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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Bakalářská práce se ve svém úvodu zabývá úpravou odpadní vody až do fáze vzniku 

odpadního kalu, na tuto část navazuje souhrn většiny dostupných metod pro zpracování 

odpadního kalu a jejich popis. Následuje legislativní přehled a souhrn limitů kladených na 

ČOV. V poslední části se bakalářská práce věnuje popisu vlastností kalů a jejich metodám 

měření. Praktická část obsahuje měření a výpočet vlastností odpadního kalu, a to konkrétně 

stanovení obsahu sušiny a ztrátu žíháním. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Odpadní kal, zpracování odpadního kalu, ČOV, parametry odpadního kalu 

ABSTRACT 

The first part of bachelor’s thesis deals with waste water treatment up to the phase, when the 

sewage sludge is created. Then follows the summary of available sludge treatment and 

disposal methods and their description. Next part is about legislative overview and a 

summary of the limits imposed on waste water treatment plants. In the last part, the bachelor 

thesis deals with description of sludge properties and their measurement methods. The 

practical part contains measurement and calculation of sewage sludge properties, exactly 

calculation of dry matter by determination of dry residue and determination of loss on ignition 

in sludge. 

KEYWORDS 

Sewage sludge, sewage sludge treatment, waste water treatment plants, sewage sludge 

properties 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Odpadní vody jsou dennodenně produkovány při jakékoliv lidské aktivitě v domácnostech, 

průmyslu nebo službách. Vyspělost systému pro zpracování odpadních vod je v dnešním světě 

vizitkou každého ekonomicky a technologicky vyspělého státu. 

 

Čistírenský kal vzniká jako základní odpadní produkt, při čištění odpadních vod. Znečištěná 

odpadní voda přiteče do čistírny odpadních vod (ČOV), kde se v procesu čištění oddělí 

podstatná část znečišťujících látek, které jsou následně koncentrovány do odpadního kalu. 

Čistírenský kal nemusí být v dnešní době považován jen za odpadní látku, ale při volbě správné 

metody zpracování nám může přinést i benefity například v podobě energie. Proto je volba 

metody pro zpracování odpadního kalu důležitá. 

 

Nové metody zpracování čistírenského kalu se snaží minimalizovat negativní dopad na životní 

prostředí a zároveň maximalizovat efektivitu zpracování za co nejpřijatelnějších ekonomických 

podmínek. Investice do modernizování a budování nové odpadní infrastruktury by měla být 

prioritou každého státu, protože čistírenský kal je surovina, která nikdy nedojde, a její produkce 

se bude díky neustále rostoucí populační křivce už jen zvyšovat. 
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1 ODPADNÍ KAL 
Čistírenské kaly jsou heterogenní suspenze skládající se jak z anorganických, tak organických 

látek. Jsou to látky odsazené nebo jinak odseparované při procesu čištění odpadních vod. 

Jelikož obsahují široké spektrum živin a stopových prvků, zejména dusík a fosfor, jsou vhodné 

pro zlepšení fyzikálně-chemicko-biologických vlastností půd. 

Z odpadních vod představuje čistírenský kal pouze 1-2 % objemu, avšak je v něm obsaženo 50-

80 % původního znečištění. Toto znečištění je způsobeno především toxickými chemickými 

látkami, těžkými kovy, ale také patogenními organismy. Zdrojem těchto patogenních 

organismů jsou exkrementy infikovaných lidí a zvířat. Mezi nejčastější patogenní organismy 

vyskytující se v odpadních kalech řadíme viry (hepatitida A), bakterie (Salmonella, Escherichia 

coli), protozoa a parazitické červy. [1] 

 

1.1 ROZDĚLENÍ ODPADNÍHO KALU 

Primární kal se v usazovacích nádržích odděluje sedimentací od příchozí surové odpadní 

vody. Obvykle má zrnitou strukturu a tvoří jej nerozpuštěné látky, které prošly prvotními filtry 

(lapákem štěrku, česlemi, lapákem písku, případně lapákem tuku). Jeho složení závisí na 

charakteru příchozí surové odpadní vody, druhu kanalizace anebo na typu chemických úprav 

použitých předtím, než odpadní voda dosáhne usazovací nádrže. [2] 

Aktivovaný kal je složen převážně ze zbytků organických látek a odumřelé biomasy. Vzniká 

v dosazovací nádrži při sedimentaci. Má podobu vloček obalených mikroorganismy. Obsahuje 

mnoho druhů bakterií, hub a kvasinek. Zastoupeny jsou také vyšší mikroorganismy jako jsou 

vířníci, hlístice nebo nálevníci. Aktivovaný kal má velmi dobrou schopnost sedimentace. [2] 

Vratný kal je část aktivovaného kalu, který se vrací zpět do aktivačních nádrží, kde znovu 

slouží k nastartování procesu biologického čištění u přitékající odpadní vody. [2] 

Přebytečný kal je zbytek aktivovaného kalu, který se nevrací do aktivačních nádrží v podobě 

vratného kalu. Po odvedení z aktivačního systému je přebytečný kal smísen s primárním kalem 

a společně s ním je dále zpracováván. [2] 

Chemický kal vzniká v důsledku aplikace srážedel, které mají obvykle za cíl snížit obsah 

fosforu nebo zlepšit sedimentační vlastnosti aktivovaného či primárního kalu. 

1.2 VZNIK ODPADNÍHO KALU V ČOV 

Odpadní voda je do ČOV přivedena hlavní stokou z kanalizačního systému a poté prochází skrz 

několik stupňů čištění, nežli je znovu vypuštěna ven. Schéma fungování běžné ČOV je 

znázorněno na obrázku číslo 1. 

1.2.1 MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ 

Lapače štěrku – je to první filtrační stupeň zachycující nejhrubší nečistoty např. štěrk nebo 

kusy sutin, které mohou být unášeny proudem při vyšším průtoku 

 

Mělnící čerpadla – používají se u menších ČOV, kde nahrazují funkci česel. Homogenizují 

odpadní vodu drcením 
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Česle – slouží k zachycení hrubých plovoucích nečistot a zároveň k ochraně čistírenského 

zařízení proti mechanickému poškození. Jsou to obvykle kovové rámy se svislými pruty uvnitř. 

Zachycený materiál a předměty se nazývají shrabky. Česle v kombinaci s filtry odstraňují 

materiál do velikosti cca 20 cm [3] 

 

Lapače písku – písek tvoří až 1/5 hmoty sušiny. Je potřeba jej odloučit, aby se zbytečně 

nehromadil v sedimentačních nádržích a neobrušoval čistírenské zařízení. Existují lapače 

vertikální, horizontální nebo vířivé. První dva typy fungují na principu sedimentace. U vířivého 

lapače se písek hromadí v jímce, která je umístěna uprostřed nádrže. U ČOV, které nejsou 

vybaveny usazovacími nádržemi funguje také jako lapač tuku [3] 

 

Lapače tuku – slouží k odstranění tuků, které se nesetřou z povrchu v usazovacích nádržích. 

Fungují na stejném principu jako usazovací nádrže, akorát odpadní voda je přiváděná ke dnu 

nádrže. Za sníženého průtoku stoupají tuky ke hladině, kde jsou setřeny do sběrného žlabu. 

Lapače tuku se využívají hlavně u menších provozoven anebo v oblastech, kde je vyšší 

koncentrace tuku z průmyslu. V běžných ČOV se hlavní část tuku odstraní v primárních 

usazovacích nádržích. Zbylá menší koncentrace tuku už nepůsobí problém při aktivaci kalu. 

[4], [5], [6] 

 

Usazovací nádrže – dochází v nich k odloučení tuhých částic, případně sraženin z chemického 

čištění, pomocí gravitace. Obvykle se rozdělují na primární a sekundární. Při usazování se na 

hladinu odlučují plovoucí nečistoty (hlavně tuky).  Z toho důvodu je zároveň hladina i dno 

usazovací nádrže stíráno speciálním rotačním sběračem. Primární kal ze dna nádrže poté putuje 

potrubím do kalového hospodářství. [7] 

 

Obr. 1 Schéma čištění odpadní vody v konvenční ČOV [8] 
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1.2.2 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ 

Odstraňuje látky, které nelze odstranit mechanicky, jelikož jsou v odpadních vodách příliš 

rozptýleny nebo rozpuštěny. 

Podstatou biologického čištění jsou kultury mikroorganismů, které využívají rozptýlené látky 

a nečistoty jako svoji potravu. Tyto kultury lze potom snadno oddělit např. sedimentací. 

 

Biologické filtry 

Je to druh biologického čištění, při kterém je kultura mikroorganismu umístěna na povrchu 

tvrdého materiálu (štěrk, vápenec, umělá hmota...). Mají podobu nádrže vyplněné pevným 

materiálem, který je pravidelně poléván mechanicky předčištěnou odpadní vodou. Po určité 

době se mikroorganismy začnou množit a na povrchu výplně začnou tvořit slizovitý povlak. 

Vyčištěná voda z biologických filtrů poté putuje do dosazovací nádrže, kde se zbaví 

vyplaveného zbytkového povlaku. [3] 

 

Biologické disky 

Je to zařízení, které se využívá v menších ČOV místo biologických filtrů. Tohle zařízení 

funguje na stejném principu jako klasické biologické filtry. Jen povlak vzniká na discích 

z poloviny ponořených do odpadní vody a připevněných na rotující hřídeli. [3] 

 

1.2.3 AKTIVACE 

Aktivace je jeden z nejpoužívanějších procesů biologického čištění odpadních vod. Proces 

aktivace spočívá ve vytvoření aktivovaného kalu. Ten je tvořen směsi mikroorganismů, které 

se v kalu rozmnožují a pomocí oxidace a mineralizace rozkládají organické látky. Jelikož tyto 

mikroorganismy mají vločkovitý charakter, lze je na konci aktivačního procesu oddělit 

sedimentací.  

Na začátku aktivace přiteče mechanicky předčištěná odpadní voda do aktivační nádrže, ve které 

se smísí s vratným kalem. V aktivační nádrži je směs kalů provzdušňována. K provzdušňování 

se většinou používá stlačený vzduch, který je hnán pomocí mechanických horizontálních nebo 

vertikálních aerátorů. Po dostatečně dlouhé době v aktivační nádrži je směs odčerpána do 

dosazovací nádrže. [3], [9] 

1.2.4 ODSTRAŇOVÁNÍ DUSÍKU (DENITRIFIKACE) 

Pro proces denitrifikace je potřeba dvou nádrží, které jsou obvykle součástí aktivační nádrže. 

V první z nich, zvané nitrifikační, jsou podmínky vhodné pro vznik nitrifikačních bakterií. Ty 

po sléze za přístupu vzduchu přeměňují amonné ionty na dusičnanové. Tyto nově vzniklé 

dusičnanové ionty jsou společně s aktivovaným kalem přivedeny zpět do denitrifikační nádrže. 

V denitrifikační nádrži není přístup kyslíku, čímž docílíme vzniku anoxického prostředí. 

Kyslík, který je důležitý k biochemickým procesům, je získáván z dusičnanových iontů. Ionty 

se následně mění na vzdušný dusík, který se může uvolňovat do atmosféry. [9], [10] 

1.2.5 ODSTRAŇOVÁNÍ FOSFORU 

Na odtoku z aktivační nádrže jsou umístěné dávkovače koagulantů (soli železa, hliníku), které 

způsobují srážení rozpuštěného anorganického fosforu na méně rozpustné látky (fosforečnany 

kovů). Tyto látky se potom za současné tvorby hydroxidů kovů váží na sebe a tvoří vločky, 
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které se následně dají oddělit sedimentací. Ke snížení koncentrace fosforu dochází také při 

činnosti biomasy, kdy se fosfor váže na vločky aktivovaného kalu a posléze je společně 

s přebytečným kalem odveden pryč. [9] 

1.2.6 DOSAZOVÁNÍ 

Dosazování je proces, kdy se oddělují vločky biologického kalu od kapalné fáze vyčištěné 

vody. Provádí se v dosazovacích nádržích, které bývají umístěné za aktivačními nádržemi a 

biologickými filtry. Fungují na stejném principu jako nádrže usazovací. Část usazeného kalu se 

vrací do aktivační nádrže v podobě vratného kalu, zbytek tzv. přebytečný kal je smísen 

s primárním kalem. Existuje mnoho typů a tvarů dosazovacích nádrží, nejběžnější jsou ale 

kruhové nádrže s pojízdnými shrabovacími mosty (na obrázku číslo 2). Pro odstranění 

sedimentu ze dna se používá řetězových shrabováků nebo odsávání pomocí čerpadel. 

Dosazovací nádrže mohou být také vybavené stíracím zařízením, které odstraňuje nečistoty 

z hladiny do sběrné jímky. [3]  

1.2.7 ZAHUŠŤOVÁNÍ KALU 

Při zahušťování kalu se z něho odstraňuje volná voda. Kal se zahušťuje ihned po separaci. 

Zahušťuje se pro zvýšení obsahu sušiny a zmenšení objemu kalu. Aby byl kal i nadále snadno 

čerpatelný, je nejvhodnější jej zahušťovat do 4% obsahu sušiny. Existuje hodně způsobů, jak 

zahušťovat kaly, mezi nejčastěji používané patří gravitační zahušťování, flotace, odstředivky, 

lisy nebo rotační síta (popsány v kapitole 1.2.10). Nejčastěji se zahušťuje směsný kal, ovšem u 

velkých ČOV se primární a sekundární kaly zahušťují odděleně. [9], [11] 

Gravitační zahušťování – Je to metoda fungující na principu sedimentace, tudíž rozdílných 

hustot látek v kalu. Na dně nádrže se shromažďuje zahuštěný kal, který je následně odebírán a 

odčerpán k dalšímu zpracování. Kalová voda z povrchu je vrácena před usazovací nádrž. Tento 

typ zahušťování je vhodný zejména pro primární kal. Celý proces probíhá v zahušťovacích 

nádržích. Ty jsou velice podobné kruhovým usazovacím, jen bývají obvykle hlubší. Většinou 

se používají dvě zahušťovací nádrže v odstavném režimu. [12] 

Obr. 2 Dosazovací nádrže [43] 
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Flotace – Je to proces, který umožňuje z nezahuštěného kalu odstranit velké množství 

nerozpuštěných látek. Na rozdíl od sedimentace se zahuštěný kal shromažďuje na hladině. Při 

flotaci se do nezahuštěného kalu začne vhánět plyn, který začne tvořit jemné bublinky. 

V průběhu stoupání na hladinu na sebe bublinky vážou suspendované částice, které postupně 

vytváří kompaktní vrstvu u hladiny. Tato vrstva zahuštěného kalu se následně stírá a čerpá na 

další zpracování. Bez aplikace flokulantů, lze flotací zahustit kal na 4-5% obsahu sušiny. 

Nejčastěji se tento způsob zahušťování používá u přebytečného kalu. [12], [13] 

1.2.8 STABILIZACE A HYGIENIZACE 

Výsledkem stabilizace je upravený kal. Ten je legislativně popsán jako kal, který byl podroben 

biologické, chemické či tepelné úpravě nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se 

významně snížil obsah jeho patogenních organismů a tím pádem i zdravotní riziko spojené 

s jeho aplikací. [14] Upravený kal od surového kalu poznáme podle toho, že je bez zápachu a 

jeho konzistence je relativně homogenní. 

Z hlediska technologického se stabilizace provádí kvůli zmírnění biologického rozkladu kalu. 

V rámci některých stabilizační metod dochází vlivem vysoké teploty zároveň i k hygienizaci 

kalu. Primárním výsledkem je ale kal, který obsahuje takové procento organických látek a jeho 

biologická aktivita je snížená na takovou úroveň, že už nepodléhá samovolnému biologickému 

rozkladu. [15] 

Jestliže nám samotný proces stabilizace nezaručuje nezávadnost kalu z hlediska obsahu 

patogenních organismů a tím pádem nesplňuje legislativní předpis pro upravený kal (viz 

kapitola 3.1, tabulka číslo 1), je potřeba kal hygienizovat. 

STABILIZACE 

Aerobní stabilizace – metoda využívající oxidaci a mineralizaci organických látek při běžné 

teplotě a současného provzdušňování. Princip aerobní stabilizace je podobný procesům 

odehrávajících se při aktivaci kalu. Aerobní stabilizace je používána spíše menšími ČOV. U 

větších ČOV se častěji setkáváme s použitím anaerobní stabilizace, která je popsána v kapitole 

2.1 [9], [16] 

Aerobní termofilní stabilizace – využívá exotermního metabolismu aerobních termofilních 

organismů na výhřev kalu. Výhoda spočívá v současné stabilizaci i hygienizaci kalu. Tato 

stabilizace se využívá také jako předstupeň v takzvaném duálním systému stabilizace kalu, kde 

se kombinuje s mezofilní anaerobní stabilizací [9], [16] 

Chemická stabilizace – do odvodněného kalu se přidává hydroxid vápenatý, čímž se zvýší pH 

kalu na hodnotu kolem 12. Vysoká hodnota pH zabíjí patogeny, ale organickou hmotu 

nerozkládá. Při delší době skladování je potřeba udržovat pH na vysoké hodnotě. Tato metoda 

kal zároveň stabilizuje i hygienizuje [9], [16] 

HYGIENIZACE 

Produktem je kal, který prošel určitou hygienizační metodou a obsah patogenních 

mikroorganismů v něm obsažených splňuje požadovanou hodnotu (většinou danou 

legislativně). 
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Existuje několik metod hygienizace, které se rozdělují na fyzikální a chemické. Mezi fyzikální 

patří hygienizace pomocí teploty, radiace nebo ultrazvukem. Mezi ty chemické řadíme 

hygienizace pomoci silných oxidačních činidel. 

Pasterizace – je to způsob tepelné hygienizace, při které se kal zahřeje na teplotu 60-70 °C a 

zdrží se na cca 1 hodinu. [17] 

Sušení kalu – pro hygienizaci kalu pomocí sušení je třeba pro optimální účinnost dosáhnout 

obsahu sušiny 90-95 %. Po vysušení je zajištěna hygieničnost i dobrá skladovatelnost kalu. 

Hygienizace radiačními metodami – je to metoda, kterou i přes své velké pořizovací náklady 

používají některé velké ČOV. Největší výhody spočívají v nízké energetické náročnosti, 

okamžité účinnosti a nízkých produkčních nákladech [1], [17] 

1.2.9 ODVODŇOVÁNÍ 

Odvodňování je poslední zastávka kalu před finálním zpracováním. Odvodňuje se na obsah 

sušiny cca 20-50 %. S odvodněným kalem je daleko lepší manipulace a lze s ním nakládat jako 

se zeminou. Odvodňuje se buď přirozeně (kalové laguny a pole) nebo uměle za pomocí různých 

přístrojů (lisy, odstředivky). Přístroje na umělé odvodňování se obvykle, při jiném nastavení 

nebo mírných úpravách, používají i u zahušťování kalů. [9] 

Kalolisy – jsou zařízení, která působí tlakem 1-2 MPa na kal v komorách lisu. Nejdříve se 

kalolis ručně nebo čerpadlem naplní kalem. Kal je poté hydraulicky stlačován. Pevný podíl se 

zachytí na plachetkách v podobě filtračního koláče. Vytlačená voda odtéká přes filtry ven. 

Obvykle bývá kal před odvodněním v kalolisu upraven pomocí organických flokulantů. Tyto 

látky pomáhají zlepšit filtrační schopnost kalu a rychlost odvodňování [12,18] 

Pásové lisy – jsou zařízení, která dokážou kal kontinuálně odvodňovat. Skládají se z dvojice 

nekonečných pásů a soustavy vodících válců. Kal je posouván mezi dvěma pásy do zužujícího 

se prostoru, ve kterém je následně odvodněn pomocí soustavy válců. Tato metoda dokáže 

vysušit kal na 20–35 % sušiny [12], [18] 

Odstředivky – skládají se ze dvou základních částí. První je kónický buben s vodorovnou osou 

a ta druhá je šnekový dopravník. Při odvodňování je kal nejdříve dopraven do rotujícího bubnu. 

Při rotaci bubnu se odstředivou silou oddělí pevná složka od kapalné. Oddělená pevná složka 

je šnekovým dopravníkem odstraněna z vnitřní strany bubnu a odvedena pryč z odstředivky 

[12] 

Kalová pole –jsou upravené a odvodněné plochy s filtrační drenážní vrstvou, na kterou je 

vypouštěn částečně zahuštěný kal. Používaný kal musí být upravený. Obvykle jsou to 

obdélníkové nádrže ohraničené stěnou. Na dně bývá vrstva štěrku se systémem drenážních 

trubek na odvod kalové vody. Celé štěrkové podloží je zasypáno pískem. Režim kalových polí 

se odehrává ve třech fázích. Nejdříve se nádrž naplní kalem, a to až do výšky 50 cm, poté je kal 

sušen. Celý cyklus končí vybráním vysušeného kalu. Po 1-2 měsících zdržení můžeme získat 

vrstvu kalu o výšce zhruba 10 cm a obsahu sušiny 10-20 % [12], [18] 

Kalové laguny – fungují na podobném principu jako kalová pole. Na rozdíl od kalového pole, 

nemá kalová laguna upravené dno. Rozdíl najdeme také ve výšce vrstvy kalu, která bývá cca 

dvakrát větší. V dnešní době se používá kal upravený. Dřív byly kalové laguny používány nejen 

k odvodňování, ale i ke stabilizaci kalu. Tato metoda stabilizace byla ale velice časově náročná, 
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a proto se přešlo na aerobní a anaerobní stabilizace. Hráze lagun bývají zpevněné dlažbou nebo 

panely a opatřeny vjezdem pro techniku. Proces bývá urychlován odčerpáváním svrchní vody 

a v závislosti na podnebí trvá okolo 1 roku [12], [18] 

1.3 ODPADNÍ KAL V CHČOV 

Chemické čistírny odpadních vod se obvykle nachází v podnicích, které při své výrobě 

produkují nebezpečné odpadní vody. Obsah toxických látek v odpadní vodě a následně i v 

odpadním kalu je hodně závislý na daném typu výroby, která v podniku probíhá. [28] 

 

1.3.1 POPIS PROCESU ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A ZPRACOVÁNÍ KALU V CHČOV 

SPOLEČNOSTI DEZA A.S. 

Odpadní voda se na konci výroby rozdělí podle síly znečištění, a poté je načerpána do 

samotného provozu CHČOV. Zde jsou pomocí fyzikálně – chemických metod vyčištěny od 

velké části kontaminantů. Následuje elektroflotační separace a klasické biologické čištění, které 

je obdobné jako u ČOV. Na konci všech procesů je voda zcela nezávadná a po otestování 

v laboratoři je vypuštěna do řeky. 

Odpadní kal, který při čištění vznikne se obvykle díky vysoké koncentraci toxických látek 

spaluje. Spaliny musí následně projít několika stupňovým čištěním. Pomocí tkaninového filtru 

se odlučují prachové částice. Halogenidy, těžké kovy a jiné toxické látky jsou zachyceny 

v třístupňové alkalické vypírce. Teplo vyprodukované při spalování se používá na ohřev vody 

a výrobu páry. [19]
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2 ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH KALŮ 
Existuje více způsobů, jak zpracovávat odpadní kal. Některé metody jsou vhodné pro 

zpracovávání neupravených kalů a u některých metod je potřeba mít kal, z legislativních 

důvodů, zcela nezávadný. Stručný přehled úprav vstupního kalu pro jednotlivé metody je na 

obrázku číslo 1. 

Obr. 1 Přehled metod pro zpracování odpadního kalu 

 

2.1 ANAEROBNÍ STABILIZACE (METANIZACE) 

Tato metoda nepatří přímo mezi finální metody zpracování odpadního kalu, ale je to nezbytný 

předstupeň pro zpracování odpadního kalu v zemědělství, skládkování nebo při rekultivaci. 

Z tohoto důvodu je anaerobní stabilizaci věnován větší prostor. 

Je to proces, při kterém se většina organických látek aktivovaného kalu přemění na bioplyn 

díky směsné kultuře mikroorganismů, které je postupně rozkládají bez přístupu vzduchu. 

Bioplyn, jinak též kalový plyn, který vznikne při tomto procesu obsahuje zpravidla 55 až 75 % 

metanu, 25 až 45 % oxidu uhličitého a 1 až 3 % minoritních plynů (sulfanu, dusíku a vodíku). 

Bioplyn je následně spalován v kogeneračních jednotkách, což má příznivý ekonomický vliv 

na samotné ČOV. Během anaerobního procesu navíc dochází k stabilizaci a hygienizaci kalu. 

Stabilizovaný kal je po tomto procesu složen hlavně z anorganického podílu kalu a zbytku 

nerozložitelných organických látek. [2] 

Stabilizace probíhá ve fermentorech, kde kal vyhnívá. Jsou to obvykle válcovité nádrže 

s kuželovým vrchlíkem a dnem. Vrchlík může být pevný nebo pohyblivý, což umožňuje měnit 

objem fermentoru a tím pádem i zefektivnit jeho vyhřívání. U velkých ČOV se můžeme setkat 

s vejcovitým tvarem nádrže s objemem až 13 000 m3 (na obrázku číslo 2). Pro správný průběh 

vyhnívání je kal ve fermentorech promícháván (míchacími zařízeními, čerpadly, bioplynem) a 

tím je narušována kalová vrstva, která při procesu vzniká na hladině. Zároveň se mícháním 

zajišťuje stejnoměrná teplota v celém objemu fermentoru. Všechny fermentory bývají 

vybaveny zařízením pro zachytávání vzniklého bioplynu. Fermentory jsou vyhřívány systémem 

potrubí nebo výměníky tepla na mezofilní nebo termofilní teplotní režim. Kalová voda, která 

se v průběhu vyhnívání odděluje od kalu, odtéká do aktivačních nádrží. [2], [16] 

Stabilizace může probíhat jednostupňově nebo dvoustupňově. Při jednostupňové stabilizaci 

probíhají všechny fáze anaerobní stabilizace současně v jednom fermentoru. Výhoda této 

stabilizace spočívá především v nižší pořizovací ceně. Navzdory tomu jsou v dnešní době 

navrhovány spíše dvoustupňové systémy, a to hlavně kvůli výhodám, které přinášejí. 

Dvoustupňová stabilizace spočívá v tom, že proces probíhá ve více fermentorech najednou. 

V nich panují rozličné podmínky a tím pádem i jiné fáze anaerobní stabilizace. Nejčastěji se 

můžeme setkat se dvěma fermentory. V prvním je mezofilní režim, tudíž nižší teplota než ve 

druhém, kde je režim termofilní. Kombinace více nádrží nám zrychlí celkový proces stabilizace 

kalu, zvýší rozklad kalu a tím pádem i zlepší hygieničnost kalu. Díky kratší době zdržení a vyšší 

produkci bioplynu je dvoustupňová stabilizace i úspornější. Systém více nádrží nám také přináší 

vyšší spolehlivost a lepší údržbu. Doba zdržení se u dvoustupňového systému pohybuje 



BRNO 2017 

44 

 

18 
 

ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH KALŮ 

v mezofilním režimu při teplotě 37 °C kolem 20 dní a v termofilním režimu při teplotě 55 °C 

kolem 5 dní. Jelikož je doba zdržení v prvním stupni stabilizace o dost vyšší, budují se série 

více nádrží pro mezofilní režim a tím se dociluje nepřerušovaného procesu stabilizace. [2], [16] 

2.1.1 FÁZE ANAEROBNÍ STABILIZACE 

1. Hydrolýza – Transformace polymolekulárních organických látek (bílkoviny, tuk, 

celulóza) pomocí hydrolytických enzymů na nižší molekulární látky rozpustné ve vodě 

(aminokyseliny, monosacharidy, mastné kyseliny).  

2. Acidogeneze – Přeměna produktů hydrolýzní fáze na jednoduché organické látky 

(kyseliny, alkoholy) působením acidogenních bakterií. Produkty acidogeneze při nižším 

parciálním tlaku jsou kyselina octová, oxid uhličitý, vodík. Při vyšším to jsou organické 

kyseliny, kyselina mléčná, etanol apod. 

3. Acetogeneze – Probíhá oxidace produktů acidogenní fáze na oxid uhličitý, vodík a 

kyselinu octovou. K tvorbě kyseliny octové také přispívají homoacetogenní 

mikroorganismy, které jí dokáží vyrobit acetogenní respirací oxidu uhličitého a vodíku. 

4. Metanogeneze – Působením metanogenních bakterií, které rozkládají produkty 

předchozích fází, dochází ke tvorbě metanu a oxidu uhličitého. [1], [20] 

2.1.2 OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY 

KONCENTRACE KALU 

Pro správný průběh procesu je důležité dbát na správnou koncentraci vstupujícího kalu. Z toho 

důvodu je kal před anaerobní stabilizací upraven buďto gravitačním zahuštěním v usazovací 

nádrži nebo strojním zahuštěním na lyzačních zahušťovacích odstředivkách. Tyto odstředivky 

byly vyvinuté společností Lysatec GmbH právě pro zvýšení účinnosti anaerobní stabilizace. Při 

samotném zahušťování dochází navíc k vedlejšímu procesu desintegrace buněk aktivovaného 

Obr. 2 Metanizační nádrže vejcovitého tvaru pro vícestupňovou stabilizace [16] 
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kalu, což je další důležitý proces pro zintenzivnění a urychlení anaerobní metanové fermentace. 

Pro desintegraci se používá přebytek kinetické energie z odstředivky, kdy se pomocí lyzačního 

zařízení, namontovaného přímo do proudu vystupujícího zahuštěného kalu, mechanicky 

narušují buněčné stěny a membrány mikroorganismů, což způsobuje uvolnění buněčného 

lyzátu. [1] 

VLHKOST MATERIÁLU 

Pro proběhnutí anaerobní fermentace je nutný teoretický podíl sušiny v materiálu menší než   

50 %, reálně to je v rozmezí 8 až 25 %. Daná vlhkost je podmínkou pro první fázi procesu, 

hydrolýzu. Pokud je hodnota podílu sušiny příliš nízká dochází k technologickým ztrátám tepla. 

Naopak pokud je podíl moc vysoký, proces se pro nedostatek vody začne pomalu brzdit. [20] 

TEPLOTA FERMENTOVANÉHO MATERIÁLU 

Optimální teplotu určuje druh bakterií, které se podílí na plynotvorném procesu. Ideální teplota 

pro psychrofilní bakterie je v rozmezí 15 až 25 °C, pro bakterie mezofilní 35 až 40 °C a pro 

bakterie termofilní kolem 55 °C. Pokud teplota klesne pod 4 °C, aktivita bakterií ustává. Po 

překročení hranice 60 °C začínají bakterie inhibovat (dochází k útlumu aktivity a omezení 

průběhu enzymatických reakcí). Pro účely fermentace odpadního kalu se nejčastěji používají 

teploty pro mezofilní oblast, jelikož mají nejlepší poměr mezi vyrobeným plynem a 

ekonomickou náročností na výhřev. U vícefázové stabilizace se kombinuje mezofilní a 

termofilní režim. [20] 

HODNOTA PH 

Pro správný průběh fermentace je důležité zvolit hodnotu, která umožní bakteriím růst. Tato 

hodnota se pohybuje od 6.5 do 8.0. Optimální hodnota se mění v závislosti na jednotlivých 

fázích procesu. V poslední fázi procesu vyžadují metanogenní bakterie hodnotu pH v rozmezí 

6.7 až 7.6. Příliš vysoká kyselost (pod 5) může způsobit inhibování bakterií. [1], [20] 

POMĚR LÁTEK 

Poměr dusíku a uhlíku hraje v metanogenezní fázi velkou roli. Pokud je obsah dusíku moc velký 

působí na bakterie jako inhibitor. Obecně se doporučuje udržovat poměr C:N v rozmezí 20 až 

30:1. Tento poměr se dá regulovat chemickými aditivy. Obsah fosforu by měl byt cca 7x menší, 

než je obsah dusíku. [20] 

2.2 KOMPOSTOVÁNÍ 

Je to proces, který nám umožňuje vytvářet z odpadních kalů organické hnojivo. Kompostování 

je možné díky anaerobním mikroorganismům, tudíž probíhá za přísunu vzduchu. Kompostovat 

lze odpadní kal, který splňuje stanovené fyzikální, chemické i mikrobiologické podmínky. Kaly 

musí být bohaté na organickou složku, obsahovat živiny v podobě dusíku a fosforu. Správný 

poměr C:N se pohybuje kolem 30:1, přičemž nesprávný poměr může způsobit zbytečné 

prodloužení doby zrání kompostu nebo vznik čpavku. Kal naopak nesmí obsahovat 

nerozložitelné odpady, jako jsou například plasty. Limitující pro využití odpadních kalů ke 

kompostování je také obsah těžkých kovů, který musí splňovat legislativní kritéria. Obsah vody 

je pro kompostování taky klíčový, jelikož hraje důležitou roli při množení mikroorganismů. 

Z tohoto důvodů se kompostují odvodněné kaly. Pokud má i přesto kal vysoký obsah vody, tak 

je smícháván s jiným organickým odpadem, například kůrou, a tím dochází k regulaci obsahu 

vody. [1] 
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Při kompostování se nejdříve začnou rozkládat polysacharidy, bílkoviny a tuky, což vede 

k produkci tepla a zahřátí kompostu na teplotu kolem 60°C. Tento rozklad, s ohledem na složení 

kompostu, trvá obvykle 2-3 týdny. Dle legislativy musí být výsledný kompost zcela nezávadný. 

Při této fázi dochází k hygienizaci kompostu. Nezávadnost kalu je zaručena při teplotě 55 °C 

po cca 21 dnech. Pokud panuje v kompostu teplota vyšší než 65 °C je kompost zcela nezávadný 

už po 3 dnech. Po prvotním rozkladu klesne teplota a díky změně kultury mikroorganismu se 

začne vytvářet humus. Na konci zrání má kompost velký podíl humusu a typickou hnědou 

barvu. Intenzitu kompostovaní lze vylepšit provzdušňováním. Provzdušňování funguje jako 

katalyzátor zrání kompostu a zabraňuje jeho hnití. Obvykle se provzdušňuje překopáváním, ale 

existuji i jiné metody, například tlaková aerace. [1] 

 Shrnutí podmínek pro kompostování: 

1. obsah vody 55 % ve směsi 

2. obsah organické složky alespoň 70% 

3. správná vlhkost (kolem 50-60%) 

4. pH v rozmezí 5,5-8 

5. poměr C:N 25-30:1 

2.3  APLIKACE NA ZEMĚDĚLSKOU PŮDU 

 Pro využití kalu v zemědělství je nutné dodržovat platnou legislativu. Ta určuje limitní 

množství těžkých kovů a patogenních organismů, které může kal obsahovat (viz kapitola 3.1 

tabulka číslo 1). Nejvhodnější je kal s vysokým obsahem organické látky a s nízkým obsahem 

nebezpečných mikroorganismů. Z tohoto důvodu se používají kaly upravené, u kterých je počet 

nebezpečných mikroorganismů snížen dřívější hygienizací. Na zemědělskou půdu se většinou 

aplikuje zaoráním směsi upraveného kalu a průmyslového hnojiva, které doplní potřebné 

živiny, které kal neobsahuje. I z tohoto důvodu je vysoký podíl dusíku a fosforu u kalů žádaný, 

neboť snižuje podíl průmyslového hnojiva, které je třeba přidat. Mísení kalu s hnojivem je 

z ekonomického hlediska pro zemědělce výhodné, proto je tento způsob využívání kalů, jak 

můžeme vidět v tabulce číslo 1, velice populární. 

 

Tab. 1 Přehled produkce kalu a jednotlivých metod zpracování v České republice [21] 
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2.4 REKULTIVACE 

Čistírenský kal lze použít při rekultivací krajiny, kde slouží jako vhodný základ pro vytvoření 

materiálu, který se používá místo původní zeminy. Tvorba takovéhoto materiálu spočívá 

v procesu kompostování. 

Pro tento účel se hodí stabilizovaný kal, který se smíchává s jinými, špatně využitelnými 

organickými materiály, jako jsou odpadní zeminy nebo popílky ze spalování. Do směsi jsou 

přidávány aditiva nezbytná pro růst rostlin (vápenné ionty, humusní základ). Tyto aditiva tvoří 

maximálně 1/5 z celé směsi. Pro správný rozvoj půdní mikroflóry se v průběhu zrání kontroluje 

hodnota pH a vlhkost směsi. Zrání trvá 3-6 měsíců a je nutné směs několikrát provzdušnit 

přehrabáním. [1] 

Vzniklý materiál musí splňovat veškerou legislativu týkající se rekultivačních substrátů. Nesmí 

být mikrobiologicky závadný a přesahovat limitní množství těžkých kovů. Výsledný produkt 

se mírně liší od normální půdy, ale lze bez problému použít jako svrchní vrstva pro růst rostlin. 

[1] 

2.5 SKLÁDKOVÁNÍ 

Jak můžeme vidět v tabulce číslo 1, je skládkování, i přes snahu omezit ho, poměrně rozšířený 

způsob nakládání s čistírenskými kaly. 

Skládkování neupraveného kalu je v dnešní době již legislativně zakázáno a vzhledem 

k vysokým nárokům na vypouštěnou vodu se stává problematickým i skládkování upraveného 

kalu. Postupem času dochází k vyhnívání kalu, což má za následek produkci metanu, který 

uniká do ovzduší a zatěžuje atmosféru. Problém vyhnívání by mohlo vyřešit vysušení kalu a 

následné skládkování. Problém této metody je poměrně vysoká ekonomická náročnost procesu 

a fakt, že skládkování není kryté, tudíž by byl vysušený kal vystaven klimatickým vlivům a 

mohl by snadno opět navlhnout. Nejvhodnější pro skládkování je zbytkový kal po fermentaci 

z anaerobní stabilizace. Ovšem i u něj se musí zkontrolovat, jestli po stabilizaci splňuje 

podmínky nezávadnosti a není třeba jej dodatečně upravovat. [22] 

2.6 SPALOVÁNÍ 

Spalování je nejúčinnější metoda hygienizace odpadních kalů a slouží hlavně ke zlikvidování 

toxického, kontaminovaného či jinak nebezpečného kalu. Při spalování také dochází k 

velké redukci objemu, a to až o 90 %, což je další velká výhoda. Pokud je kal dostatečně 

vysušen, není potřeba jej jinak předpřipravovat. Obvykle se spaluje surový kal, popřípadě 

zbytkový kal po anaerobní stabilizaci, u kterého se může bioplyn použít jako katalyzátor hoření. 

Energie získaná ze spalování anaerobně stabilizovaného kalu je až dvojnásobně vyšší, než u 

kalu surového. Důležité je, aby kal obsahoval velký podíl organických látek s vysokou 

výhřevnosti, a naopak obsahoval co nejmenší množství nespalitelné anorganické části. Na 

těchto faktorech záleží energetická náročnost spalování, kdy v případě, že kal obsahuje 

minimum vody a velký podíl organické složky, je proces hoření soběstačný. V Případě, kdy 

není kal ideálně vhodný na spalování, přidává se k němu jiný odpad, v podobě papíru, hader, 

jako nehodnotné palivo nebo bioplyn či topné oleje jako palivo hodnotné. [2], [15] 

Teplo, které při hoření ze spalin vyzařuje, bývá použito k zahřátí vstupujícího kalu, což nám 

přispívá k eliminaci tepelných ztrát. 
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Emise, které vznikají při spalování, mohou být toxické nebo jinak škodlivé, proto je nezbytné 

mít účinné čistící zařízení, které problematické látky odfiltruje. Čištění probíhá ve 3 stupňovém 

procesu.  

1. Stupeň – Zachycení pevných částic a těžkých kovů usazených na částicích pomocí 

elektrostatických nebo tkaninových filtrů. 

2. Stupeň – Hydroxidem vápenatým nebo sodným se tzv. mokrý způsobem odstraní 

anorganické plyny (oxid siřičitý, uhlovodík, fluorovodík). Pro odstranění oxidu 

dusíku ze spalin se používá selektivní katalytická a nekatalytická redukce 

amoniakem. 

3. Stupeň – Odstranění organických látek za pomocí aktivního uhlí. Tato metoda je 

velice účinná a odstraní téměř všechny organické nečistoty [2] 

Popel, který při spalování vznikne, tvoří cca 1/3 původní hmotnosti odpadu. Ten může být buď 

uložen na skládkách nebo jinak zpracován, například vysokoteplotním tavením (1400 °C). 

Vznikne škvára o menším objemu, než měl původní popel, kterou lze využít jako stavební 

materiál třeba při stavbě silnic. [2] 

2.6.1 DRUHY TECHNOLOGIÍ 

Jednotlivé druhy technologii se od sebe liší typem pece, ve které je kal spalován. Na obrázku 

číslo 3 můžeme vidět jednoduché schéma rotační, etážové a fluidní pece. 

ROTAČNÍ PECE 

Rotační pec má tvar válce. Ten bývá většinou vyroben z ocelového plechu, ve kterém je vsazena 

vnitřní žáruvzdorná vyzdívka. Tento válec se pomalu otáčí kolem vlastní osy, která je buď pod 

mírným úhlem nebo vodorovně. Otáčením je zajištěno rovnoměrné promíchávání kalu. 

Do bubnu pece je zasazen hořák. Kaly a vzduch vstupují do bubnu jednou stranou a na druhé 

straně je odvod spalin. Ohřev je zajištěn plamenem, který sálá teplo jak na kal, tak i na vyzdívku 

pece, která teplo vede znovu do lože odpadu. Horké spaliny taktéž sdílejí teplo s kalem. 

Spalovací teploty se pohybují v rozmezí 1100 až 1200°C. [2] 

Spaliny jsou odváděny do komory, kde jsou podrobeny dodatečnému tepelnému zpracování, 

při kterém se spalují páchnoucí těkavé podíly kalu a nespálené zbytky. [1] 

ETÁŽOVÉ PECE 

Pece mají tvar válce situovaného na výšku. Válec je příčně v rovnoměrných rozestupech 

rozdělen jednotlivými etážemi (patry). Osou válce vede velká hřídel, na které jsou v prostoru 

mezi etážemi přidělaná ramena. Ramena jsou osazena lopatkami ze žáruvzdorné litiny, které 

shrnují kal do otvorů, které jsou umístěny střídavě na obvodu a středu etáží. V průběhu 

spalování se hřídel s lopatkami otáčí a shrnuje kal do otvorů. To způsobuje rovnoměrné mísení 

kalu a dlouhou dobu průchodu přes všechny etáže. Počet etáží se pohybuje kolem 4. 

Spalovací vzduch a spaliny mohou proudit ve směru (souproudový systém) i protisměru 

(protiproudový systém) postupu kalu. Spaliny jsou využívány pro ohřev vstupujícího kalu i 

spalovacího vzduchu. Spalovací teplota přesahuje 800 °C. [1]  

Mezi výhody etážových pecí patří nízká spotřeba přídavného paliva a velká flexibilita vzhledem 

ke spalovanému materiálu. Nevýhoda spočívá ve velkém počtu pohyblivých části, tudíž 

poměrně vysoké poruchovosti. U etážových pecí bývá umístěna komora pro dodatečné tepelné 

zpracování. 
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FLUIDNÍ PECE 

V peci válcovitého tvaru se v její dolní části nachází keramický rošt, na který je pod tlakem 

vháněn vzduch. Tlak vzduchu zvíří vrstvu křemičitého písku, která je uložena na roštu. Nad 

rošt se vhání částečky kalu, případně stabilizačního paliva (rozemleté uhlí). Tlak vzduchu vhání 

směs písku a kalu do fluidní vrstvy, kde dochází k uvolnění těkavých látek, které vedou 

ke spalování. Spalování probíhá při teplotě 825 °C a bez plamene. Fluidní vrstva se chová jako 

kapalina, tudíž ke spalování dochází v celém objemu fluidní vrstvy. [23] 

Výhody fluidního spalování spočívají ve vysoké účinnosti, spolehlivosti a přizpůsobivosti na 

kvalitu kalu. Také lépe než ostatní metody redukuje síru a oxidy dusíku ve spalinách. Nízká 

teplota spalování nám zmenšuje náklady na přídavné palivo. Není nutné instalovat komoru pro 

dodatečné tepelné zpracování. [23], [30] 

Nevýhoda fluidního spalování spočívá v nezbytném odstranění kovových a skleněných odpadů, 

které by mohly způsobit slinování fluidní vrstvy. 

 

CEMENTÁRENSKÉ PECE 

Spalování odpadního kalu v rotačních cementárenských pecích probíhá přidáním malého 

množství vysušeného kalu k primárnímu fosilnímu palivu, většinou k uhlí, přičemž jestliže 

chceme zachovat požadované vlastnosti cementu, můžeme kalem nahradit maximálně kolem 

5% primárního paliva. Druhá možnost spočívá ve spalování kalů v pomocném hořáku 

samostatně. [24] 

V cementárenských pecích je udržována vysoká teplota (1250–1450 °C). Právě díky vysoké 

teplotě a době zdržení 2-5 sekund dochází v lehce oxidačním prostředí k úplnému rozkladu 

kalu, přičemž těžké kovy zůstanou navázané na cementářském slinku. Vzhledem k tomu, že se 

veškerý odpad po spálení naváže do cementářského slinku, můžeme o této metodě hovořit jako 

o bezodpadové. [24] 

Emise, které vzniknou při spalování paliva s přídavkem odpadního kalu, nejsou více škodlivé, 

než při spalování čistě tradičního paliva, tudíž má spalování spolu s odpadními kaly ekologický 

přínos. Ekonomická náročnost a ekologický dopad této metody je minimální. [25] 

V České republice není tato metoda zavedena, ale již byly provedeny zkušební etapy pro získání 

zkušeností s chováním těkavých prvků rtuti a thalia. [24] 

Obr. 3 Schéma rotační, etážové a fluidní pece [1] 
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SPALOVÁNÍ V TEPLÁRNÁCH A ELEKTRÁRNÁCH 

Podobně jako u cementárenských pecí, se odpadní kaly používají jako sekundární palivo v 

takovém množství, aby neovlivnily proces hoření. Tato metoda je poměrně běžná po celé 

Evropě, a to hlavně díky nízkým nákladům na její realizaci a udržení v provozu. K již 

zavedeným teplárnám a elektrárnám je třeba přistavět systém dopravy a skladování odpadního 

kalu. Jelikož při spalování čistírenských kalů dochází k uvolňování většího množství škodlivin, 

než při spalování čistě fosilních paliv, je také nutné zapracovat na čistírně spalin. 

Proces spalování probíhá stejně jako bez použití odpadního kalu. Jediný rozdíl je ten, že se 

spolu s primárním palivem spaluje i rozemletý odpadní kal. Rozemletá směs uhlí a kalu se suší 

horkými spalinami. Usušená směs se vhání tryskami do spalovací komory, kde při teplotě 

1200–1400 °C dochází k hoření paliva. [26] Vzniklé teplo následně slouží k ohřátí vody nebo 

k výrobě elektrické energie. Spalovny a teplárny jsou obvykle vybaveny roštovými ohništi 

s kontinuálním přísunem paliva. Pro tento způsob spalovaní je typický následující proces 

spalování. 

1. Předsušení paliva – K předsušení dochází díky tepla ze spalin a teplému vzduchu 

z dalších pochodů spalování. 

2. Odplyňování paliva – Sáláním plamene dojde k ohřevu paliva na teplotu 200-600°C. 

Vysoká teplota způsobí reakce mezi kyslíkem a uhlíkatými látkami, které začnou 

vytvářet hořlavé plyny. 

3. Zapálení paliva – Hořlavé plyny zapalují palivové lože a vznikají ložiska hoření. 

4. Spalování paliva – Ložiska hoření se díky přivedenému spalovacímu vzduchu 

rozhořívají. Hořlavé plyny vznikají ve větší hloubce, dostávají se na povrch a podporují 

hoření. V palivovém loži dosahuje teplota hodnot 500–800°C. 

5. Hoření – Teplota vzroste až na 1000°C. Hoří polokoks i stále vnikající plyny. Vzniká 

popel a škvára. 

6. Vyhořívání a odvádění tepla – Díky hoření plynu a polokoksu vzniká vysoká teplota, 

která může dosahovat až 1200°C. Teplotu je nutné udržovat pod teplotou tavení popela, 

proto se přivádí spalovací vzduch v přebytku 20–40 %. Popel, škvára a nespálené 

zbytky se odstraňují z roštu. [2] 

SPALOVÁNÍ VE SPALOVNÁCH ODPADU 

Ve spalovnách odpadu se kal spaluje společně s komunálním odpadem. Spalovat se může 

předsušený i vlhký kal, přičemž maximální množství vlhkého kalu je omezeno na 10 % 

z celkového množství spalovaného odpadu, aby se nenarušil proces spalování. Většina spaloven 

odpadů je vybavená ohništi s rošty a proces spalování probíhá stejně jako u spalování 

v teplárnách a elektrárnách. [2] 

2.7 PYROLÝZA 

Pyrolýza je zajímavá technologie zpracování čistírenských kalů, která se stále vyvíjí. Je to 

rozpad organické látky za zvýšené teploty, který probíhá bez přístupu kyslíku a jakýchkoliv 

jiných sloučenin s obsahem kyslíku. 

Při ohřevu nad mez termické stability se začnou přítomné organické látky štěpit na 

nízkomolekulární látky a molekuly s dlouhými řetězci se rozštěpí na jednodušší. 
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Produktem procesu jsou pyrolýzní plyny, které jsou spalovány v termoreaktoru a primární 

teplo, které se přitom uvolní, slouží k zahřátí rotační pece (reaktoru) na 500–550 °C, ve které 

pyrolýza probíhá. Sekundární teplo se používá k ohřevu vody nebo k výrobě páry k pohonu 

turbín. Samotný plyn pak lze využít jako chemickou surovinu nebo palivo. [15], [27] 

RYCHLÁ PYROLÝZA 

Od běžné pyrolýzy se liší velice rychlým ohřevem surovin na 450 až 600 °C a pyrolýzní dobou 

dlouhou cca 2 sekundy. Palivo musí být vysušené a rozemleté na malé částice. 

Primárním produktem už není plyn, ale hlavně páry a aerosoly, které se po procesu rychle 

ochlazují, aby zkondenzovaly. Kondenzací vznikne bio olej, který lze využít jako palivo. Bio 

olej tvoří až 70 % produktu, pyrolýzní plyn tvoří maximálně 51 % a kolem 15 % tvoří pyrolýzní 

koks. Pyrolýzní plyn se většinou používá k ohřátí reaktoru. [27] 

MIKROVLNNÁ PYROLÝZA 

Poměrně nová alternativa pyrolýzy, kde se pro ohřev materiálu používají mikrovlny. Palivo pro 

mikrovlnnou pyrolýzu musí být vysušeno, rozdrceno, smíseno a slisováno do pelet. Do pelet se 

také přidává dusičnan železitý, který působí jako katalyzátor ohřevu, jelikož absorbuje 

mikrovlnné záření. 

Po předehřátí jsou pelety podrobeny mikrovlnnému záření. Uvnitř reaktoru pod vysokým 

tlakem se začne v peletách tvořit pára. Při povrchových teplotách okolo 300 °C a vnitřních 

teplotách až 1000 °C způsobených právě zářením, začínají praskat hydro-uhlíkové molekuly. 

Přetvářejí se na menší těkavé molekuly, které se vypařují jako olejové páry. V reaktoru zbyde 

jen nepřetvořený pevný zbytek. 

Výsledným produktem mikrovlnné pyrolýzy jsou olejové páry ve formě kapalného paliva, 

biouhlí, plyny (směs metanu a propanu), voda, síra a anorganické odpady. Kapalné palivo může 

být využito jako topivo, palivo nebo přímo na výrobu energie pro mikrovlnnou pyrolýzu. 

Biouhlí dosahuje vysoké kvality a bývá také využito jako topivo. [27] 

2.8 MOKRÉ SPALOVÁNÍ 

OXIDACE KALU „MOKROU CESTOU“ (WET AIR OXIDATION) 

Metoda spočívá v oxidaci organických látek v čistírenském kalu za pomocí kyslíku a zvýšené 

teploty (150–330 °C) pod tlakem 30–150 barů. Kyslík, který se vmísí do kalu, reaguje 

s organickou složkou v něm obsaženou. Velký podíl této nerozpustné organické složky 

(bílkoviny, tuky, vláknina) se přemění na jednodušší kapalnou fázi obsahující rozpustitelné 

organické látky (cukry, aminokyseliny, mastné kyseliny). Ty následně oxidují na snadno 

rozložitelné kyslíkaté sloučeniny (oxid uhličitý, anorganické soli a vodu). [15] 

Z důvodu vysoké koncentrace amoniakálního dusíku v kapalné fázi, který se uvolňuje při 

mineralizaci, bývá přidáván katalyzátor ve formě sloučeniny mědi, který oxiduje amoniak a 

přeměňuje ho na plynný dusík. [29] 

Od doby, kdy byla tato metoda poprvé vyzkoušena, se již dočkala úspěšného komerčního 

využití. Kupříkladu společnost Veolia voda vymyslela proces zvaný ATHOS, který pracuje 

s teplotou 235 °C a tlakem 45 barů. Touto metodou je možné zoxidovat až 80 % chemické 

spotřeby kyslíku po 1 hodinovém procesu. Výsledkem je koncentrát minerální hmoty 

představující pouze 1 % až 2 % množství počátečního kalu.  [29] 
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MOKRÉ SPALOVÁNÍ V NADKRITICKÉ OBLASTI VODY 

V oblasti zpracování čistírenských kalů představuje mokré spalování v nadkritickém vodním 

prostředí velmi efektivní cestu, jak se zbavit toxických látek, které kal obsahuje. 

Voda se při teplotě vyšší než 374 °C a tlaku vyšším než 22.1 MPa dostává nad svůj kritický 

bod a stává se nepolárním rozpouštědlem. V tomto stavu je voda schopna rozpouštět velké 

množství organických látek a lehkých plynů, které by byly za normálních okolností ve vodě 

nerozpustitelné. Špatně zpracovatelné organické látky jsou zoxidovány do tekuté fáze. 

Společně s prvky uhlíku začnou tvořit oxid uhličitý. Síra, chlor a fosfor jsou přeměněny na 

anorganické kyseliny. [28] Výsledná směs je zchlazena a na konci procesu odvedena do 

oddělovače plynné a tekuté fáze. 

Tato metoda umožňuje zpracovat spoustu druhů odpadních kalů, přičemž efektivita rozkladu 

organických látek je až 99 % při délce procesu cca 30 sekund. [28] 

2.9 SROVNÁNÍ EKONOMICKÉHO ASPEKTU METOD PRO ZPRACOVÁNÍ 

ČISTÍRENSKÉHO KALU 

Jednotlivé metody finálního zpracování odpadního kalu lze srovnat podle nákladů, které 

vzniknout při samotném procesu likvidace. Ovšem je třeba také brát v úvahu investiční náklady, 

které vzniknout při stavbě nebo přestavbě zařízení umožňujícího danou metodu likvidace 

aplikovat. Můžeme tedy předpokládat, že investiční náklady na výstavbu skládky budou řádově 

menší, než náklady na výstavbu pyrolýzního reaktoru.  

V České republice se náklady na zpracování kalu v podobě aplikace na zemědělskou půdu 

pohybují v cenovém rozmezí 150–250 Kč za tunu sušiny. Tato cena nezahrnuje náklady na 

úpravu kalu. Při zahrnutí těchto výdajů do ceny se dostaneme na částku pohybující se kolem 4 

až 5 tisíc Kč/t. Kompostování kalu 600–700 Kč/t, skládkování kalu 700–900 Kč/t a spalování 

kalu cca 4 600 Kč/t (ceny stanoveny firmou DUIS s.r.o [31]). Musíme taky počítat s tím, že 

například skládkování kalu není metoda, která by nám zaručila likvidaci kalu, proto je třeba 

počítat s další investicí na likvidaci. U modernějších technologií zpracování jde jen těžko zjistit 

údaje, které bychom mohli použít pro porovnání s konvenčními metodami zpracování kalu. 

Většinou je to z toho důvodu, že tyto metody nejsou zavedeny do běžného provozu pro 

zpracování odpadního kalu. Lze ale předpokládat, že jejich cena se nebude příliš lišit od ceny 

konvenčních metod za zpracování tuny kalu, protože pro úspěšnost metody je důležité, aby cena 

zpracování byla konkurence schopná již zavedeným metodám. 

2.10 EFEKTIVITA METOD PRO ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU 

Objem čistírenského kalu, který lze jednotlivými metodami zpracovat se hodně odvíjí od 

velikosti zařízení pro danou metodu, kterou chceme použít. Například první fluidní spalovna 

na území České republiky měla výkon spalování 1 t/hod. Oproti tomu velice technologicky 

pokročilá, největší spalovna v Japonsku dosahuje výkonu 12.5 t/hod. U anaerobního procesu 

závisí objem zpracovaného kalu na objemu fermentačních nádrží. V Kolíně nad Rýnem se 

nachází dvoufázový systém, ve kterém je zařazeno 5 fermentorů o objemu 11 000 m3. Ten je 

denně schopen zpracovat 2010 m3 kalu o koncentraci sušiny 60 kg.m-3. Z toho lze vyvodit, že 

nelze jednoduše porovnávat výkonnosti metod pro zpracování čistírenského kalu, protože 

hlavní roli v této problematice hrají investiční náklady vložené do realizace dané metody. Stejně 

jako v předchozí podkapitole i zde se těžko srovnává efektivita nekonvenčních metod pro 

zpracování odpadu s těmi konvenčními. Data u nich nejsou dostupná a reálná využitelnost 

těchto metod je v současné době minimální. [15] [30]
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3 LEGISLATIVA 
Legislativu odpadních kalů upravuje zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. s platností od 14.6.2001 

a účinností od 1.1.2002. Po vstupu do EU byla do stávající české legislativy o odpadech navíc 

aplikována ta evropská, která ji v mnoha případech zpřísnila. 

3.1 LEGISLATIVA ODPADNÍCH KALŮ V ČR 

§ 25 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. Paragraf 25 zařazuje odpadní kaly z ČOV do takzvaných 

vybraných odpadů.  [32] 

§ 32 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. Tento paragraf řadí odpadní kaly do tzv. biologicky 

rozložitelných odpadů (BRO) a definuje nám termíny, které jsou používané v této problematice 

např. kal, kal z ČOV, kal ze septiků, upravená kal (biologicky, chemicky nebo tepelně), použití 

kalu nebo programem použití kalů. [32] 

§ 33 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. Tyto dva odstavce nám určují povinnosti, které 

se musí dodržovat při používání kalů na zemědělské půdě. Jsou určeny především pro osoby, 

které kaly aplikují na zemědělskou půdu a pro původce těchto kalů. [32] 

Z vyhlášky č. 382/2001 Sb. Z této vyhlášky vyplýva, že se na zemědělskou půdu smí aplikovat 

pouze upravené odpadní kaly. Paragraf 33 pak určuje podmínky, které se na tyto kaly vztahují. 

V podstatě říká, že aplikace upraveného kalu musí být v souladu s nutričními potřebami rostlin 

a zároveň se musí dbát na stálou kvalitu zeminy, povrchových a podzemních vod. [32] 

Dále také zakazuje použití v chráněných oblastech a na lesních půdách, travních porostech ve 

vegetačním období, intenzivních ovocných výsadbách, na pozemcích určených k pěstování 

polní zeleniny, na půdách s pH nižší než 5,6 nebo v případě, když kaly nesplňují daná 

mikrobiologická kritéria. [32] 

Vyhláška č. 382/2001 Sb. Tato vyhláška pojednává o tom, že na zemědělskou půdu se smí 

aplikovat pouze upravené kaly. Nalezneme v ní také technické podmínky pro použití 

upravených kalů na zemědělské půdě, mezní hodnoty koncentrací rizikových látek a těžkých 

kovů, postupy a metody analýzy kalů a půdy. [32] 

§ 33b zákona č. 185/2001 Sb. Stanovuje povinnosti pro biologické zpracování kalů z ČOV. 

Tento paragraf je určen hlavně pro provozovatele zařízení na biologické zpracování odpadů a 

nařizuje jim provozovat tato zařízení se souhlasem Krajského úřadu. [32]  

§ 39b zákona č. 185/2001 Sb. Evidence a ohlašování odpadů. Tento paragraf se týká původců, 

kteří vyprodukují více než 100 t kalu ročně. Poté mají za povinnost vyplnit tzv. hlášení o 

produkci a nakládaní s odpady za celý rok a odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností. V tomto hlášení se mimo jiné také uvádí složení kalů. [32] 

Vyhláška č. 341/2008 Sb. Upravuje podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 

(BRO) a stanovuje seznam bioodpadů využitelných v zařízení k využívání bioodpadů, 

technické požadavky na vybavení a provoz těchto zařízení k využívání bioodpadů, provozní 

řád, způsob a kritéria hodnocení upravených bioodpadů a četnost a metody vzorkování. [32] 

Zákon č. 223/2015 Sb. Tento zákon nám upravuje paragrafy 32 a 33 ze zákona o odpadech č. 

185/2001 Sb. Nejdůležitější změnou je nadefinování pojmu upravený kal. [32] 
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Vyhláška č. 437/2016 Sb. Tato relativně nová vyhláška pozměňuje podmínky použití 

upravených kalů na zemědělské půdě. Mimo jiné nám upravuje koncentrace rizikových látek 

v upraveném kalu. Upravená byla také mikrobiologická kritéria upraveného kalu pro použití na 

zemědělské půdě. Ta je rozdělena na kal kategorie I. a kal kategorie II. Kal první kategorie je 

vhodný pro aplikaci na zemědělskou půdu a kal druhé kategorie lze aplikovat na ostatní plochy 

mimo tu zemědělskou. Maximální hodnoty rizikových látek jsou uvedeny v tabulce číslo 1 a 

mikrobiologická kritéria v tabulce číslo 2 a 3. [33] 

Tab. 1 Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech pro jejich použití na 

zemědělské půdě. [33] 

 

Tab. 2 Mikrobiologická kritéria pro kal kategorie I. [33] 

Tab. 3 Mikrobiologická kritéria pro kal kategorie II. [33] 
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3.1.1 LEGISLATIVNÍ LIMITY KLADENÉ NA VYČIŠTĚNOU VODU VYPOUŠTĚNOU Z ČOV 

Tyto limity upravuje relativně nové nařízení vlády č. 401/2015 Sb., které nabylo na účinnosti 

1.1.2016. Týká se maximálního přípustného znečistění povrchových a odpadních vod a 

náležitostí potřebných k získaní povolení pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 

kanalizací. Tímto nařízením byly také upraveny a zpřísněny emisní limity kladené na čistírny 

odpadních vod. Došlo také k popisu nejlepších dostupných technologií v oblasti čištění 

odpadních vod. Tabulka s dosažitelnými hodnotami koncentrací a účinnostmi pro jednotlivé 

ukazatele znečištění při použití nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování 

městských odpadních vod s popisem vhodných metod je k nahlédnutí v příloze (příloha 1). [34] 

3.2 LEGISLATIVA EU 

Směrnice Rady 86/278/EEC ze dne 12. června1986 určuje limitní obsahy těžkých kovů 

v odpadních kalech pro aplikaci do zemědělské půdy a zároveň maximální přípustný obsah 

těžkých kovů přímo v půdě. Mikrobiologickou kvalitou odpadních kalů se tato směrnice 

nezabývá. Jelikož je tato směrnice stará už více než 30 let, byly vypracovány revize, které se 

ale neujaly. Limitní obsahy určené směrnicí jsou pro všechny členské státy stejně přísné, ale 

z důvodu stáří směrnice si jí mnohé státy zpřísnily vlastní legislativou z důvodu minimalizace 

rizik, a to jak z hlediska obsahu těžkých kovů, tak i z mikrobiologického hlediska. Přehled 

limitních obsahů těžkých kovů v kalech a porovnání se směrnicí 86/278/EEC se nachází 

v příloze 2. [36] 

Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod. Od 

její aplikace došlo k výraznému zvětšení produkce odpadních kalů určených k likvidaci. Kdy 

se od začátku platnosti směrnice hmotnost vyprodukovaného kalu za 10 let téměř 

zdvojnásobila. Tento nárůst lze vysvětlit zavedením povinnosti pro obce budovat ČOV, což 

mělo vliv na nárůst počtu domácností připojených k čistírnám odpadních vod. [37] 

 

Tab. 4 Minimální přípustná účinnost čištění vypouštěných odpadních vod (hodnoty v %) [35] 

Tab. 5 Přípustné hodnoty (p), maximální hodnoty (m) a hodnoty průměru koncentrace znečištění 

vypouštěných odpadních vod v mg/l [35] 
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Články 4 a 5 upravují limitní koncentrace látek pro vodu vypouštěnou z městských čistíren 

odpadních vod. Tyto koncentrace jsou uvedeny v tabulce číslo 6. Dále směrnice specifikuje 

požadavky vypouštěné vody v citlivých oblastech. Mezi tyto oblasti patří sladkovodní jezera, 

vodní toky, ústí řek apod. [37] 

 

Článek 14 této směrnice nařizuje, že kdykoliv je to možné, měl by být kal, který vznikne při 

čištění odpadních vod znovu použit a recyklován. Dále je v článku kladen důraz na ekologičnost 

celého zpracování odpadních kalů a minimální dopad na životní prostředí. Tento článek také 

nařizuje všem členským státům, že zacházení s odpadními kaly musí podléhat daným 

předpisům a autorizaci nebo registraci a definitivně zakázal vypouštění kalů do moří a 

povrchových vod. Tento zákaz měl za důsledek nárůst objemu kalu. [37] 

Stejně jako česká legislativa, tak i ta evropská reguluje používání odpadního kalu na 

zemědělských půdách s cílem zabránit škodlivým účinkům jak na půdu, tak i na zvířata a 

člověka. Zároveň je ale také vyvíjena snaha pro správnou aplikaci na zemědělských půdách. Je 

kladen důraz na kontrolu maximálních hodnot koncentrací těžkých kovů a na kontrolu půdy 

před použitím. [37] 

 

Tab. 6 Požadavky na vypouštění z čistíren městských odpadních vod společně s vhodnou 

referenční metodou pro stanovení daného ukazatele [37] 
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Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 pojednává o ochraně vod před 

znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. Což nepřímo zasahuje i odpadní kaly, na které 

je kladena další podmínka o obsahu dusičnanu. Zároveň se omezuje použití odpadních kalů pro 

zemědělské účely v blízkosti ohrožených oblastí, vodních toků, strmých kopců a podmáčených 

půd. [36] 

Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 podporuje zpětné využívání odpadních 

produktů a omezuje ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládkách. Tato směrnice 

přikazovala snížit množství skladovaného odpadu do roku 2016 na 35 % hodnoty z roku 1995, 

z toho plyne neperspektivnost takového nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. [36] 

Směrnice Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 zařazuje kadmium, olovo a rtuť mezi velmi 

nebezpečné látky a jejím cílem je zastavení vypouštění a postupné odstranění těchto látek ze 

životního prostředí. [36] 

.

Tab. 7 Požadavky na vypouštění z čistíren městských odpadních vod vod společně s vhodnou 

referenční metodou pro stanovení daného ukazatele pro citlivé oblasti [37] 
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4 PRODUKCE ODPADNÍHO KALU 

4.1 ROZDĚLENÍ ČOV DLE VELIKOSTI A PRODUKCE ODPADNÍHO KALU 

Dle seznamu ministerstva zemědělství bylo na území České republiky roce 2013 zaznamenáno 

2572 čističek odpadních vod, které byly projektovány nad kapacitu 50 EO (ekvivalentních 

obyvatel). Jednotka EO počítá s produkcí 18 kg sušiny na rok. Více jak 50 % všech čistíren 

spadá do kategorie pod 500 EO. Naopak nad 30 000 EO bylo evidováno jen 90 ČOV. 

S velikostí ČOV obvykle také roste jejich vybavenost. S hygienizací kalu se u malých ČOV 

setkáme velice zřídka, kdežto u ČOV nad 30 000 EO je to už běžná záležitost. Z toho důvodu 

bývá u menších ČOV neodvodněný kal postoupen k dalšímu zpracování do větších čistíren. 

[36] 

 

 Tab. 6 Produkce kalů v závislosti na velikosti ČOV [36] 

 

Tab. 5 Rozdělení ČOV dle kapacity na území České republiky [36] 
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4.2 VYUŽITÍ A PRODUKCE ODPADNÍHO KALU VE SVĚTĚ A VYBRANÝCH STÁTECH 

Na světe jsou veliké rozdíly v úrovních zpracování odpadního kalu. V subsaharské Africe, 

vybraných státech Asie (Vietnam, Kambodža…), střední a jižní Americe je systém pro úpravu 

vody na naprosto minimální úrovni. Vzhledem k ekonomické situaci mnoha států z těchto 

oblastí, není ani systém pro čištění odpadních vod jejich středem zájmu, tudíž zde není ani 

prostor pro zpracování odpadního kalu. Dále tu jsou státy jako Turecko, Rusko, Mexiko nebo 

vyspělejší státy jižní Ameriky, které sice systém pro čištění odpadních vod mají vybudovaný, 

ale zpracování odpadních kalů není ještě rozvinuto, převážně díky málo rozvinuté legislativě 

v této oblasti, která použití kalu prakticky vůbec nereguluje. Nejčastější metodou zpracování 

odpadního kalu u takových států je aplikace v zemědělství anebo skládkování. Poslední 

kategorií jsou státy střední a západní Evropy, severní Ameriky společně například s Austrálii, 

Novým Zélandem nebo Japonskem, které se zaměřují na zlepšování metod pro zpracování 

odpadního kalu. Odpadní vody zde prochází více stupňovým čištěním a odpadní kal není brán 

pouze jako odpadní látka, ale také jako zdroj energie. Pracují na zlepšení efektivity využívání 

kalu a na minimalizaci jeho potenciálních škodlivých účinků (patogenů, těžkých kovů…) [40] 

EVROPA 

V tabulce číslo 3 můžeme vidět přehled roční produkce kalu v jednotlivých státech Evropy a 

také způsob jeho využití. Poslední číslo v tabulce nám ukazuje rozdíl mezi kalem 

vyprodukovaným a kalem zpracovaným. Na úplnou soběstačnost při zpracování kalů se dostalo 

5 zemí. Celému žebříčku vévodí Německo, které dosahuje záporných čísel, to znamená, že 

zpracovává kaly i nad rámec vlastní produkce. 

V grafu číslo 1 jsou jasně pozorovatelné trendy v oblasti zpracování čistírenských kalů. Graf je 

rozdělen na starší (EU 15 - státy západní Evropy) a novější (EU 12 - převážně státy střední a 

východní Evropy) členy evropské unie. Bohužel u státu EU 12 je procento nezjištěného způsobu 

zpracování v roce 2005 příliš velké a z toho důvodu mohou být data zkreslená. Každopádně 

z grafu můžeme jasně vidět, že v Evropě je dominantní využití kalu v zemědělství, které 

zaznamenalo značný růst. Spalování je po zemědělství další způsob, který se začal uplatňovat 

více, a hlavně u státu EU 12 nabyl na popularitě. Mírný pokles u států EU 15 můžeme vidět u 

kompostování, to je zřejmě zapříčiněno vývojem nových technologií právě u spalování. Naopak 

Graf 1 vývoj trendů ve zpracování čistírenských kalů od roku 2005 do roku 2011[39] 
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u států EU 12 využívání kompostování stále roste. Příčinou je zřejmě cena nových technologií. 

I díky legislativě evropské unie značně pokleslo skládkování, které je v dnešní době nejméně 

perspektivní způsob, jak nakládat s kalem. [39] 

 Tab.7 – roční produkce odpadního kalu a způsob jeho využití [39] 
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SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 

Ve spojených státech je ročně vyprodukováno přes 8 milionu tun (v sušině) čistírenského kalu. 

Nejvíce kalu se spotřebuje v zemědělství. Druhý nejpoužívanější způsob zpracování kalu je 

skládkování. Na třetím místě se nachází spalování. Vzhledem k tomu, že spojené státy pracují 

na modernizaci a zlepšení svého systému na zpracování odpadního kalu, lze předpokládat, že 

bude procento skládkovaného kalu klesat na úkor jiných perspektivnějších metod. [40] 

 

ČÍNA 

V Číně je ročně vyprodukováno kolem 7 milionu tun kalu (v sušině). Nejčastější způsob 

zpracování je použití v zemědělství. Takto se spotřebuje cca 45 % odpadního kalu. Druhou 

nejčastější metodou je skládkování (zhruba 35 % kalu). Většina kalu se skládkuje na velkých 

skládkách společně s komunálním odpadem. Pouze 3.5 % kalu se v Číně zpracuje spalováním. 

Nejčastěji je kal spalován v tepelných elektrárnách společně s uhlím. V Číně je pouze jedna 

moderní spalovna odpadů, která se nachází v Šanghaji a dokáže zpracovat 220 tun vysušeného 

kalu denně. [40] 

JAPONSKO 

Japonsko je světová špička co se čištění odpadních vod a zpracování odpadního kalu týče. 

Ročně vyprodukuje kolem 2 milionu tun kalu (v sušině). Nejčastější způsob zpracování kalu je 

spalování, až 70 % kalu je takto zpracováno. Velmi oblíbena metoda spalování je ta 

v cementárenských pecích. Tudíž velká část kalu končí jako finální produkt ve stavebnictví. 

Zhruba 14 % kalu je použito jako hnojivo v zemědělství. [40] 

Graf 2 způsoby využití čistírenské kalu v USA v roce 2017 [52] 
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5 VLASTNOSTI ODPADNÍHO KALU 
Odpadní kaly lze posuzovat z fyzikálního, biologického a chemického hlediska. 

Fyzikální vlastnosti: obsah sušiny, obsah organické sušiny, kalový index, CST (účinnost 

flokulantů), SAC (spektrální absorpční koeficient), hustota, reologické vlastnosti, výhřevnost… 

Chemické vlastnosti: obsah toxických látek, pH, CHSK (chemická spotřeba kyslíku), TOC 

(celkový organický uhlík), obsah mastných kyselin, obsah C, N, P… 

Biologické vlastnosti: obsah mikroorganismů, obsah patogenů, biologická stabilita, BSK 

(biologická spotřeba kyslíku) … 

5.1 POPIS A METODY ZKOUMÁNÍ VLASTNOSTÍ ODPADNÍHO KALU 

5.1.1 OBSAH SUŠINY 

Udává koncentraci tuhých složek v kapalině. Tuhé látky jsou v kalu různě dispergované. 

Zatímco některé částice lze oddělit prostou sedimentací, pro oddělení jiných je kal potřeba 

slisovat nebo zahřát na určitou teplotu. V praxi se obsah sušiny v kalu určuje podle normy ČSN 

EN 14346 [41]. Tato norma popisuje metodu sušení kalu při teplotě 105 °C. Při této teplotě 

dochází k odpaření a oddělení vody od pevné složky. Kal se suší tak dlouho, dokud jeho 

hmotnost není konstantní. Za konstantní hmotnost se považuje tehdy, jestliže se hmotnost před 

a po hodině sušení neliší o více než 0,5 %. 

5.1.2 OBSAH ORGANICKÉ LÁTKY 

Stanovení organického podílu u odpadního kalu je důležitý ukazatel, podle kterého se určuje 

stabilita kalu. Podíl se stanovuje ztrátou žíháním vysušeného kalu v muflové peci při teplotě 

550 °C podle normy ČSN EN 15169 [42]. Do teploty 550 °C se spalují těkavé a organické látky, 

díky tomu můžeme při porovnání původní a vyžíhané hmotnosti zjistit hmotnost organického 

podílu vzorku. 

5.1.3 KALOVÝ INDEX 

Je to ukazatel sedimentačních vlastností kalu. V podstatě jde o poměr objemu, který zaujímá 

1g kalu ve 1000 ml odměrném válci po 30 minutách sedimentace k jednotkové hmotnosti jeho 

rozpuštěných látek (sušiny). Kalový index se zjišťuje tak, že do odměrného válce nalejeme 

1000ml zkoumaného kalu a po 30 minutách změříme objem usazeného kalu. Výpočet 

provedeme podle vzorce (5.1). [32] 

𝐾𝐼 =  
𝑉30

𝑋
                                                                      (5.1) 

Kde 

KI je kalový index (ml.g-1) 

V30 je objem usazeného kalu po 30 minutách 

X je sušina kalu (g.l-1) 
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Tab. 8 Charakteristika aktivovaného kalu podle kalového indexu [32] 

 

5.1.4 HUSTOTA 

Hustota kalu velmi závisí na teplotě. S přibývající teplotou se hustota kalu snižuje. Jelikož je 

odpadní kal z větší části voda, odpovídá poklesu hustoty kalu při nárůstu teploty, pokles hustoty 

vody v něm obsažené. Hustotu kalu lze měřit více způsoby.  

Nejjednodušší způsob měření hustoty kalu je pomocí odebraných vzorků, u kterých si změříme 

objem a hmotnost a následně vypočítáme hustotu. Pro zvýšení přesnosti je potřeba tento proces 

opakovat u více vzorků. 

Automaticky můžeme hustotu a hmotnostní průtok kalu měřit pomocí hmotnostních 

průtokoměrů. Průtokoměry pro své měření hmotnostního průtoku využívají vznik 

Coriolisových sil v kmitající mechanické soustavě, měření hustoty je v podstatě jen vedlejší 

produkt, který se snadno dopočítá z hmotnosti kalu a objemu trubice. [43] 

Pro měření hustoty kalu můžeme také použít pyknometrickou metodu. Pyknometr je skleněná 

nádoba, která má zbroušený uzávěr, jehož součástí je kapilára, kterou následně odtéká 

přebytečná kapalina. Pyknometr funguje na principu porovnávání hustoty s jinou kapalinou, u 

které je hustota již předem známá za předpokladu stejného objemu obou kapalin. Výslednou 

hustotu získáme pomocí vztahu (5.2). [44] 

𝜌 =
𝑀

𝑚
𝜌𝑣                                                                             (5.2) 

Kde 

M je hmotnost zkoumané látky 

M je hmotnost známe látky (obvykle vody) 

𝜌 je hustota zkoumané látky 

𝜌𝑣 je hustota známe látky 

 

 

Typ aktivovaného kalu Kalový index [ml/g] Sedimentační rychlost [m/h] 

Dobře sedimentující < 100 > 3 

lehký 100-200 2-3 

zbytnělý > 200 < 1,2 
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5.1.5 VISKOZITA 

Viskozita charakterizuje vnitřní tření kapaliny a pomáhá určovat tekutost kalu, která je důležitá 

například při dopravě. V závislosti na obsahu sušiny může být kal Newtonovská nebo 

Nenewtonovská kapalina (cca od 2% obsahu sušiny). Pokud je obsah sušiny v kalu na takové 

úrovni, že kal už nelze považovat za Newtonovskou kapalinu, neurčujeme již dynamickou 

viskozitu z Newtonovy rovnice, ale viskozitu zdánlivou. Měření viskozity u Nenewtonovské 

kapaliny se provádí v ze závislosti smykového napětí na smykové rychlosti. Tato závislost se 

vyjadřuje pomocí různých matematických modelů, nejčastěji se ale můžeme setkat 

s Binghamovým nebo Herschel – Buckleyho matematickým modelem. Z výsledných hodnot 

měření lze poté sestavit tokovou křivku neboli reogram. Velkou roli při určovaní viskozity kalu 

hraje také jeho teplota. S rostoucí teplotou klesá viskozita kalu a s klesající viskozitou také klesá 

odpor, který kal klade při proudění. [47] 

Obr. 5 Porovnání reogramů [46] 

K měření viskozity je možné použít průtokových, pádových nebo rotačních viskozimetrů. 

Nejvhodnější je ovšem rotační viskozimetr, a to hlavně z toho důvodu, že jako jediný dokáže 

charakterizovat tokovou křivku u Nenewtonovských kapalin. Rotační viskozimetr se skládá ze 

dvou souosých válců. Jeden z válců, například vnější, se roztočí na konstantní úhlovou rychlost 

ω a mezitím přístroj zaznamenává točivý moment M působící na vnitřní válec. Viskozitu lze 

poté spočítat podle rovnice (5.3) odvozené od předpokladu Couettova toku, který ve 

viskozimetru nastává. [45] 

            (5.3) 

Kde 

M je otáčivý moment 

  je úhlová rychlost otáčení válce 

H je výška smýkané vrstvy kapaliny 

r1, r2  jsou poloměry válců. 
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5.1.6 SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA 

Mnohé chemické, biologické a fyzikální vlastnosti, jako například CHSK, obsah nitrátů, SAC, 

kalový index nebo celkový obsah nerozpuštěných látek, se v dnešní době dají měřit pomocí 

metody spektrální analýzy. 

Spektrální analýza využívá ke studiu složení látek záření, které emitují. Spektroskop, základní 

přístroj spektrální analýzy, je založen na rozkladu světla na spektrum. To je možné dvěma 

způsoby: pomocí hranolu (hranolový spektroskop) nebo optickou mřížkou (mřížkovaný 

spektroskop). Pásové spektrum je tvořeno velkým množstvím čar v těsné blízkosti. Tyto čáry 

tvoří charakteristické pásy oddělené temnými úseky. Spektrum dopadá na detektor a následnou 

analýzou poloh čar ve spektru je možné určit obsah prvků ve zkoumané látce. Pomocí pásového 

spektra pak přítomnost molekul v látce. Množství daného prvku odpovídá intenzitě spektrálních 

čar. Mezi nejvyužívanější metody patří ohyb světla na optické mřížce s velkým počtem vrypů 

na milimetr délky mřížky. Přístroje, které umí změřit spektrum, to znamená rozlišit, na jakých 

vlnových délkách je nesena, jaká část jeho celkové intenzity, se nazývají spektrometry. [49] 

Existují spektrofotometrický senzory, které pracují automaticky. Sám si odebírá vzorky a může 

snímat hodnoty přímo z aktivační nádrže, z toho důvodů je vhodný na kontinuální monitorování 

vlastností kalů. Obvyklejší jsou ale stolní spektrometry, které bývají umístěné v laboratořích a 

odebraný vzorek se do nich vkládá ručně. [48] 

5.1.7 ZJIŠŤOVÁNÍ PARAMETRŮ VYČIŠTĚNÉ VODY 

Spektrální analýza je vhodná i pro měření parametrů již vyčištěné odpadní vody, u které je 

zvláště důležité kontrolovat limity předepsané legislativou. Lze takto kontrolovat limity CHSK, 

N, P. 

BSK, která nám vypovídá o tom, jak moc je voda zatížená biologicky odbouratelnými látkami, 

se v legislativních limitech také objevuje. V praxi se měří dvěma způsoby. První způsob je 

pomocí kyslíkové sondy, kdy se změří nejdříve kyslík v odebraném vzorku a poté se to porovná 

s naměřenou hodnotou kyslíku po 5denní inkubační době. Druhý způsob je měření pomocí 

respirometru. [50] 

Měření BSK pomocí respirometru je založeno na určování spotřeby kyslíku metodou stanovení 

potřebného množství na udržení stálého objemu plynu v respiratorické nádobce nebo měřením 

změny objemu či tlaku. Při měření, založeném na detekci změny tlaku a zachování konstantního 

objemu, bakterie spotřebovávají kyslík rozpuštěný ve vodě, který je nahrazen vzdušným 

kyslíkem ze vzduchového prostoru v baňce. Bakteriemi vytvářený oxid uhličitý se váže na 

hydroxid draselný z těsnícího uzávěru baňky. Následný pokles tlaku je přímo úměrný hodnotě 

BSK. [51] 
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6 VÝPOČET SUŠINY A STANOVENÍ ZTRÁT ŽÍHÁNÍM 
Praktická část mé bakalářské práce se věnuje stanovení obsahu sušiny a obsahu organického 

podílu ze sušiny. Tyto vlastnosti byly zkoumány na odvodněném vyhnilém a neodvodněném 

vyhnilém odpadním kalu. Každý druh kalu byl rozdělen po cca 1 g do 4 porcelánových misek. 

Měření proběhlo v laboratoři Ústavu procesního inženýrství VUT v Brně. 

6.1 VÝPOČET SUŠINY 

Výpočet sušiny popisuje norma ČSN EN 14346, podle které jsem také postupoval. Norma nám 

popisuje dvě metody určování sušiny v závislosti na povaze vzorku. Metoda A určuje podíl 

sušiny pomocí zahřátí vzorku na teplotu (105 ± 3) °C a používá se u pevných vzorků a vzorků, 

které se stanou pevnými v průběhu sušení.  Metoda B nám stanovuje obsah vody ve vzorku za 

použití přímé titrace podle Karla Fischera s volumetrickou nebo coulometrickou detekcí. Tato 

metoda se nejčastěji používá u kapalných vzorků a homogenizovaných vzorků s více fázemi. 

Pro svoje vzorky jsem si zvolil metodu A. [41] 

Pomůcky:  1) Sušárna řízena termostatem schopná udržovat teplotu na (105 ± 3) °C 

  2) Exsikátor s aktivním sušícím činidlem (silikagel) 

  3) Analytická váha s přesností vážení na 1mg 

  4) Odpařovací porcelánové misky 

Postup: 

Nejdříve jsme vložili prázdné odpařovací misky na 30 minut do sušárny, kterou jsme si 

rozehřáli na teplotu 105°C. Po 30 minutách jsme misky vytáhli a vložili do exsikátoru. 

Z exsikátoru jsme je postupně vytahovali a jednotlivě vážili na analytické váze. Hmotnosti 

prázdných misek jsme si zapsali. Poté jsme si odvážili a rozmístili vzorky kalů. Každá miska 

obsahovala zhruba 1 g vzorku. Všechny misky společně se vzorkem jsme znovu převážili a 

výsledky opět zapsali. Po převážení jsme všechny misky vložili znovu do sušárny, kde jsme je 

nechali sušit přibližně 40 hodin při teplotě 105 °C. Po ochlazení v exsikátoru jsme misky se 

vzorky převážili a hodnoty si opět zapsali. 

Výpočet: 

Podíl sušiny vyjádřený jako hmotnostní zlomek se vypočítá podle rovnice (6.1): 

𝑤𝑑𝑟 =
(𝑚𝑐 − 𝑚𝑎)

(𝑚𝑏 − 𝑚𝑎)
∗ 𝑓                                                       (6.1) 

kde 

 𝑤𝑑𝑟 podíl sušiny vzorku, vyjádřený jako hmotnostní zlomek v procentech [%] 

 𝑚𝑎 hmotnost prázdné misky, vyjádřená v gramech [g] 

 𝑚𝑏 hmotnost misky obsahující vzorek, vyjádřená v gramech [g] 
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 𝑚𝑐 hmotnost misky obsahující vysušený vzorek, vyjádřená v gramech [g] 

𝑓  převodní koeficient f=100 pro vyjádření výsledku jako hmotnostního zlomku 

v procentech [%] 

Sušina se vypočítá podle vztahu (6.2): 

𝑤𝑑𝑚 = 𝑤𝑑𝑟                                                                         (6.2) 

kde 

 𝑤𝑑𝑚 je sušina vyjádřená jako hmotnostní zlomek v procentech [%] 

𝑤𝑑𝑟 podíl sušiny vzorku, vyjádřený jako hmotnostní zlomek v procentech [%] 

Obsah vody Ww vypařené ze vzorku můžeme stanovit podle vztahu (6.3): 

𝑊𝑤 = 100 − 𝑤𝑑𝑚                                                                (6.3) 

kde 

 𝑤𝑑𝑚 je sušina vyjádřená jako hmotnostní zlomek v procentech [%] 

 𝑊𝑤 je obsah vody vyjádřený jako hmotnostní zlomek v procentech [%] 

6.2 STANOVENÍ ZTRÁTY ŽÍHÁNÍM 

Stanovení ztrát žíháním popisuje norma ČSN EN 15169. Tato zkouška se používá pro zjištění 

obsahu netěkavých organických látek ve vzorcích kalu. Norma podotýká, že jakýkoliv obsah 

elementárního uhlíku, těkání organických materiálů nebo chemické reakce s anorganickými 

sloučeninami jsou také zahrnuty do ztráty žíháním. Norma nám umožňuje zvolit ze dvou metod. 

První metoda je vhodná pro vzorky neobsahující těkavé látky a druhá pro vzorky, které těkavé 

látky obsahují.  Pro naše účely jsme si vybrali první metodu. Princip této zkoušky spočívá 

v žíhání vysušeného zkušebního vzorku v muflové peci při teplotě (550 ± 25) °C. Poté je možné 

z rozdílu hmotnosti před a po žíhání vypočíst ztrátu žíháním. [42] 

Pomůcky: 1) Muflová pec schopná udržet teplotu (550 ± 25) °C 

  2) Exsikátor s aktivním sušícím činidlem (silikagel) 

  3) Analytická váha s přesností vážení na 1mg 

  4) Porcelánové misky vhodné pro žíhání 

  5) Kleště pro manipulaci s miskami 

Postup: 

Jelikož jsme pro stanovení obsahu sušiny a pro stanovení ztráty žíháním používali stejné 

vzorky, mohli jsme přeskočit několik kroků z postupu v normě a přistoupit hned na vložení 

všech kelímků do muflové pece, předehřáté na 550 °C. V peci jsme vzorky žíhali 5 hodin. Po 5 

hodinách jsme misky vyndali a nechali je ochladit na teplotu vhodnou pro vložení do 
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exsikátoru. V exsikátoru jsme misky nechali vychladnout na teplotu okolí. Po vyndání 

z exsikátoru jsme misky převážili na analytické váze a hodnoty si zapsali. Vyžíhané vzorky 

obou typů kalů jsou na obrázku číslo 6. 

Výpočet: 

Ztráta žíháním WLO1 je vyjádřena v hmotnostních procentech sušiny a vypočítá se podle vztahu 

(6.4): 

𝑊𝐿𝑂1 =
𝑚𝑐 − 𝑚𝑑

𝑚𝑐 − 𝑚𝑎
∗ 100                                                          (6.4) 

kde  

𝑊𝐿𝑂1 ztráta žíháním vzorku v procentech podílu sušiny [hmot %] 

𝑚𝑎 hmotnost prázdné misky, vyjádřená v gramech [g] 

 𝑚𝑑 hmotnost misky, obsahující zbytek po žíhání v gramech [g] 

 𝑚𝑐 hmotnost misky, obsahující vysušený vzorek, vyjádřená v gramech [g] 

Zbytek po žíhání vzorku WRO1 je vyjádřen v hmotnostních procentech sušiny a vypočítá se 

podle vztahu (6.5): 

𝑊𝑅𝑂1 = 100 − 𝑊𝐿𝑂1                                                                (6.5) 

Kde 

𝑊𝐿𝑂1 ztráta žíháním vzorku v procentech podílu sušiny [hmot %] 

𝑊𝑅𝑂1 zbytek po žíhání vzorku v procentech podílu sušiny [hmot %] 

Obr. 6 Vyžíhané vzorky. Nahoře neodvodněný a dole odvodněný kal 
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6.3 VÝSLEDKY VÝPOČTU SUŠINY A STANOVENÍ ZTRÁT ŽÍHÁNÍM 

Výsledky jsou naměřené a vypočítané podle postupů uvedených v podkapitolách 4.1 a 4.2. 

 

Pro lepší vzájemnou porovnatelnost údajů jsme si z dat uvedených v tabulce 10 vypočítali 

aritmetický průměr, směrodatnou odchylku a interval spolehlivosti Studentova rozdělení na 

hladině 95 %. Tyto hodnoty byly zapsány do tabulky 11 a 12. 

Tab.9 Naměřené hodnoty 

Tab. 11 Výsledky aritmetického průměru, směrodatné odchylky a intervalu spolehlivosti u 

neodvodněného kalu 

Tab. 10 Vypočítané hodnoty 
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U neodvodněného kalu byl průměrný obsah sušiny 1,918 % se směrodatnou odchylkou 

pouhých 0,067 %. Obsah sušiny ve všech vzorcích neodvodněného kalu byl tedy prakticky 

stejný. Průměrná ztráta žíháním činila 64,956 %. Směrodatná odchylka byla v tomto případě 

trochu větší než u obsahu sušiny, ale ani její hodnota nepoukazovala na velké výkyvy. Interval 

spolehlivosti je pro oba měřené parametry větší, než by se dalo předpokládat, ale tento rozptyl 

lze vysvětlit malým počtem naměřených hodnot. 

U odvodněného vyhnilého kalu jsme došli ke stejným závěrům jako u kalu neodvodněného. U 

všech vzorků bylo dosaženo skoro stejného obsahu sušiny a k stejným ztrátám žíháním.  

 

Tab. 12 Výsledky aritmetického průměru, směrodatné odchylky a intervalu spolehlivosti u 

odvodněného kalu 
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ZÁVĚR 

ZÁVĚR 
V úvodu mé bakalářské práce rozebírám, co to vlastně čistírenský kal je, jaká představuje rizika 

a jak se dělí. Popisuju metody pro úpravu odpadní vody, až do stavu, kdy vyčištěná voda opouští 

čistírnu a čistírenský kal je separován a připraven na zpracování. Všechny popsané metody jsou 

v dnešní době běžně praktikovány v čistírnách odpadních vod. 

V další části bakalářské práce se věnuji metodám zpracování čistírenského kalu. U jednotlivých 

metod vysvětluji princip jejich fungování a popisuj zařízení, které je pro danou metodu typické. 

Ze všech zmíněných metod je nejpoužívanější kompostování, pomocí kterého je společně s 

přímou aplikací kalu na zemědělskou půdu zpracováno přes 60 % veškerého vyprodukovaného 

kalu v České republice. Mezi nejperspektivnější metody u nás patří spalování odpadního kalu. 

Tato metoda je hojně využívaná v jiných státech zejména západní Evropy a je jen otázkou času, 

než začne být využívána ve větší míře i v České republice. 

Následuje legislativní přehled z České republiky a Evropy týkající se čištění odpadních vod a 

zpracování odpadního kalu. Přehled limitních parametrů, daných legislativou pro čistírenský 

kal a vyčištěnou vodu, kladených na čistírny odpadních vod.  

Na legislativní přehled navazuje rozdělení čistíren odpadních vod podle velikosti a produkce 

odpadního kalu. V kapitole s produkcí a využitelností jednotlivých metod zpracování 

čistírenských kalů ve světě popisuji a srovnávám úroveň čistírenských systému podle vyspělosti 

států. Poté se snažím přiblížit situaci v několika konkrétních státech a v Evropské unii.  

Poslední část bakalářské práce se věnuje nejdůležitějším zkoumaným parametrům u 

čistírenského kalu a vyčištěné vody. Popisuju metody měření daných parametrů a také zařízení, 

která jsou k tomu zapotřebí. 

V praktické části byl proveden výpočet sušiny a stanovení ztráty žíháním v odvodněném a 

neodvodněném vyhnilém kalu. Z výsledku měření jsem vypočítal aritmetický průměr abych 

mohl určil odchylky v měření jednotlivých metod. Spočítané směrodatné odchylky vyšly velmi 

malé, tudíž obsah sušiny a organické látky u všech vzorků byl velmi podobný. 

Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout čtenáři ucelený přehled o zpracování odpadního 

kalu nejen u nás, ale i zahraničních státech. Představit mu celý postup vzniku odpadního kalu a 

seznámit ho s problematikou měření vlastností kalů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

𝑤𝑑𝑟 [g]  podíl sušiny vzorku 

𝑚𝑎 [g]  hmotnost prázdné misky 

𝑚𝑏 [g]  hmotnost misky obsahující vzorek 

𝑚𝑐 [g]  hmotnost misky obsahující vysušený vzorek 

𝑓  [-]  převodní koeficient 

𝑊𝑤 [%]  obsah vody ve vzorku 

𝑚𝑐 [g]  hmotnost misky obsahující vysušený vzorek, vyjádřená v gramech 

𝑤𝑑𝑚 [%]  sušina 

𝑊𝑅𝑂1 [hmot %] zbytek po žíhání vzorku 

𝑊𝐿𝑂1 [hmot %] ztráta žíháním vzorku 

  [Pa.s]  viskozita 

KI [ml.g-1] kalový index 

X [g.l-1]  sušina kalu 

V30 [l]  objem usazeného kalu po 30 minutách 

 [kg.m-3] hustota zkoumané látky 

M [kg]  hmotnost zkoumané látky 

v [kg.m-3] hustota známé látky 

m [kg]  hmotnost známé látky 

  [rad.s-1] úhlová rychlost 
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SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha 1 Tabulka s dosažitelnými hodnotami koncentrací a účinnostmi pro jednotlivé 

ukazatele znečištění při použití nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování 

městských odpadních vod s popisem vhodných metod. [34] 

Příloha 2  Přehled limitních obsahů těžkých kovů v kalech a porovnání se směrnicí 

86/278/EEC [36] 
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