu terénu. 

 V §13 vyhlášky se stanovují další technické požadavky a podmínky pro vyžívání 

odpadů k uzavírání a rekultivacím skládek, §14 stanovuje další technické požadavky a 

podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu kromě uzavírání a rekultivace skládek, 

kde jejich podmínky jsou souhrnně vymezené v příloze č. 11 v bodě 1, 2, 3. Výjimkou je 

§13 odstavec 1, kde odpady využívané při uzavírání skládek k vytváření těsnící vrstvy 

skládky musí splňovat všechny podmínky stanovené pro danou skupinu skládek v příloze 

č. 4 a jejich vodný výluh nesmí u skládek ostatního ani nebezpečného odpadu v žádném 
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z ukazatelů překročit limitní hodnoty výluhové třídy číslo II b uvedené v tabulce přílohy č. 

2. 

Z hlediska nakládání s odpady rozlišujeme:  

 Využívání odpadů k uzavírání a rekultivaci skládek. 

 Využívání odpadů k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů, pískoven a 

k terénním úpravám. 

 Využívání odpadů k rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností 

postižených pozemků [4]. 

Porovnání výsledných hodnot kalů z ÚČOV ČEZ ES a městské ÚČOV Ostrava, 

s přípustnými koncentracemi dle tabulky č. 10.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Tabulka 10: Porovnání limitních hodnot kalů a přípustné koncentrace rizikových látek [3, 4]. 

Riziková látka Limitní 

hodnota 

 

Hodnoty kalu 

z ÚČOV ČEZ ES 

(mg/kg sušiny) 

Hodnoty kalu 

z ÚČOV 

Ostrava 

(mg/kg sušiny) [4] 

As 10 87,7 9,03 

Cd 1 2,64 0,97 

Cr 200 325 174 

Hg 0,8 2,17 3,02 

Ni 80 94,9 28,92 

Pb 100 187 53,42 

V 180 - 140 

PCB 0,6 - 0,18 

Uhlovodíky C10 – 

C40 

300 47 400 4600 - 7600 

EOX 1 < 1 21,64 

BTEX 0,4 - 0,2 

PAU 6 13,8 70 
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Vyhodnocení 

Při porovnání kalů z ÚČOV ČEZ ES a ÚČOV Ostrava v tabulce 10 je patrné, že 

splnění limitních hodnot obsahu organických polutantů obsažených v sušině kalů je velice 

problematické. Problém u kalu z ČEZ ES spočívá hlavně u uhlovodíků C10 až C40 a také 

nadlimitní koncentrace ostatních polutantů. U kalu z ÚČOV Ostrava je to zejména 

anomální obsah PAU, z důvodu čištění odpadních vod z koksárenského průmyslu. 

Z výsledků v tabulce vyplívá, že využití kalů z ÚČOV na rekultivaci je nemožné. 

7.5 Termické způsoby zpracování kalů 

Výběr vhodné konečné metody záleží na finančním hledisku a na legislativních 

požadavcích. Vzhledem ke stále se zpřísňujícím legislativním podmínkám při nakládání s 

kaly, lze předpokládat, že termická likvidace kalů bude v budoucnu více využívána. I když 

se jedná o ekonomicky velmi nákladnou technologii.  

Při spalování kalů z ČOV je nezbytné dodržet pravidlo „3T“, které říká, že proces 

musí probíhat při dostatečné turbulenci, teplotě a době spalování – to vše je akceptováno a 

v ČR je i legislativně upraveno [3].  

Termické metody lze rozdělit: 

 Spalování – úplná oxidace. 

 Pyrolýzu – tepelný rozklad odpadu za nepřítomnosti kyslíku. 

 Zplyňování – částečná oxidace. 

Technologie se liší reakční atmosférou i teplotou procesu (tab. 11). 
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Tabulka 11: Reakční podmínky pro tato tepelná zpracování jsou různé, ale je možno, je přibližně  

rozlišit [13]. 

 Spalování Pyrolýza Zplyňování 

Reakční teplota 800 - 1450 250 - 700 500 - 1600 

Atmosféra Kyslík Inertní dusík 
Zplyňovací činidlo: 

O2, voda 

Produkty procesu: 

Fáze plynná 

 

 

Fáze kapalná 

 

Fáze pevná 

 

H2, CO, CO2, CH4, 

voda, N2 

 

pyrolýzní olej a 

voda 

popel, struska 

 

H2, CO, 

uhlovodíky, 

voda, N2 

 

 

popel, koks 

 

CO2, H2O, O2, N2 

 

 

 

 

struska, popel 

7.5.1 Spalování čistírenských kalů 

Cílem spalování odpadu je snížit jejich objem, obsah nebezpečných látek a 

současně i zachytit nebo zneškodnit škodliviny, které se při spalování uvolňují nebo se 

uvolnit mohou. Spalovací proces není využíván jen jako způsob zneškodnění odpadu, ale 

také se využívá energie, která při spalování vzniká.  

Odpad je heterogenní směs složená z organických látek, minerálů, vody a kovů. 

Spalování je oxidační proces, probíhající do 1000
o
C (nízkoteplotní) nebo nad 1000

o
C 

(vysokoteplotní), kdy dochází ke spalování organických látek, které musí dosáhnout 

teploty vznícení.  

Mezi energeticky nejdůležitější faktory spalování kalů patří především: 

 Obsah sušiny a výhřevnost -  tyto parametry ovlivňují ekonomičnost procesu. 

Hodnota výhřevnosti vysušeného surového kalu je mezi 14 až 20 MJ/kg. 

Ostatní faktory: 

 Reologické parametry – ovlivňují technologii přivádění kalu do spalovací jednotky. 

 Těžké kovy, organické mikropolutanty – ovlivňují toxicitu emisí a mohou 

negativně ovlivnit technologii spalovacího zařízení. 
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Možnosti spalování a spoluspalování kalů: 

 Spalovny komunálních odpadů – jen pro odpady – kaly neobsahující NL. 

 Teplárny a elektrárny – kal 19 08 13 nevyužívají. 

 Speciální spalovny odvodněných kalů – v ČR velmi málo rozšířené. 

 Cementárny – nevyužívají kaly. 

 Spalovny „nebezpečných odpadů“. 

Spalování kalu v cementárnách  

 Podle seznamu, který v současnosti zpracovává ČHMÚ ve spolupráci s ČIŽP 

existuje v ČR 5 cementáren, které mají povolení ke spoluspalování odpadu: 

 Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, provozovny Praha – Radotín 

a  Horákov. 

 Lafarge Cement, a.s. 

 Holcim (Česko) a.s.  

 Cement Hranice, a.s. 

 

Obrázek 12: Cementárna Hranice na Moravě. 

Bylo osloveno všech 5 cementárenských společností, zda kal s kat. č. 19 08 13, 

s přiloženou analýzou kalu, mohou ve svém zařízení termicky odstranit. Jedna cementárna 

na otázku neodpověděla a čtyři cementárny odpověděly záporně z těchto důvodů: 

 Jedním z důvodů je integrované povolení (dostupné na stránkách IPPC), které 

nepovoluje energeticky využívat nebezpečné odpady.   

 Další důvody, které udávají osloveni specialisté a technologové jednotlivých 

zařízení, je vysoký obsah vody, malá výhřevnost a také možný obsah těžkých kovů, 

které působí negativně. Týká se všech kalů, ne jen kalů k. č. 19 08 13. 
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Spoluspalování kalů 

Kaly s katalogovým číslem 19 08 13 (kaly z jiných způsobů čištění průmyslových 

odpadních vod obsahující NL) mohou být spalovány pouze ve spalovnách průmyslového a 

zdravotnického odpadu – nebezpečného odpadu. Kaly, které mohou být spalovány ve 

spalovnách KO, nesmí obsahovat nebezpečné látky.  

Spalovny NO jsou zařízení komerční nebo zařízení přímo určená ke spalování 

nebezpečných odpadů. Ale i při tomto množství spaloven není tak snadné najít vhodnou 

„koncovku“ termické degradace tohoto kalu, neboť existuje mnoho významných činitelů 

jak ze strany odpadu, tak ze strany koncového využití. 

Faktory, které mohou ovlivnit výběr vhodného spalovny:  

a) Chemické složení a fyzikální složení čistírenského kalu je někdy rozhodujícím 

prvkem pro přijetí odpadu (kvůli procesu spalování a následným emisím do popela 

a ovzduší). Patří sem: 

 obsah vody,  

 obsah těžkých kovů zejména chlór, kadmium, rtuť,  

 nežádoucí je více než 100 mg/kg PCB v sušině, 

 výhřevnost, 

 pH kalu. 

Spalují se pouze odvodněné kaly. Vše je podmíněno typu spalovací linky, u 

některých je nižší výhřevnost vítána, neboť se mísí jednotlivé druhy odpadu 

(výhřevnější s méně výhřevnými). Problém NO je ten, že se nesmí míchat 

jednotlivé druhy tak, aby vznikl odpad s vyššími nebezpečnými vlastnostmi nebo 

odpad, který před smísením nevykazoval nebezpečné vlastnosti a po smísení ano. 

b) Doprava, „balení – shromažďování “ – zde záleží na vzdálenosti mezi původcem 

a koncovým zařízením (zda dopravu bude provádět firma vlastnící spalovnu, nebo 

původce sám, popř. dopravní firma). Zde je myšleno: 

 Pronájem nebo zapůjčení kontejnerů, či jiných shromažďovacích nebo 

přepravních prostředků (např. pro dočasné uložení odpadu před odvozem). 

 Uzavřené nádoby soudky, barely.  

 Odlišné rozměry spalitelných nádob. 
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c) Vlastnosti související s manipulovatelností odpadu – zde záleží na technologii 

podávání odpadu do pece. Kal může být v některých spalovnách likvidován ve 

formě (podle hustoty kalu): 

 tekutý – 85 až 99,9 % vody, čerpatelný, lze jej dopravovat 

potrubím,  

 mazlavý – 75 až 85 % vody,  

 kašovitý – 70 až 75 % vody, 

 drobivý až pevný – 40 až 70 % vody, 

 sypký až pevný – 10 až 40 % vody,  

 prašný do 10 % vody. 

V soudcích se kal dopravuje přímo do pece, barely se dopravují po válečkové dráze 

a pomocí drapáku do spalovacího zařízení, nebo se z kontejneru může kal 

vysypat/vylít do jímky pevných odpadů, odtud drapákem do pece.  

d) Množství odpadu a četnost návozů – opět záleží na každém spalovacím zařízení 

zvlášť. 

7.5.2 Ekonomická analýza spalování kalu 

Dle seznamu ČHMÚ je v provozu 28 spaloven průmyslového a zdravotnického 

odpadu. Bylo osloveno všech 28 spaloven, z nichž 16 odpovědělo na otázku, zda li kal 

s kat. č. 19 08 13, s přiloženou analýzou kalu mohou ve svém zařízení termicky odstranit. 

Sedm spaloven kal 19 08 13 spalovat nemohou, tři spalovny tento kal mohou spalovat, ale 

z důvodu nevhodnosti jak ze strany odpadu, tak ze strany používané technologie tento druh 

kalu nepřijímají. Zbylých šest spaloven kal 19 08 13 spalují. 

Spalovny, které tento kal mohou spalovat, ale pro jeho nevhodnost ho nepřijímají, 

nebo jen ve velmi malých objemech, je spalovacím zařízením pyrolýzní pec. U spaloven, 

které odpověděly kladně, je spalovacím zařízením pec rotační. 
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          Obrázek 13: Rotační pec Spalovny průmyslových  

                       odpadů firmy SITA CZ (Ostrava). 

Ekonomická analýza byla provedena u těchto šesti spaloven, které zároveň poskytly 

potřebné informace o jejich technologiích a finančních nákladech. 

Ceny za likvidaci, dopravu a ostatní náklady s dopravou spojené jako pronájem 

kontejnerů, čekací poplatky a manipulace s odpadem jsou jen orientační z důvodů, že tyto 

informace jsou předmětem obchodního tajemství nebo tyto služby nejsou některými 

společnostmi poskytovány. U takových jsem vycházela z běžných cen za autodopravu. 

Přesné ceny za likvidaci odpadu lze stanovit až na základě přesné analýzy odpadů a dalších 

obchodních faktorech. 

V tabulce 12 je uvedeno celkové množství vyprodukovaného kalu za rok 2011 a 

v tabulce 13 jsou uvedeny jednotlivé spalovny a roční náklady na spalování 

vyprodukovaného kalu společností ÚČOV ČEZ ES a.s. 

Tabulka 12: Množství kalu za rok 2011. 

  

Předusazovací 

nádrž 
Odstředivka Celkem 

Produkce kalu za rok 2011 [t] 425,90 172,96 598,86 

Produkce kalu za rok 2011 [m
3
] 473,22 192,18 665,40 

Průměrná hustota kalu [t/m
3
] 0,90 0,90 
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Tabulka 13:  Ekonomická analýza zneškodnění kalu spalováním. 

Spalovna Město 

Celkové 

náklady na 

likvidaci [Kč/t] 

Roční 

náklady na 

likvidaci 

kalů
1)

 [Kč] 

Poznámka 

DEZA, a.s. Valašské Meziříčí 3671 2 198 482 

 SITA CZ a.s. Zlín 6820 4 084 225 

 SITA CZ a.s. Ostrava 7071 4 234 606 

 AVE Kralupy s.r.o.  Kralupy nad Vltavou 8249 4 962 997 

 SITA CZ a.s. Trmice 8502 5 091 641 max. 10 t/rok 

RUMPOLD s.r.o. Jihlava 10601 6 348 803 

  

Vysvětlivky: 

1)
 Roční náklady za likvidaci kalů vyprodukovaných v roce 2011. 

Jelikož je produkce kalu nestabilní, byla analýza vypočítána na produkci kalu 

(součet kalu z odstředivky a z předusazovací nádrže) za rok 2011, které činilo 598,86 tun 

(tab. 12). Jsou zde uvedeny celkové náklady na zneškodnění 1 tuny odpadu a také roční 

náklady na likvidaci množství odpadu za rok 2011.  

V příloze 1 je analýza znázorněna podrobněji, jsou zde vypsány jednotlivé položky 

za dopravu, náklady spojené s kontejnerem. Vycházela jsme ze současné situace u 

společnosti ČEZ ES.  

Vyhodnocení 

Z tabulky 13 je patrné, že roční náklady za likvidaci kalu ve spalovně DEZA, a.s. 

ve Valašském Meziříčí vychází nejlevněji na 2 198 482 Kč.  Naopak společnost 

RUMPOLD s.r.o., provozující spalovnu NO v Jihlavě vychází nejnákladněji 6 348 803 Kč. 

Na druhém místě s náklady za rok 4 084 225 Kč a třetím místě s 4 234 606 Kč za 

rok, jsou spalovny provozované odpadovou společností SITA CZ a.s. Spalovna pro 

průmyslové nebezpečné odpady a odpady ze zdravotní a veterinární péče ve Zlíně - 

Malenovicích sice může kal 19 08 13 spalovat, ovšem v současné době je kapacita 

skladujících prostor naplněna. I když je Spalovna průmyslových odpadů v Ostravě na 
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třetím místě, nelze neopomenout nejkratší vzdálenost mezi ČEZ ES a spalovnou (5 km) a 

její technologií, která je pokládána za nejmodernější ve střední Evropě.  

Čtvrté místo patří Spalovně AVE Kralupy s.r.o. provozována společností AVE, 

která přijímá nemocniční i průmyslové odpady. Roční náklady na likvidaci odpadu v tomto 

spalovacím zařízení jsou 4 962 997 Kč. 

Pátá spalovna v pořadí s náklady 5 091 641 Kč ročně je Spalovna odpadů SITA – 

Trmice, přijímané odpady jsou průmyslové nebezpečné odpady, odpady ze zdravotní a 

veterinární péče. Kal 19 08 13 není pro tuto spalovnu běžný. 

Alternativní a méně používané způsoby nakládání s kalem: 

 Pyrolýza - při pyrolýze rozumíme zplyňování kalů, kde dochází k destrukci 

organických látek teplem a prostřednictvím zplyňovacího média (vzduch nebo 

kyslík). Vysušený kal se přemění na palivo.  

 Mokrá oxidace - tato technologie používá kal (obsah sušiny 5 %), který je 

oxidován ve zvláštním reaktoru při teplotě mezi 200 a 300
o
C a za tlaku mezi 30 a 

150 bary (nízkotlaký/vysokotlaký systém). Tato technologie je provozována 

v Nizozemí [3].   

 Výroba pelet - pelety jsou perspektivní palivo s vysokou výhřevností vyrobené 

z obnovitelných surovin. Nejčastěji jsou vyráběny smícháním dřeva, slámy a kalů, 

které zlepšují soudržnost pelet. 

 Solidifikace - je speciální případ fyzikálně-chemické metody zpracování kalů. 

Solidifikací se rozumí proces, při kterém dochází k stabilizaci odpadu na pevný 

produkt. Odpad, pojivo a další přísady se převedou na matici (tvárnici), čímž 

dochází k podstatnému snížení specifického povrchu, zlepší se manipulace 

upraveného odpadu a ukládání na skládky. 

7.6 Skládkování 

 Ukládání odpadů na povrchu nebo pod úrovní povrchu bylo v ČR poměrně hodně 

využívané. V současnosti je, skládkování odpadů legislativně velice striktně omezeno 

vyhláškou č. 294/2005 Sb., O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu a změně vyhlášky 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady, 

v pozdějším znění. Podle §4 odst. 5 vyhlášky 294/2005 Sb., skládkovat můžeme pouze 
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upravené odpady (kromě inertních odpadů, odpady u kterých nemůžeme snížit objem a ani 

jejich nebezpečnost).  

 Skládky jsou zařízení, které slouží k uložení odpadů s přihlédnutím na hygienická, 

geologická a ekologická hlediska tak, aby bylo zabráněno ohrožení ŽP. 

Skládky dělíme dle technického zabezpečení: 

 Skupina S – IO, určená pro inertní odpad (odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti 

a za normálních klimatických podmínek nedochází k žádné významné fyzikální, 

chemické či biologické změně). 

 Skupina S-OO, určená pro ostatní odpad. Její podskupiny: S-OO1, S-OO2, S-OO3. 

 Skupina S-NO, určená pro nebezpečný odpad. 

 

Obrázek 14: Skládka. 

Podmínky, které musí splňovat odpady pro přijetí na daný druh skládky, nalezneme 

v příloze č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

 Např. nejvýše   přípustné   koncentrace   škodlivin   pro   odpady, které   nesmějí   

být   ukládány   na   skládky   skupiny   S   -   inertní   odpad (tab. 14). 

Tabulka 14: Porovnání přípustných koncentrací škodlivin v odpadech a koncentrací škodlivin v kalu z 

ÚČOV ČEZ ES [4]. 

Ukazatel Jednotka Limitní hodnota Kal ÚČOV ČEZ 

BTEX mg/kg 6 - 

Uhlovodíky C10 – C40 mg/kg 500 47 400 

PAU mg/kg 80 13,8 

PCB mg/kg 1 - 

TOC mg/kg 30 000
1)  

(3%) - 
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 Poznámka k tabulce č. 14: 

1)
 V případě zeminy může být nejvýše přípustná hodnota ukazatele TOC 3 % překročena za 

předpokladu, že je hodnota DOC = < 50 mg/l [4] 

Použité zkratky 

BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů. 

C10 - C40 - uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkových atomů v molekule. 

PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyrenu, 

benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu, 

chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu). 

PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180). 

TOC - celkový organický uhlík. 

DOC - rozpuštěný organický uhlík [4]. 

 Stanovení DOC v mg/l – ukazatel pro jednotlivé třídy vychovatelnosti, včetně NO 

– je to důležitý aspekt pro možnost loužení kontaminujících látek do vody, ketré 

mohou být uvolněné z odpadu. Vyluhování je klíčový faktor pro vnější odhad 

rizika materiálů použitých při odstraňování [27].  

 Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S-nebezpečný odpad (S-

NO):  

a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za 

podmínek tam stanovených,  

b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457-4 (83 8005) 

nesmí překročit v žádném z kazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v 

příloze č. 2 vyhlášky pro výluhovou třídu číslo III,  

c) nesmějí být přijímány odpady, které vykazují ztrátu žíháním vyšší než 10 % 

sušiny nebo ukazatel TOC v sušině vyšší než 6 %. Při překročení této nejvýše 

přípustné hodnoty ukazatele TOC lze odpad považovat za vyhovující kritériím 

pro příjem v případě, že je hodnota DOC < 100 mg/l. Obsah TOC v sušině 

stabilizovaného odpadu (kód D9 v příloze č. 6 k této vyhlášce) se nezjišťuje, 

d) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7 [4]. 

Nejvyšší přípustné koncentrace DOC v odpadech (tab. 15). 
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Tabulka 15: Nejvýše přípustné hodnoty DOC [27]. 

třída vychovatelnosti  I IIa IIb III 

DOC [mg/l] 50 80 80 100 

Kaly z ČOV mohou být využívány při uzavírání skládek k vytváření ochranné vrstvy 

kryjící těsnící vrstvu skládky a svrchní rekultivační vrstvy skládky, jestliže: 

a) Ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se 

zvláštními právními předpisy jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, 

tabulce č. 10.2, sloupec I. Vyhlášky 294/2005 Sb. 

b) Obsah škodlivin v sušině využívaných odpadů nepřekročí nejvýše přípustné 

hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedených v příloze č. 10, tabulce 

č. 10.1 k vyhlášce 294/2005 Sb.  

V tabulce 10 jsou k porovnání přípustné limitní hodnoty dle této vyhlášky a 

výsledné hodnoty kalu z ÚČOV ČEZ ES, které jasně ukazují, že hodnoty kalu 

překračují povolené limity.  

c) Pro využívání do svrchní rekultivační vrstvy skládky určené pro ozelenění 

(biologická rekultivace) splňují podmínky stanovené v písmeni a) a b) a pokud jsou 

využívány biologicky odpady jako nositelé živin (kal ČOV) musí být prokazatelně 

upraveny ve smyslu odstranění nebezpečných vlastnosti infekčnosti. 

d) Překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů se uvedených pod 

písmenkem a), b), c) se toleruje v případě, že jejich zvýšení odpovídá podmínkám 

charakteristickým pro dané místo a jeho následné využití, geologické a 

hydrogeologické charakteristice a jeho okolí, pokud odpady při normálních 

klimatických podmínkách nepodléhají žádné významné přeměně, která by vedla 

k uvolňování škodlivin do ŽP a pokud jsou upravené nejvýše přípustné hodnoty, 

včetně kritických ukazatelů neuvedených pod písmenem a), b), c), stanoveny 

v provozním řádu příslušného zařízení [3].    

Poplatky 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech stanovuje poplatky za uložení odpadu. Sazby 

poplatků a jejich nárůst od roku 2005 jsou v tabulce 16. 
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Tabulka 16: Sazby poplatků za ukládání odpadu [24]. 

Cena a druh odpadu 

[Kč/t] 

Roky 

2005 až 2006 2007 až 2008 2009 až 2012 

ostatní odpad 300 400 500 

nebezpečný odpad 1200 1400 1700 

rizikový příplatek za NO 2500 3300 4500 

K cenám se musí připočítat cena za uložení stanovenou provozovatelem skládky, 

jejíž cena se pohybuje od 3 000 – 4 000 Kč/t a finanční rezerva na rekultivaci skládky, pro 

uložení NO, činí 100 Kč. V součtu může cena za ukládání NO vystoupat až na 10 000 

Kč/t.  

Zákon také umožňuje bezpoplatkové uložení odpadu na skládku, kdy odpad je 

jako technologický materiál použit na zajištění skládky za účelem technického 

zabezpečení skládky v souladu se schváleným projektem a provozním řádem skládky. 

Technologickým materiálem není odpad, který je ukládán nad rámec projektu určujícího 

nezbytné množství. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na 

ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky [3].   

Vyhláška 294/2005 Sb., § 6 stanovuje technické požadavky na ukládání odpadů 

jako technologického materiálu na zajištění skládky. Odpady, které nemohou být použity 

jako technologický materiál, jsou v části A a B přílohy č. 5. Část B určuje odpady, které se 

mohou využít za určitých podmínek stanovených v této příloze a musí být v souladu 

s provozním řádem skládky. Odpady, které se mohou využít jako technologický materiál, 

musí splňovat všechny podmínky stanovené v příloze č. 4 a odpovídat požadavkům 

projektové dokumentace skládky.  

Vyhodnocení: 

Analýzy vyluhovatelnosti se u kalu z ÚČOV ČEZ ES již v minulosti prováděly a 

byla zde výrazně překročena koncentrace rozpuštěného organického uhlíku DOC. Z tohoto 

důvodu, bylo skládkování jako možnost zneškodnění, vyloučeno.   
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7.7 Biodegradace  

Je jednou z biologických úprav D8, která podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 294/2005 

Sb., znamená řízené působení biologicky aktivní složky na odpad za účelem změny 

vlastností odpadu spočívající např. ve snížení obsahu či uvolňování škodlivých látek 

obsažených v odpadu do roztoku, snížení objemu či hmotnosti odpadu nebo významné 

snížení patogenních biologických činitelů za účelem odstranění nebezpečné vlastnosti H9 – 

infekčnost [4]. 

Technologie patřící do této skupiny úpravy odpadů využívají k úpravě odpadů 

přirozené i vybrané mikrobiální kultury. Účinnost úpravy, zejména pokud se jedná o 

selektivní biodegradaci škodlivých látek v odpadu (např. ropných látek), musí být 

sledována ve vztahu k celkové hmotnosti upravovaného odpadu taky, aby byl vyloučen 

vliv ředění tohoto odpadu dalšími látkami (výrobky, materiály, odpady), přidávanými 

k němu v rámci technologie úpravy. Účinnost technologie s cílem snížení nebo odstranění 

patogenních biologických činitelů musí být sledována pomocí fyzikálních, chemických a 

biologických ukazatelů [4]. 

 Jak je patrné z předešlých kapitol, kde popisuji možnosti využití – zneškodnění 

kalu, vyjma termické metody spalování, nelze vyprodukovaný kal z ÚČOV ČEZ ES těmito 

metodami využít či zlikvidovat. Z důvodu vysoké koncentrace těžkých kovů a nepolárních 

extrahovatelných látek. 

 Řešení jak snížit znečištění NEL kalu a dále nakládat s kalem, který neobsahuje 

rizikové množství tohoto znečištění je biodegradace. Biodegradace patří do skupiny 

technologií D8, neboť je závislá na rozkladných mikroorganismech.   

Ropné látky 

 Za ropné látky se označují uhlovodíky a jejich směsi. Toxické vlastnosti 

jednotlivých ropných látek se vzájemně liší. Přítomnost těchto látek v podzemních nebo 

povrchové vodě zabraňuje využití této vody a to nejen jako pitné vody, ale i jako užitkové 

vody [16]. 

Vypuštění většího množství ropných látek do vodního toku provází tvorba 

olejových filmů na vodní hladině. Vodní hladina pokrytá souvislou, dostatečně silnou 

vrstvou ropných látek omezuje přístup vzdušného kyslíku ke hladině vody, což ovlivňuje 

biocenózu vodního toku a působí na průběh biologických samočistících procesů. Toxicita 

ropných látek ve vodném prostředí se u člověka nejčastěji projevuje chronickými změnami 
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pokožky při použití emulzních maziv. Pachové projevy ropných frakcí odrazují od 

používání znečištěné vody, nejsou však známy údaje o dlouhodobém vlivu slabě 

znečištěné vody, která se ještě neprojevuje pachem [16]. 

Postup biodegradace 

 Postup biotechnologického zpracování odpadů je založen na schopnosti určitých 

bakteriálních kmenů využívat uhlovodíky přítomné v odpadech jako zdroj uhlíku a energie 

ke svému růstu. Při tom dochází k rozkladu kontaminantů, a to až na neškodné produkty - 

oxid uhličitý a vodu.  

 Degradovat uhlovodíky dokáží bakterie, méně kvasinky a vláknité houby. Zatím se 

na degradaci podílejí spíše mikrobiální společenství. Mnohdy produkt degradace jednoho 

mikroorganismu je substrátem pro další druh [16].  

Výhody biologických metod spočívají v jejich relativní jednoduchosti a z ní 

plynoucích nízkých nákladů. Na rozdíl od ostatních postupů zaručují rozklad polutantů a 

jeho následné odstranění z životního prostředí. Nedochází k jeho převedení do jiných 

nebezpečnějších forem a tím k tvorbě druhotných odpadů. 

 

 

Obrázek 15: Aplikace připravených biokultur 

                                                         na degradovaný materiál. 

Metoda ex situ probíhá většinou na vyhraněné ploše příslušné skládky. Kam se 

navozí kontaminovaný materiál. Na základě chemických a mikrobiologických analýz se 

stanoví přesný postup procesu. Během procesu se provádějí kontrolní analýzy. Konec 

biodegradabilního procesu nastane tehdy, kdy klesnou kontaminující látky pod zákonem 

stanovené hodnoty. 

Biodegradace není konečným východiskem při likvidaci odpadu. Po dokončení 

biodegradace, která trvá 1 – 1,5 roku, musí „vyčištěný“ kal splňovat podmínky vyhlášky č. 
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294/2005 Sb., tab. č. 10.1 a dále je nabízen jako technologický nebo rekultivační 

materiál – např. k rekultivačním účelům, do silničních staveb nebo je většinou použit 

provozovatelem příslušné skládky, kde se současně dekontaminuje, jako technologický 

materiál na zajištění skládky (bezpoplatkové uložení na skládku). 

Jako konstrukční prvek a technologický materiál na zajištění skládky nesmějí být 

použity odpady stanovené v části A přílohy č. 5 vyhlášky 294/2005 Sb. Odpady stanovené 

v části B přílohy č. 5 této vyhlášky, mohou být využity k tomuto účelu jen za podmínek 

v této části přílohy stanovených v souladu s provozním řádem příslušné skládky [26]. 

Podmínky pro přijetí odpadu: 

 Je nutno doložit požadované dokumenty – malý základní popis dle vyhlášky č. 

294/2005 Sb., protokol o odběru vzorku, protokol o zkoušce (vodný výluh, sušina), 

evidenční list pro přepravu nebezpečného odpad. 

 Maximální přípustné koncentrace pro přijetí na dekontaminační plochu jsou: 

           C10 – C40 – 100 000 mg/kg 

           PAU – 1 000mg/kg 

           BTEX – 100 mg/kg 

7.7.1 Ekonomická analýza biodegradace kalu 

Byla provedena u 4 společností, které jsou schopné biodegradovat kaly s ropným 

znečištěním a podnikají na území města Ostravy. Také byly ochotny poskytnout potřebné 

informace o jejich technologiích a finančních nákladech. 

Ceny za likvidaci, dopravu a ostatní náklady s dopravou spojené jako pronájem 

kontejnerů, čekací poplatky a manipulace s odpadem jsou jen orientační bez DPH. 

Důvodem je, že tyto informace jsou předmětem obchodního tajemství nebo tyto služby 

nejsou některými společnostmi poskytovány. U takových jsem vycházela z běžných cen za 

autodopravu. Přesné ceny za likvidaci odpadu lze stanovit až na základě přesné analýzy 

odpadů a dalších obchodních faktorech. 
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Tabulka 17: Ekonomická analýza úpravy kalů biodegradační technologií. 

Společnost Město 

Celkové náklady 

na likvidaci 

[Kč/t] 

Roční náklady 

na likvidaci kalů 

[Kč] 

BIODEGRADACE s.r.o. Studénka 965 577 789 

ESET, spol. s.r.o. Studénka 1 118 669 392 

SITA CZ a.s. Rapotín 2 260 1 353 424 

AVE Benátky nad Jizerou Benátky n. Jizerou 2346,37    1 405 147 Kč  

 

Stejně jako u spaloven byla analýza vypočítána na produkci kalu za rok 2011, které 

činilo 598,86 tun (tab. 12). Jsou zde uvedeny celkové náklady na zneškodnění 1 tuny 

odpadu a také roční náklady na likvidaci množství odpadu za rok 2011.  

V příloze 1 je analýza znázorněna podrobněji, jsou zde vypsány jednotlivé položky 

za dopravu, náklady spojené s kontejnerem. Vycházela jsme ze současné situace u 

společnosti ČEZ ES. 

Vyhodnocení 

Z tabulky 17 je patrné, že roční náklady na likvidaci kalu společností 

BIODEGRADACE s.r.o., která provozuje biodegradační plochu ve Studénce, jsou nejnižší 

577 789 Kč. 

Společnost ESET, spol. s.r.o., provozující dekontaminační středisko také ve Studénce, ale 

také v Bohumíně, Chlebičově nebo ve Sviadnově, vychází na 669 392 Kč. 

Na třetím místě je společnost SITA CZ a.s. s dekontaminační plochou v Rapotíně s ročními 

náklady 1 353 424 Kč. Čtvrté místo patří společnosti AVE Benátky nad Jizerou s ročními 

náklady 1 405 147 Kč. 
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8 Závěr 

Analýza metod, kterými jsme schopni zneškodnit odpadní kal pocházející 

z Ústřední čistírny průmyslových odpadních vod ČEZ ES, ukázala, že z dostupných 

možností, můžeme použít jen některé z nich. 

 Jakékoliv využití tohoto kalu v rámci zemědělství, rekultivací nebo surovinového 

použití pro výrobu průmyslových kompostů či hnojiv je nemožné. Na vině je ropné 

znečištění a vysoký obsah těžkých kovů v přitékajících odpadních vodách na ÚČOV 

z průmyslových podniků zabývající se hutním nebo strojírenským průmyslem. Poměrná 

část znečištění se z OV odstraní při čistícím procesu, ale i přesto je znečištění kalu ropnými 

látkami vysoké a kal je nebezpečný k ŽP. 

Jednou z metod, kterou lze zlikvidovat kal s k.č. 19 08 13 je spalování v zařízení 

pro tyto odpady určené. Velkou výhodou této metody je bezpečné zneškodnění škodlivin, 

obsažených v odpadech. Ovšem z hlediska ekonomického je to jedna z nejnákladnějších 

metod. Ve srovnání s nejčastějším způsobem odstranění (v tomto případě úpravou) tohoto 

typu odpadu, biodegradací mohou být náklady na jednu tunu až 5x vyšší. Výjimkou je 

spalovna DEZA, jejíž cenová politika se odvíjí od charakteru odpadu, jako je výhřevnost a 

konzistence. V ČR za rok 2010 nebyla tato metoda ke zneškodnění kalu (19 08 13) 

využita. 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ukládá povinnost původci odpadu využít při 

odstranění odpadu nejlepší dostupné techniky na trhu, biodegradace je jednou z nich. Jedná 

se spíše o úpravnou metodu, při které se kal zbaví nadlimitní koncentrace ropného 

znečištění. Poté je vhodně odstraněn. Tato metoda je u těchto odpadů využívána nejčastěji. 

Jednak pro její technologii a také pro její finanční dostupnost, která je ve srovnání se 

spalováním výhodnější. 
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