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Vážené starostky, vážení starostové,
do rukou se Vám dostává speciální číslo Jihomoravských ekolistů
plné textů o zpracování čistírenských kalů. Ptáte se, proč jsme zvolili
právě tuto problematiku a proč je třeba se jí zabývat?
V souvislosti s riziky využívání čistírenských kalů na výrobu kom‑
postu nebo hnojení vznikají stále přísnější pravidla pro jejich použití.
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady – COM (2016) 157 fi‑
nal, 2016/0084 (COD) – odmítá čistírenský kal jako vstupní materiál
pro kompost a digestát.
Od 1. 1. 2017 probíhá přechodné období, které ale 31. 12. 2019
končí. Po jeho uplynutí musí mít každý provozovatel ČOV plán, jak
bude dále s čistírenskými kaly nakládat.
OŽP KrÚ JMK proto věnuje čistírenským kalům pozornost a nabá‑
dá také provozovatele ČOV a starosty k investicím do technologií zpra‑
cování kalů. Kromě vydání tohoto speciálu Ekolistů pořádá OŽP KrÚ
JMK semináře, konference a připravuje metodiku práce s kaly v JMK,
která bude publikována na konci roku 2019.
Ing. František Havíř
OŽP KrÚ JMK
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Předmluva
Ing. František Havíř
OŽP KrÚ JMK
Moje generace vyrůstala na humoru pánů Wericha a Horníčka.
Pan Horníček prohlašoval, že bakterie je blbost, protože nejmenší zvíře je mravenec. On si to mohl dovolit, protože neodpovídal za zdravotní stav generace, ale jen nás bavil svým vtipem. Horší je, že někteří
lidé, kteří odpovídají za kvalitu životního prostředí, to říkají i dnes. Co
nevidíme, nemůže existovat. A tak vypouštíme do životního prostředí
škodlivé látky a metabolity, skládkujeme odpady a plníme málo přísné normy, které jsme si politicky vyhádali s odkazem na ekonomiku,
a přitom je eutrofizace vodních nádrží stále větší a kvalita ovzduší
velmi kolísavá.
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje
se začal vážně zabývat problémem likvidace čistírenských kalů. K diskuzi si pozval odborníky na dané téma a uspořádal seminář, který se
uskutečnil 20. února 2019 za účasti těchto osobností:
Ing. Tereza Švestková, oddělení hydrochemie, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Ing. Ladislava Matějů, Státní zdravotní ústav, Laboratoř odborné skupiny hygieny půdy a odpadů
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., RECETOX MU, CzechGlobe, TOCOEN
Ing. Vladimír Habr, ředitel kanalizační sekce, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Ing. Dagmar Vološinová, Centrum pro hospodaření s odpady, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, SMP CZ, a. s.
doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D., Ústav energetiky, VŠCHT Praha
Ing. Vojtěch Doležal, SEWACO, s. r. o.
Odbornou veřejnost reprezentovali ředitelé všech pěti rozhodujících vodohospodářských společností v JMK, vodoprávní úředníci,
členové komisí životního prostředí a zástupci krajské samosprávy
i samospráv obecních.

Všichni přednášející se shodli na tom, že jedinou možnou cestou je
tepelné zpracování, nejlépe monospalování s možností využití fosforu
z popela spálených kalů. Jedině monospalování je totiž schopné zničit
a odstranit drtivou většinu rizikových látek (mikroplasty, farmaceutika, hormony, prostředky osobní péče a další neznámé metabolity).
Navíc je tato technologie opatřena filtry se schopností zachytit jak
těžké kovy, tak i další škodlivé látky.
Model termického zneškodnění kalů je nerealizovatelný pro každého malého a středního producenta kalů. Proto se Jihomoravský
kraj snaží o stanovení a přijetí „Systému práce s čistírenskými kaly“,
pravidel pro území JMK, která by měla popsat návrh svozových regionů, v nichž budou kaly sušeny a odváženy ke spálení. Budeme tím
následovat vyspělé země, jako jsou Rakousko, kde se spaluje 50 %
kalů, Spolková republika Německo se 75 %, Švýcarsko s téměř 100 %
a Holandsko se 100 % spálených kalů.
Argument, že nejlepším způsobem likvidace kalů je jejich použití
na zemědělskou půdu, která se tím obohatí o biogenní prvky a organickou hmotu, je naprosto zavádějící. Kvůli 1 % organické hmoty, které
je možné dodat pomocí kalů, není možné riskovat nežádoucí dopady
na kvalitu půdy.
Nelze čekat na to, až místo metabolitů uvidíme mravence, a uvědomíme si tak reálné nebezpečí, až bude pozdě. Již v létě minulého roku se
objevily mikroplasty v pitné vodě. Budeme snad čekat, až nebude možné
pitnou vodu používat bez filtrace? Studie jsou vypracovány a dokonalejší
již nebudou. Nikdy totiž nebude možné zjistit druh a množství cizorodých
látek v čistírenských kalech. Můžeme pouze předpokládat, jaké látky by
se v nich mohly nacházet, ale zdaleka nelze odhadnout, jaké metabolity,
které vzniknou v procesu čištění odpadních vod, mohou v kalech být.
A i kdybychom jednou věděli, co všechno se může v kalech vyskytovat,
budou rozbory pro zjištění množství předpokládaných rizikových látek
tak drahé, že energetické využití bude výhodnější.
Nedejme se proto mýlit – mravenec skutečně není nejmenší zvíře.

málo znečištěný kal – princip rizika

Cesty zpracování
čistírenských kalů
NA OBSAH

Čistírenské kaly

významně znečištěný kal –
princip nebezpečí
(předběžná opatrnost)

Obrázek Ing. Miroslav
Kos, CSc., MBA
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Odpadní kaly z ČOV a sedimenty – zdroj
kontaminace prostředí a rizika s tím spojená
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX MU, CzechGlobe, TOCOEN

RNDr. Vít Matějů, CSc.
ABITEC, s. r. o.

Čistírenské kaly

KONTAMINACE PROSTŘEDÍ

2

Kontaminace prostředí a živých organismů různými chemickými
látkami a jejich směsmi představuje vysoké a často dlouhodobé riziko
pro lidské zdraví a přírodní prostředí. Je otázkou, zda je tato proble‑
matika v ČR dlouhodobě a koncepčně řešena s jasně definovanými
prioritami, zajištěním finančního krytí a vymezeným plánem realizace.
Za hlavní zdroje chemického znečištění životního prostředí jsou
v podmínkách ČR označovány:
• těžba a úprava surovin – důlní činnost, stará důlní díla, ukládání
hlušiny
• výroba (bývalá, současná) – provozní budovy, sklady, výrobky, od‑
pady, kontaminované okolí
• použití – sklady, odpady, znečištěné obaly, místa použití a konta‑
minované okolí
• produkty – nakládání s produkty, sklady, odpady použitých i nepo‑
užitých produktů
• odpady – průmyslové, nemocniční, komunální, kaly z ČOV
• kontaminovaná místa
Z těchto zdrojů se dostávají do prostředí i do živých organismů vel‑
mi často složité směsi chemických látek různých problematických vlast‑
ností. O účincích těchto směsí na živé organismy máme stále relativně
omezené informace, a to i přes desetiletí trvající intenzivní výzkum.
Mezi nejvýznamnější látky kontaminující životní prostředí patří ši‑
roká paleta látek označovaných jako perzistentní organické polutanty
(POPs) a řada kovů a jejich sloučenin, především organokovových,
mezi kterými dominuje rtuť. Kromě řady problematických vlastností
a potíží spojených s jejich výrobou, použitím, nespotřebovanými zá‑
sobami, odpady a kontaminovanými místy je jim společné také to,
že jsou předmětem dvou globálních úmluv – Stockholmské o POPs
a Minamatské o rtuti.
Problematika perzistentních organických polutantů patří k nej‑
významnějším problémům chemického znečištění prostředí. To sou‑
visí s jejich fyzikálně chemickými a environmentálně chemickými
vlastnostmi, kde dominuje především jejich odolnost vůči různým
degradačním procesům, ať už přírodním, nebo technickým, a z toho
plynoucí dlouhá doba setrvání v abiotických i biotických složkách pro‑
středí, které tvoří velké množství zdrojů těchto látek. Jedná se o látky
převážně hydrofobní, a tím pádem lipofilní. Mají velmi silnou tendenci
ke kumulaci ve všech složkách prostředí a živých organismech. Spolu
s řadou toxických účinků a silným potenciálem k dálkovému transpor‑
tu jsou na planetě všudypřítomné a představují dlouhodobý problém.
Perzistentní organické polutanty představují širokou paletu
chemických látek a jejich směsí, z nichž některé byly dříve vyráběny
jako zemědělské chemikálie a záměrně vnášeny do prostředí. Druhou
skupinu tvoří látky, jež byly vyráběny jako průmyslové meziprodukty
či produkty řady chemických výrob, a poslední skupinou jsou látky
vznikající jako vedlejší produkty průmyslových a spalovacích procesů.
Původně vyráběné látky byly dlouhodobě intenzivně používány, a tak
dnes kromě nich samotných představují závažný problém také odpady

obsahující tyto látky nebo kontamino‑
vané půdy či sedimenty.
Řešení tohoto problému je před
mětem řady mezinárodních úmluv
a direktiv EU. Z mezinárodních
prof. RNDr. Ivan
globálních úmluv je zcela jistě nejvý‑
Holoubek, CSc.
znamnější Stockholmská úmluva (SÚ)
o perzistentních organických polutan‑
tech, jež vstoupila v platnost v roce 2004. SÚ přijala řadu užitečných
nástrojů, z nichž jeden z nejvýznamnějších je tzv. Implementační plán
zajišťující postup implementace úmluvy v dané zemi a postup realizace
jejích závěrů.
Problémem zůstává celková účinnost opatření této úmluvy a po‑
stup realizace ve srovnání s vloženým časem a financemi na dojednání
úmluvy.
Důležitým nástrojem implementace SÚ je tzv. Národní implemen‑
tační plán (NIP). Stojí za zmínku, že první zemí, která ho měla připra‑
vený, byla Česká republika. NIP je pravidelně inovován a aktualizován
a jeho součástí je i kapitola Identifikace kontaminovaných míst. Dle
článku 6 odst. 1 písm. e) Stockholmské úmluvy mají smluvní strany
identifikovat místa kontaminovaná POPs a usilovat o jejich remediaci
environmentálně šetrným způsobem.
Je závažnou otázkou, zda:

• jsou nám známy všechny zdroje nebezpečných chemických látek,
materiálů a odpadů v prostředí

• je nám dostatečně známé, co se s nimi v prostředí a živých orga‑
nismech děje a jaké problémy mohou způsobovat

• existuje řešení těchto problémů na národní i mezinárodní úrovni
EXISTUJÍCÍ PROBLÉMY ZNEČIŠTĚNÍ PROSTŘEDÍ
K trvajícímu znečišťování životního prostředí se bohužel přidávají
problémy při jejich řešení. Tyto problémy můžeme rozdělit na několik
skupin k následnému řešení:
1. Staré ekologické zátěže
– současný způsob pořádání výběrových řízení
– kritéria pro hodnocení projektů
– odborná úroveň zpracování sanačních projektů
– stanovení a plnění sanačních limitů
– odborná úroveň odpovědných pracovníků od úřadů po projek‑
tanty
– nedostatek finančních prostředků
2. Difúzní znečištění
– vzdušný transport, legislativa pro ochranu ovzduší
– ukládání odpadů na povrch terénu a zemědělskou půdu
– využívání stájových hnojiv z velkochovů
– intenzivní zemědělství (herbicidy, pesticidy, antibiotika)
– využívání odpadů pro rekultivace
3. Nakládání s některými druhy odpadů (kaly z ČOV, na
noodpady)
– nedostatečná kontrola kvality odpadů, zejména nanoodpadů,
hygienická a zdravotní nezávadnost, infekčnost
– kontrola patogenity, mikrobiální kvality a zdravotní nezávad‑
nosti v upravených odpadech (anaerobní rozklad, kompostování
NA OBSAH

Striktně legislativně vzato jsou staré ekologické zátěže ty, u nichž
není znám původce, resp. již neexistuje a vznikly před privatizací.
„Nové“ zátěže mají být řešeny podle zákona o ekologické újmě, peníze
na jejich odstraňování by měl poskytnout původce nebo by se měly
čerpat z pojištění původců. Zákon o ekologické újmě připravený MŽP
má ovšem hodně daleko k dokonalosti a z důvodu velmi nízké kvality
příslušné legislativy EU taktéž i příslušná vyhláška. Proto všechny
subjekty raději řeší tuto problematiku pomocí dosavadních složkových
zákonů. Objevuje se zde názor, že Česká republika zákon o ekologické
újmě vůbec nepotřebovala a že nám byl vnucen velmi nepovedený
produkt EU.
V ČR existuje velké množství vyrobených a použitých chemických
látek i jejich odpadů včetně odpadů s perzistentními organickými lát‑
kami a dalšími typy polutantů a velké množství antropogenně znečiš‑
těných míst jako důsledek výroby, importu, použití, skladování a ná‑
sledného odstraňování nebo likvidace chemických látek a jejich směsí.
Existuje zde složková legislativa, avšak neexistuje cílená dlouhodo‑
bá strategie řešení problémů znečištění životního prostředí komplexně
spolu s jeho dopady na prostředí a zdraví člověka, a to včetně jasně
definovaných priorit. Pokud jde o staré ekologické zátěže, problém je
významně komplikován tím, že neexistuje konkrétní legislativa pro ře‑
šení a odstraňování SEZ.
Společnost má relativně velké množství informací, pokud jde
o stav prostředí v ČR, ale nedovede s nimi pracovat. Tento nedo‑
statek vyplývá ze skutečnosti, že řídící sféra neumí těchto informací
smysluplně využít, často o nich ani neví anebo – hůře – snad někdy
ani vědět nechce, protože zachování prostředí pro další generace je
mnohdy jen proklamativní prioritou.
U řady problémů není bohužel k dispozici dostatek informací nebo
jsou informace obtížně dostupné. Pokusy o syntézy těchto informací
bývají spíše sporadické, formální a často končí neúspěšně kvůli pře‑
trvávajícímu resortismu a neochotě efektivně spolupracovat. Někdy
dochází k tomu, že namísto levnější analýzy využitelné pro rozhodova‑
cí procesy jsou uvolňovány finanční prostředky na dílčí a někdy i ne‑
koncepční projekty a současně jsou povolovány aktivity produkující
nekontrolované znečišťování prostředí. Tato praxe je podporována ze‑
jména neshodou mezi požadavky na výrobky a na odpady uvolňované
do přírodního prostředí.
PROBLÉMY V REALIZACI ŘEŠENÍ KONTAMINACE
PROSTŘEDÍ
Jedním z největších problémů je skutečnost, že nejsou definovány
dlouhodobé priority řešení, především v oblasti starých ekologických
NA OBSAH

DIFÚZNÍ ZNEČIŠTĚNÍ
V současné době se provádí monitoring některých polutantů na‑
cházejících se v životním prostředí ve formě difúzního znečištění. Exi‑
stují informace o difúzním znečištění v městských aglomeracích, na
dětských hřištích a v některých místech zemědělské půdy.
Pozornost je zaměřena především na polutanty šířící se vzdušným
transportem (polycyklické aromatické uhlovodíky, těžké kovy, PC‑
DDs Fs). V tomto případě je nejdůležitějším krokem omezování zdrojů
těchto polutantů šířících se především emisemi. Nástrojem je legisla‑
tiva na ochranu ovzduší, která omezuje emise polutantů. Problém je
v dodržování emisních limitů a v kontrole dodržování emisních limitů
orgány státní správy (především ČIŽP), která je nedostatečná.
Vznikají však další místa s difúzním znečištěním (zejména půdy,
někdy i podzemní vody), jež mají některé společné rysy s nakládáním
s některými druhy odpadů (kaly z ČOV, zbytky po anaerobním rozkla‑
du – výroba bioplynu, nanoodpady).
V souvislosti s ukládáním některých druhů odpadů (dnové se‑
dimenty, a zejména kaly z ČOV) na povrch terénu, na zemědělskou
půdu, při využívání pro rekultivace či jejich použití jako surovina při
kompostování dochází v některých případech k vytváření difúzního
znečištění. Tato situace je způsobena nedostatečnou kvalitou
legislativy, která nezahrnuje některé polutanty (zejména ze skupi‑
ny tzv. emerging pollutants) nebo je účelově upravována pod tlakem
lobbistických zájmů.
V současné době například Ministerstvo zemědělství ovlivnilo vy‑
hlášku o ukládání kalů na zemědělskou půdu tak, že limity nastavené
před několika lety jsou „změkčovány“, aby bylo možné na zemědělskou
půdu uložit co největší množství kalů z ČOV či sedimentů. Je naprosto
nepochopitelné, že zástupci Ministerstva zemědělství usilují o to, aby
se na zemědělskou půdu ukládaly nejrůznější velmi problémové mate‑
riály místo toho, aby chránili její kvalitu a bránili zanášení nežádoucích
a škodlivých látek. Ministerstvo zemědělství se brání i rozšiřování ana‑
lýz, které by postihovaly některé nově se objevující polutanty.
Využívání kalů z ČOV na zemědělskou půdu jako
„hnojivo“ je v mnoha zemích úplně zakázané (Švýcarsko,
Švédsko, Belgie) nebo velmi přísně kontrolované a řízené. Úprava
kompostováním, hygienizace kalů z ČOV a některé další procesy
jsou kontrolovány jen sporadicky (ČIŽP nemá peníze na dostatečnou
kontrolu), což přímo negativně ovlivňuje kvalitu uvedených odpadů
ukládaných na zemědělskou půdu (po úpravě). Tímto způsobem se
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zátěží a kontaminace prostředí. Chybí celonárodní strategie, která určí,
jak se bude v této problematice jednotně postupovat. Kvůli neexis‑
tenci zákona o starých ekologických zátěžích a neuznání MŽP jako
celostátního odborného garanta si každý resort řeší tuto problematiku
samostatně a vazba na pokyny MŽP je často minimální.
Dosavadní špatné zkušenosti s řízením procesu odstraňování sta‑
rých ekologických zátěží vedou k nutnosti vypracovat návrh legislativy
(zákon o starých ekologických zátěžích).
Zásadní otázkou u realizovaných a současných sanačních projek‑
tů je otázka účinnosti a úplnosti provedených sanačních
opatření – jaká je jejich účinnost v odstranění výskytu dalších,
v době zásahu nestanovovaných látek a jaká je úroveň zbytkové
toxicity. Nepostihuje se možná kontaminace ovzduší vytěkáváním
látek do ovzduší během teplejších částí roku z prováděných bioremedi‑
ací a úložišť kontaminovaného materiálu.
Z hodnocení zkušeností z provedených sanačních zásahů vyplývá
řada evidentně systémově špatných postupů, opatření a rozhodnutí.
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atd.) – nedostatečná, zastaralá
– nanoodpady – nová problematika, chybějí informace
– využívání odpadů a upravených odpadů při rekultivacích
– tzv. emerging pollutants – do této skupiny polutantů patří vel‑
ké množství chemických látek, pro které neexistuje regulační
legislativa, patří sem však i některé mikroorganismy (zejména
s rezistencí proti antibiotikům), jimž by rovněž měla být věnová‑
na pozornost
4. Nové zatížení životního prostředí dané ilegální likvida
cí odpadů a kontaminovaných materiálů
5. Nové, dosud málo sledované nebo nesledované typy
znečišťujících látek
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zemědělství se brání jakékoli kontrole statkových hnojiv argumenta‑
cí, že „se stovky let (statková hnojiva) na pole vyvážejí a není důvod
něco měnit“. Tento přístup Ministerstva zemědělství je přinejmenším
krátkozraký. Studiu transportu a přetrvávání antibiotik v půdě a pod‑
zemní vodě a jejich transportu do rostlin, účinků antibiotik na vznik
rezistentních bakteriálních kmenů k antibiotikům, četnosti rezistent‑
ních kmenů v půdě hnojené statkovými hnojivy zatíženými antibio‑
tiky, úpravy statkových hnojiv kompostováním, tepelným postupem
apod. pro snížení obsahu antibiotik se věnuje intenzivní pozornost
v řadě zemí.
SOUHRN PROBLEMATIKY KONTAMINACE
PROSTŘEDÍ
• V ČR existuje velké množství vyrobených a použi
tých chemických látek i jejich odpadů včetně odpadů
s perzistentními organickými látkami a dalšími typy polutantů
a velké množství antropogenně znečištěných míst jako důsledek
výroby, importu, použití, skladování a následného odstraňování
nebo likvidace chemických látek a jejich směsí.
• Existuje složková legislativa, neexistuje však cílená dlouho
dobá strategie řešení problémů znečištění životního prostředí
komplexně spolu s jeho dopady na prostředí a zdraví člověka, a to
včetně jasně definovaných priorit.
• Společnost má relativně velké množství informací, pokud jde
o stav prostředí v ČR, ale nedovede s nimi pracovat, respektive
je efektivně využít. Tento nedostatek vyplývá ze skutečnosti, že
řídící sféra neumí těchto informací smysluplně využít, často o nich
ani neví anebo – hůře – snad někdy ani vědět nechce, protože
zachování prostředí pro další generace je často jen proklamativní
prioritou.
• Neexistuje dosud kompletní inventura vstupů a konta
minace prostředí chemickými látkami ve vztahu k meziná‑
rodním závazkům ČR i národní legislativě a zpracování některých
se táhne řadu let, aniž bychom je byli schopni komplexně dotáh‑
nout a finančně zajistit tak, aby přinášely užitek a byly vhodným
podkladem pro rozhodovací procesy.
• Pokud inventury existují, nejsou vůbec nebo jen málo efektivně
využívány pro rozhodovací proces.
• Jedním z největších problémů je skutečnost, že nejsou defi
novány dlouhodobé priority řešení, především v oblasti
starých ekologických zátěží.
• Zásadní otázkou u realizovaných a současných sanačních projektů
je účinnost a úplnost provedených sanačních opatření.
• Z hodnocení zkušeností z provedených sanačních zásahů vy‑
plývá řada evidentně systémově špatných postupů, opatření
a rozhodnutí.
• Řešení starých ekologických zátěží je v současné době zatíženo
mnoha problémy vycházejícími z dlouhodobého podceňování pro‑
blému zejména politiky a velkým podfinancováním.
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kontaminuje velké množství zemědělské půdy formou difúzního zne‑
čištění.
Aplikace kalů z ČOV a sedimentů v zemědělství s sebou přináší
ještě jeden významný aspekt, kterým je mikrobiologická a hygienická
nezávadnost kalů z ČOV. Stále častěji se objevují vědecká potvrzení
toho, že potenciálně patogenní mikroorganismy (včetně některých
virů) přežívají v půdě či vodě velmi dlouho, mnohem déle, než se
předpokládalo. V České republice se vůbec neprovádí mikrobio
logická kontrola na některé specifické patogeny (velmi
nebezpečný a těžko léčitelný MRSA = methicillin rezistentní Staphy‑
lococcus aureus, nekrotizující bakterie a některé viry). Ani velice ne‑
bezpečný jev, tzv. regrowth, tedy množení některých druhů bakterií
včetně Salmonella sp. a E. coli po ošetření kalů (kompostování, hygi‑
enizace, anaerobní rozklad), není monitorován a legislativně ošetřen,
i když působí velké problémy a nebezpečné situace. Není podchy‑
cena možnost, že dobře hygienizovaný nebo jinak upravený kal se
sekundárně bude infikovat a stane se opět nebezpečným (toto riziko
lze odstranit správně nastaveným způsobem nakládání s kalem, se‑
dimentem po ukončení ošetření a při skladování a monitoringem).
Novým druhem odpadu, který se rovněž dostává do půdy a pod‑
zemní vody ve formě difúzního znečištění, jsou látky zatížené na
nomateriály a nanočásticemi. Nanočástice přecházející do půdy
mohou být akumulovány půdní mikroflórou či červy nebo mohou být
transportovány do rostlin. Byl také prokázán jejich vstup do potrav‑
ních řetězců. Přestože nanočástice a nanomateriály mohou přinášet
rizika, je naše znalost míry rizika velmi nízká. V České republice se
této problematice systematicky věnuje několik univerzitních center,
ale iniciativa státních úřadů je zatím nulová.
Vzhledem k tomu, že informací o vlastnostech nanočástic již exi‑
stuje poměrně velké množství a byla prokázána rizikovost některých
z nich, bylo by vhodné vytvořit pracovní skupinu, která by se začala
touto problematikou zabývat.
V České republice se do podzemí zapouští nanoželezo bez
nejmenších restrikcí a kontroly, přičemž v mnoha zemích je
zakázáno nanoželezo používat při sanacích podzemní vody (např. ve
Velké Británii). V Německu je ve většině spolkových zemí používání
nanoželeza rovněž pozastaveno. Stejně je tomu i v jiných zemích
EU. Situace v USA je mnohem liberálnější, avšak všechna odpověd‑
nost je přenesena na toho, kdo nanoželezo aplikuje. S ohledem na
právní systém v USA a na vyrovnávání škod je potom použití nanože‑
leza velmi riskantní.
Jednou z oblastí problematiky nově sledovaných látek je vnáše
ní antibiotik se statkovými hnojivy nebo fermentačními
zbytky po výrobě bioplynu do zemědělské půdy a vznik rezi‑
stence k antibiotikům u nejrůznějších bakteriálních kmenů, některých
i patogenních. Výskyt zbytkových množství antibiotik ve stájových
hnojivech kromě popsaného vzniku rezistence způsobuje i další pro‑
blémy. Prokázalo se, že některá antibiotika vstupují do pěstovaných
rostlin; v Rakousku jsou popsány případy negativního vlivu antibiotik
na anaerobní rozklad při výrobě bioplynu apod.
V České republice je tento problém zcela ignorován a Ministerstvo
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Úvod
V současné době probíhá v Evropské unii, ale i v České republice
intenzivní vývoj názorů na budoucí úlohu kalů z čističek odpadních vod
v oběhovém hospodářství se zaměřením na ochranu zdraví před polutanty,
které se v čistírenských kalech koncentrují. Je evidentní, že pro ČOV bude
významné najít nové životaschopné alternativy k aplikaci čistírenských
kalů na zemědělskou půdu. Tato řešení by měla spočívat ve využití ener‑
getického potenciálu produkovaných kalů a dále ve snižování energetické
náročnosti používaných procesů. Aktuální výzvou je dosažení energetické
soběstačnosti procesu čištění odpadních vod, likvidace polutantů v kalech
a materiálová transformace kalu do využitelné formy bez ekologických rizik.
Produkce kalů v ČR
Český statistický úřad vydal koncem listopadu 2018 Statistickou
ročenku České republiky 20171, která na více než 800 stranách
přináší souhrnné informace o našem státu a jeho obyvatelích za
rok 2017. V tabulce 3 – 27 (Produkce kalů v ČOV a způsob jejich
zneškodnění) jsou zpracovány údaje o produkci čistírenských kalů.
V roce 2017 bylo vyprodukováno celkem 178 077 tun sušiny kalu, což
představuje rekordní množství od začátku sledování této produkce.
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Aktuální názory na využívání kalů
Podobný trend byl zaznamenán v celé
řadě zemí EU v důsledku zpřísnění evi‑
dence nebo nových regulativů. V ČR se
zřejmě začíná projevovat vliv vyhlášky
č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití
upravených kalů na zemědělské půdě,
a vyhlášky č. 237/2017 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve
znění pozdějších předpisů. Obě tyto vyhlášky vyvolaly pozornost z hle‑
diska sledování produkce kalů. Zajímavé jsou, kromě růstu produkce
kalů, i změny v nakládání s kaly. Statistika zachycuje pokles využívání
kalů do kompostů (částečně se zde již mohl projevit vliv požadavku na
hygienizaci kompostů). Nečekaný je statistický výsledek skládkování,
které je u nás zakázáno, a přesto je zde vykazováno. Extrémní růst
najdeme u přímé aplikace a rekultivace, kde zřejmě bude hrát klíčovou
roli rekultivace. Setrvale klesá hodnota položky „jinak“.
S dalším pečlivějším sledováním produkce kalů (a od roku 2020
také požadavkem na hygienizaci kalů v případě přímé aplikace na ze‑
mědělskou půdu) lze očekávat jednak další evidenční nárůst produkce
kalů (teoreticky cca 210 tis. tun sušiny ročně), a jednak postupné změ‑
ny v nakládání s kaly.

Kvalita kalů, rizika a stav hodnocení
Ze současného sledování kvality kalů a hodnocení dopadů na kva‑
litu půdy a vody lze vyvodit následující:
a) Parametry sledované a nepředstavující hlavní pro
blém
• těžké kovy => kontrolovatelné
•	perzistentní organické znečišťující látky (PAH, PCB, dioxiny,
NA OBSAH

perfluoroalkylové sloučeniny (PFAS) atd.) => kontrolovatelné
• patogeny => kontrolovatelné, nutná a možná inaktivace
b) Systematicky nesledujeme a nemáme technické řešení
• hormony => obtížně kontrolovatelné, inaktivace?
• antibiotika => obtížná kontrola, inaktivace?
•	
škodlivé látky => pesticidy, retardéry hoření, drogy, povrcho‑
vě aktivní látky, metabolity atd. => velké nejistoty ohledně
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Obrázek č. 1: Produkce čistírenských kalů a trendy vývoje
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a využití fosforu, které současně zabrání uvolňování kontaminantů do
životního prostředí. Tyto procesy zajistí odstranění závadných látek
z kalů. Případně materiálovou transformací kalů zároveň zlikvidují kon‑
taminaci kalu, a tím zajistí vysokou bezpečnost pro životní prostředí
a lidské zdraví.
Je evidentní (i na základě prvních poznatků z ČR), že neexistuje
jedno nejlepší řešení a že jsou různé možnosti nakládání s kaly,
přizpůsobené různým místním podmínkám. Termické zpracování se
preferuje v regionech s nízkou poptávkou po kalech ze zemědělství,
například v hustě osídlených městských oblastech, nebo naopak
v oblastech s vysokou produkcí živočišných hnojiv. Významný vliv má
také míra využívání podzemních vod jako zdroje pitné vody a veřejné
mínění o praxi využívání čistírenských kalů. Oproti tomu v oblastech
orientovaných na zemědělskou produkci může zemědělské využití
čistírenských kalů za přísných podmínek kontroly kvality umožnit
recyklaci živin a organického uhlíku. Problémem jsou vzrůstající do‑
pravní a logistické náklady.
Kvalita čistírenských kalů
Jak již bylo řečeno, v České republice se pečlivě sledují obsahy těž‑
kých kovů v kalech. Hodnocení obsahů minerálních živin a rizikových
prvků v anaerobně stabilizovaných kalech z ČOV3 ukázalo, že limitní
koncentrace alespoň jednoho ze sledovaných rizikových prvků byly
překročeny v šesti ze sedmnácti sledovaných provozů. To představuje
přibližně 35 % z testovaného souboru (20 ČOV). Z pohledu těžkých
kovů lze tedy říci, že 65 % sledovaných kalů lze aplikovat na zeměděl‑
skou půdu. Průměrný obsah fosforu dosahoval ve sledovaných kalech
přibližně 26 g / kg sušiny. Při srovnání například s obsahem fosforu
v hnoji skotu (6,1 g / kg suš.), hnoji prasat (10,9 g / kg suš.) nebo
koňském hnoji (4,8 g / kg suš.) je patrné, že kaly obsahují dvakrát
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různosti (počtu) a negativního vlivu, rozkladu v půdě a prostře‑
dí => obtížně kontrolovatelné, inaktivace?
c) Akutní problém, ke kterému máme málo poznatků i ře
šení
•	antibiotická odolnost (Antibiotic Resistances – AR), bakterie
odolné antibiotikům (Antibiotic‑Resistant Bacteria – ARB), ge‑
netická antibiotická odolnost (Antibiotic Resistence Genes –
ARG) = produkt čištění odpadních vod => obtížná kontrola;
tato hrozba je přímo ohrožující zdraví člověka
Těžké kovy jsou v návaznosti na legislativu intenzivně sledo‑
vány, zřejmě i proto, že je k dispozici vhodná přístrojová technika.
Totéž by se dalo říci i o mikrobiologickém složení kalů. Ostatní výše
uvedené látky se sledují, ale nejsou v ČR předmětem kontroly, neboť
například limitní hodnoty pro obsah PFAS v kalech nejsou vyhláškou
č. 437/2016 Sb. stanoveny.
Na jedné straně existují obavy ohledně prokázaného zvyšujícího
se výskytu různých kontaminujících látek, kvůli kterým se stále více
v EU používá princip předběžné opatrnosti při používání kalů. Na dru‑
hé straně existuje řada poznatků, že pokud se striktně dodržují zásady
správného nakládání s čistírenskými kaly a je k dispozici kvalitní sle‑
dování jejich kvality a kvality půdy, pak neexistují dostatečné důkazy
o tom, že tyto kontaminující látky představují významné riziko pro
zdraví i pro životní prostředí.
Závažným problémem se stává vstup antibiotik a antibiotické re‑
zistence do životního prostředí, což bude výhledově zásadní omezující
faktor (jde o přímé ohrožení lidského zdraví). Současně však zeměděl‑
ské využití kvalitních čistírenských kalů nabízí výhody, jako je recykla‑
ce fosforu, dusíku a dalších živin.
Stále více sílí druhý názorový proud, který poukazuje na
skutečnost, že již existují technologické procesy pro získání energie

Tabulka č. 1: Kvalita čistírenských kalů – těžké kovy3
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Náležitosti pro kaly z ČOV a půdu, které jsou důležité
pro aplikaci kalů na zemědělský půdní fond
Při aplikaci kalů na půdu je v současném právním prostředí nezbyt‑
né zohlednit následující náležitosti:
• technické podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě
(vyhl. č. 437/2016 Sb.)
• mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v půdě
• mezní hodnoty koncentrací těžkých kovů, které mohou být přidány
do zemědělské půdy za 10 let
• mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v kalech při
použití na zemědělské půdě
• mikrobiologická kritéria pro použití čistírenských kalů (aktuálně
hlavní problém)
• postupy analýzy kalů a půdy, včetně metod odběru vzorků
• obsah programu použití kalů
Návrh Evropské unie o hnojivech s označením CE
Jedním z dokumentů tzv. balíčku k oběhovému hospodářství je
návrh revize nařízení EU o hnojivech (Reg. (EC) 2003/2003), vyda‑
ný dne 17. 3. 2016, a současné zavedení nové certifikace v oblasti
NA OBSAH

Finální znění nařízení říká, že čistírenský kal nebyl přijat jako
vstupní materiál pro kompost a digestát, přestože kvalitní kal se blí‑
ží ke kritériím kvality navrženým v nařízení. Přijatá formulace však
umožňuje provozovatelům ČOV pokračovat v produkci kompostu a di‑
gestátu v EU, pokud to budou národní předpisy umožňovat (nepůjde
o označení EU hnojivo). Struvit, biochar a produkty na bázi popela
budou muset být ještě posouzeny Evropskou komisí a měly by být
zahrnuty do nařízení (STRUBIAS), pokud je hodnocení kvality pozitiv‑
ní. Podle probíhajících prací by měly být do hnojiv rozhodně zařazeny
struvit a popel pocházející z kalů z čistíren odpadních vod. U biocharu
je ještě nezbytné doložit vědecké a praktické poznatky, což nyní pro‑
vádí pracovní tým STRUBIAS. Lze očekávat schválení biocharu z kalů
s mírným odstupem.
Řada států již zakázala přímé použití čistírenských kalů na
zemědělskou půdu. Jde o politické rozhodnutí a jako příklad lze uvést
zdůvodnění změny přístupu – závěry švýcarských orgánů:
„[...] a z tohoto důvodu plánuje Federální rada zákaz používání
kalu jako hnojiva, i když to bude znamenat narušení výživného cyklu,
který je sám o sobě užitečný. Prevence je klíčovou zásadou zákona
o zdraví a životním prostředí, což nezbytně vyžaduje, aby veškeré dů‑
sledky pro životní prostředí, které by mohly být škodlivé nebo nega‑
tivní, byly co nejdříve omezeny, i když o tom neexistují přesvědčivé
vědecké důkazy.“
Princip rizika se tak transformuje na princip nebezpečí = předběž‑
ná opatrnost. Formou opatření je zavedení povinné recyklace fosforu
z čistírenských kalů (podobně jako v Německu, Rakousku, Holandsku
či v budoucnu ve Švédsku). Od 1. 1. 2016 je ve Švýcarsku povinná
recyklace fosforu z kalů, masných a kostních odpadů (vyhláška o pre‑
venci a likvidaci odpadů, VVEA), přičemž je stanoveno přechodné
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Kvalita půd po aplikaci čistírenských kalů
UKZUZ rovněž pravidelně sleduje a vyhodnocuje kvalitu půd po
aplikaci čistírenských kalů4. Poslední zpráva za rok 2017 konstatuje,
že provedené hodnocení souboru 1391 půdních vzorků odebraných za
uplynulých 22 let sledování ukázalo překročení preventivní hodnoty
v půdách po aplikaci kalů nejvíce u As (93 překročení; 6,69 %), dále
u Cd (66 překročení; 4,75 %) a u Cr (63 překročení; 4,53 %). Více pře‑
kročení limitů těchto tří prvků bylo shledáno v lehkých půdách oproti
běžným (střední + těžké). Krajem, ve kterém byly preventivní hodnoty
nejčastěji překročeny u As, byl kraj Plzeňský, u Cd Vysočina a u Cr bylo
překročení nejčastější v Jihočeském kraji. Půdy, u nichž je překročena
preventivní hodnota jakéhokoli rizikového prvku, ještě neznamenají
konkrétní riziko pro pěstování plodin a pro člověka, ale jsou znamením
pro zákaz aplikace dalšího kalu či sedimentu.

hnojiv. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (COM (2016)
157 final, 2016/0084 (COD), kterým se stanoví pravidla pro dodávání
hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení
(ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009) přijal Evropský parlament
dne 24. 10. 2017 formou částečného hlasování. Následoval tzv. Trialo‑
gue (neformální schůzky představitelů Evropského parlamentu, Rady
(Council) a Komise (Commission), který 21. 1. 2019 ukončilo schválení
všemi členskými státy EU. Jde o schválení finálního textu nařízení
(http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15103-2018-I‑
NIT/en/pdf). Zhruba do tří měsíců proběhne schválení na plenárním
zasedání parlamentu. Nařízení se týká tzv. EU hnojiv, tj. těch, která
jsou obchodována v rámci EU. Následně musí být nařízení do dvou let
implementováno v členských zemích EU.
Cílem nového nařízení o EU hnojivech je:
• podporovat využívání recyklovaných materiálů k výrobě hnojiv,
a tím rozvíjet cirkulární ekonomiku a zároveň snížit závislost na
dovážených živinách ze zemí mimo EU
• usnadnit přístup na trh inovativním organickým hnojivům, která
by zemědělcům a spotřebitelům umožnila širší výběr a podpořila
ekologické inovace
• stanovit v celé EU jakostní, bezpečnostní a environmentální krité‑
ria pro hnojiva označená „CE“ (tj. ta, která mohou být obchodová‑
na na jednotném trhu EU)
• stanovit jasnější požadavky na označování kvůli informování ze‑
mědělců, například o obsahu živin
• zachovat producentům, kteří nechtějí prodávat své výrobky na ev‑
ropském trhu, možnost, aby splňovali národní předpisy (členské
státy by samy rozhodly o povolování hnojiv, které nesplňují evrop‑
ské požadavky, na svých národních trzích)
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až pětkrát více fosforu než hospodářský hnůj. Při povolené dávce 5 t
suš. / ha / 3 roky pak vychází pro současnou produkci kalů potřebná
plocha cca 105 000 ha pozemků.
Kvalitu čistírenských kalů pravidelně sleduje Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský v Brně (UKZUZ), který každoročně zve‑
řejňuje zprávu „Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních
řetězcích“3. V tabulce č. 1 je uvedena průměrná kvalita čistírenských
kalů z hlediska těžkých kovů.
Podíváme‑li se na zprávu za rok 2017 v oblasti Sl – kvalita čistí‑
renských kalů – mikrobiologické parametry, musíme konstatovat, že
ze screeningového stanovení mikrobiologických parametrů ve vzorcích
kalů z ČOV byly všechny analyzované vzorky nadlimitní v případě kritérií
pro kal kategorie I i kal kategorie II. Rozsah zjištěných hodnot pro termo‑
tolerantní bakterie se pohyboval v rozmezí 9,2 × 104 – 3 × 107 KTJ na
1 gram sušiny a pro enterokoky 5,5 × 103 – 3,8 × 105 KTJ na 1 gram
sušiny. Vztáhneme‑li tyto výsledky na období po 1. 1. 2020 (kdy bude
povolena pouze kategorie I), pak by ani jeden vzorek nesplnil hodnoty
požadované vyhláškou č. 437/2016 Sb. od 1. 1. 2020 pro přímou aplika‑
ci kalů v ukazateli Escherichia coli nebo enterokoky. Ze sledování UKZUZ
v oblasti kvality čistírenských kalů – perfluoroalkylové sloučeniny (PFAS)
vyplývá, že v analyzovaných vzorcích dominuje PFOS a následuje PFDA
a PFOA. Maximální nalezené obsahy PFAS překračují limit používaný
například v Rakousku a Německu pro hnojiva (100 µg PFAS / kg suš.).
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období 10 let (realizace do roku 2026). Současně je zavedena nová
kategorie hnojiv: recyklované minerální hnojivo (MinRec).
Převažující doporučení do výhledu
Je pochopitelné, že různé zainteresované strany, odvětví a země
mají velmi rozdílné až protichůdné postoje. Existují obavy ohledně
prokázané vzrůstající přítomnosti různých kontaminujících látek,
kvůli kterým se stále více používá princip předběžné opatrnosti. Stále
více sílí názorový proud, jenž poukazuje na skutečnost, že již existují
technologické procesy pro získání energie a fosforu, které současně
zabrání uvolňování kontaminantů do životního prostředí5. To bude zna‑
menat investice buď u producentů kalů6, nebo u zpracovatelů odpadů.
Jde rovněž o zachování rozsahu nabízených služeb a pozici na trhu
s odpady. Nicméně musí proběhnout tříbení argumentů prostřednic‑
tvím dialogu zúčastněných stran na systémech nakládání s kaly. Na
místě jsou otázky:
• Máme pokračovat v tradičním nakládání s kaly v zemědělství, pou‑
ze zajistit kvalitní sledování kvality a hygienizaci kalu?
• Máme preferovat získávání fosforu před likvidací kalu?
• Je lepší získávat fosfor z popela po tzv. monospalování?
• Jak budeme v ČR reagovat na nové nařízení EU o certifikovaných
hnojivech?

• Jaké jsou ekonomické dopady těchto nařízení?
Zdá se, že první odpovědí bude: „Záleží na lokálních podmínkách.“
Z technologického pohledu se pak jeví jako nejvíce pokročilá následu‑
jící řešení:
• aglomerace nad 1 mil. EO – řešení spočívá v sušení a monospalo‑
vání kalu s navazujícím získáváním fosforu z popela
• regionální nebo místní řešení – transport odvodněného nebo su‑
šeného kalu (solární sušení nebo nízkoteplotní sušení) na místa
monospalování nebo energetické využití sušeného kalu nebo v pří‑
padě dostatečné kvality kontroly jeho aplikace do zemědělství
Některé členské státy již zvolily přístup na základě předběžné
opatrnosti (a také proto, aby se vyhnuly procedurám hodnocení
endokrinních disruptorů v kalech) a použití neupravených čistíren‑
ských kalů v zemědělství zakazují. Aby byl čistírenský kal zacho‑
ván jako zdroj hnojivých látek a současně byl zlikvidován koktejl
mikropolutantů, je nezbytné použít vybraný technologický způsob
materiálové transformace. Některé země se plně vydávají cestou
sušení kalu jako hygienizačního stupně (což bude nutné i u nás
s ohledem na vyhlášku č. 437/2016 Sb.) a následné transformace
pomocí spalování nebo termochemického zpracování kalu (pyrolýza,
zplyňování). Cílem je získat pro hnojivé účely v kalech obsažený fo‑
sfor a obsaženou energii.

Hodnocení mikrobiologické kvality čistírenských kalů
Ing. Ladislava Matějů, RNDr. Zdislava Boštíková, MUDr. Magdalena Zimová
Státní zdravotní ústav
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Úvod
V poslední době se ve státech Evropské unie i v dalších zemích na
celém světě zvyšují požadavky na zdravotní nezávadnost ve všech obo‑
rech lidského počínání. Nejinak je tomu i v oboru nakládání s odpady
a čistírenskými kaly. Zvýšené požadavky si vynutily tlak na revizi práv‑
ních předpisů v mnoha zemích (např. USA, Velká Británie, Německo,
Austrálie, Polsko). Uplatňuje se zde princip předběžné opatrnosti a prin‑
cip průhledného nakládání s odpady, zejména při jejich odstraňování.
Čistírenské kaly při nesprávném nakládání představují jak zdravot‑
ní, tak environmentální rizika. Kaly obsahují patogenní a podmíněně
patogenní organismy, které jsou zdravotním rizikem pro člověka,
zvířata i rostliny. Kaly také obsahují kromě velkého podílu organic‑
ké složky, která slouží mikroorganismům k pomnožování a přežívání,
zbytky chemických látek, jež se do odpadních vod dostávají naředěné.
Patří mezi ně zbytky dezinfekčních prostředků, antibiotik a hormonů.
Tyto látky ovlivňují výskyt mikroorganismů v kalech. Mikroorganismy
si postupně na přítomnost látek zvykají a stávají se vůči dezinfekčním
prostředkům imunní a vůči antibiotikům rezistentní (mají ve své ge‑
netické informaci geny, které jim umožňují bránit se nejrůznějšími
způsoby proti účinku antibiotik a dezinfekčních látek).
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Mikrobiologická kontaminace kalů a rezistence
bakterií vůči antibiotikům
Rezistence na antibiotika je problém, který začíná být stále hrozi‑
vější. Na onemocnění způsobené multirezistentními kmeny mnohdy
neexistuje léčba ani účinná profylaxe. Problém rezistence mikroorga‑
nismů na antibiotika je tak velký, že si vyžádal mimořádné setkání zemí
G7. Zasedání se uskutečnilo 8. a 9. října 2015 na pozvání německého
spolkového ministra zdravotnictví Hermanna Gröhe. Sešli se ministři

zdravotnictví sedmi průmyslově nejvyspělejších zemí (G7) a na svém
zasedání přijali prohlášení o boji proti antibiotické rezistenci.
Do kalů se antibiotika dostávají v důsledku jejich užívání jak v hu‑
mánní medicíně, tak v zemědělství a živočišné výrobě. Antibiotickou
rezistenci lze definovat jako přítomnost genetické informace, která kó‑
duje příslušný mechanismus odolnosti bakterie k danému antibiotiku.
Rezistencí bakterií na antibiotika se rozumí schopnost bakteriální popu‑
lace přežít v prostředí s inhibiční koncentrací daného antibiotika. Mikro‑
organismy mohou být přirozeně rezistentní, ale také mohou rezistenci
získat. Geny pro rezistenci na antibiotika se v bakteriích dědí vertikálně
při procesu dělení i horizontálním přenosem, například přenosem plas‑
midové DNA z jedné bakterie na druhou2. Bakterie mají vyvinuty různé
způsoby přenosu rezistence mezi sebou, a to nejen v rámci jednoho dru‑
hu, ale i mezidruhově1. To je výhodné pro bakterie zejména ve chvíli,
kdy je v prostředí neinhibiční koncentrace antibiotik, při které dochází
k selekci rezistentních bakterií, jejich pomnožení a úspěšnému předává‑
ní rezistentních genů2, 3. I neškodná bakterie tak může svou schopnost
odolnosti proti antibiotikům předat bakteriím mnohem nebezpečnějším.
V případě aplikace kalů spolu s antibiotiky a rezistentními bakte‑
riemi, které kaly obsahují 4, na zemědělskou půdu se geny rezistence
snadno šíří v životním prostředí5. A ačkoli množství rezistentních bak‑
terií (většinou koliformních) přítomných v kalu časem klesá, mohou
přenášet geny kódující rezistenci na antibiotika na okolní půdní bakte‑
rie, a vytvářet tak rezervoár rezistentních genů6, 7. Z půdy se pak mo‑
hou dostávat rezistentní bakterie i do potravního řetězce a představují
tichou hrozbu sníženého účinku antibiotik v boji s lidskými patogeny8.
V čistírnách odpadních vod jsou antibiotika a rezistentní bakte‑
rie částečně odbourávány různými metodami. Nejsou však dostateč‑
ně účinné pro odbourání všech typů antibiotik8, 9, 10. V kalech jsou
NA OBSAH

NA OBSAH

Vzhledem k tomu je jasné, že kal bez jakékoli úpravy obsahuje
patogenní a podmíněně patogenní organismy a také rezistentní pa‑
togenní organismy. Vyhláška však povoluje používat pouze upravený
kal. Zákon č. 223/2015 Sb. definuje upravený kal: upravený kal byl
podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému
skladování nebo jakémukoli jinému vhodnému procesu, kterým se
významně snížil obsah patogenních organismů v kalech, a tím zdra‑
votní riziko spojené s jeho aplikací na základě ověření účinnosti tech‑
nologie úpravy kalů v souladu s požadavky stanovenými prováděcím
právním předpisem. Kontrolou snížení počtu patogenů, a tím spoje‑
ného rizika, je mikrobiologický rozbor výstupu a sledování účinnosti
hygienizace.
Požadavky na kvalitu kalu se prokazují mikrobiologickým rozborem
výstupu z technologie a ověřením účinnosti hygienizace technologie
úpravy kalů. Ověření účinnosti úpravy kalů je uvedeno ve vyhlášce
č. 437/2016 Sb., v § 10 Požadavky na ověření účinnosti technologie
úpravy kalů. Ověření účinnosti technologie úpravy kalů se provádí na
základě odebrání 10 vzorků na vstupu a 10 vzorků na výstupu během
30 dnů, přičemž minimální doba mezi jednotlivými odběry vzorků na
vstupu je 48 hodin a minimální doba mezi jednotlivými odběry vzorků
na výstupu činí 48 hodin.
Rozdíl mezi kontaminací kalu před úpravou a kontaminací kalu
po úpravě musí být minimálně 105 KTJ na gram kalu pro mikroor‑
ganismus Escherichia coli nebo enterokoky a zároveň parametry
pro výstup musí být v souladu se stanovenými limitními hodnotami
indikátorových mikroorganismů uvedenými v příloze č. 4 k vyhlášce
č. 437/2016 Sb.
Za předpokladu, že kal obsahuje na základě analýzy vzorku ode‑
braného před úpravou méně než 105 KTJ na gram kalu pro mikroor‑
ganismus Escherichia coli nebo enterokoky, musí odpovídající vzorek
po úpravě vykazovat negativní nálezy pro sledovaný indikátorový
organismus.
Ověření účinnosti technologie úpravy kalů musí být provedeno
také po každé změně v zařízení, která může mít vliv na účinnost tech‑
nologie úpravy kalů, a po každé havárii zařízení nebo změně techno‑
logie. Provozovatelé ČOV a zařízení na úpravu kalů, které byly uvede‑
ny do provozu před dnem nabytí účinnosti tohoto návrhu vyhlášky,
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Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití
upravených kalů na zemědělské půdě
Nová vyhláška (dále také vyhláška č. 437/2016 Sb.16) o použití
čistírenských kalů byla zpracována v návaznosti na novelu zákona
o odpadech. Zároveň však byla reakcí na požadavky samotného MŽP,
požadavky ČIŽP, samotných uživatelů a v neposlední řadě i producentů
ČOV. Vyhláška reaguje na novelizační zákon č. 223/2015 Sb., kterým
se mění zákon o odpadech, a reflektuje změny v ustanovení § 32 a §
33 zákona o odpadech. Specifikuje nové povinnosti pro provozovatele
ČOV a zařízení na úpravu kalů, dále stanoví podmínky pro skladování
kalů v zařízení ke sběru a skladování odpadů a technické požadav‑
ky pro dočasné uložení upravených kalů v ČOV, u zemědělce a jejich
použití na zemědělské půdě. Zákonné zmocnění k vydání navrhované
vyhlášky je obsaženo v § 33 odst. 4 zákona o odpadech č. 223/2015
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nově stanovuje možnost předání neupravených kalů k je‑
jich úpravě do povoleného zařízení pro jejich úpravu a také skladování.
Pro tyto účely stanovuje podmínky pro nakládání, jejichž součástí jsou
i mikrobiologické rozbory.

Mikrobiologické parametry dle nové vyhlášky
č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených
kalů na zemědělské půdě
Zákon o odpadech č. 223/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v § 32 nově definuje kal z ČOV jako:
1. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní
vody nebo odpadní vody z domácností a z jiných čistíren odpad‑
ních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako
městské odpadní vody a odpadní vody z domácností, a to i v pří‑
padě, že čistírny odpadních vod zpracovávají také biologicky roz‑
ložitelné odpady na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým
je udělen souhlas k provozování zařízení pro nakládání s odpady
a s jeho provozním řádem, nebo biologicky rozložitelné odpady
spadající do působnosti nařízení o vedlejších produktech živočiš‑
ného původu (nařízení EU 1069/2009)
2. kal ze septiků sloužících k čištění odpadních vod z domácností
před jejich vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních
3. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících odpadní vody a mate
riály, které svými vlastnostmi odpovídají odpadním vodám a ma‑
teriálům podle bodu 1, zejména odpadní vody a materiály, které
mají původ v potravinářském průmyslu a zemědělství
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antibiotika akumulována v důsledku sorpce při procesu čištění odpad‑
ních vod4, geny pro rezistenci antibiotik byly detekovány dokonce i ve
struvitu vysráženém z čistírenských kalů a v půdě, na kterou byl struvit
aplikován11. Následná biodegradace antibiotik v životním prostředí se
liší dle jejich struktury, avšak jejich perzistence se může pohybovat
v řádu měsíců12. Přítomnost neodbouraných antibiotik v životním pro‑
středí může být škodlivá nejen jako příčina vzniku další rezistence7,
ale může mít také vliv na růst plodin a jejich symbiotických bakterií9,13.
Dle dostupných studií je možné soudit, že antibiotika, bakterie rezi‑
stentní na antibiotika, a dokonce i samotné geny kódující rezistenci na
antibiotika přítomné v čistírenských kalech představují nebezpečí pro
lidské zdraví. Jedná se však o velmi komplexní problém, který dosud
není detailně prostudován.
České právní předpisy se snaží, aby se v rámci předběžné opa‑
trnosti zamezilo šíření patogenních i podmíněně patogenních orga‑
nismů do životního prostředí. Realizovat tyto myšlenky bylo jedním
z cílů novelizace předpisů nakládání s bioodpady, zvláště s kaly z čistí‑
ren odpadních vod (dále také ČOV).
Stěžejním zákonem pro nakládání s čistírenskými kaly byl do kon‑
ce roku 2016 zákon č. 185/2001 Sb.14, v platném znění, vyhláška
č. 382/2001 Sb., o použití čistírenských kalů na zemědělské půdě,
a vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biolo‑
gicky rozložitelnými odpady. Zákon o odpadech byl novelizován
jako zákon č. 223/2015 Sb., o odpadech, kterým se mění zákon
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se
mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dal‑
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jeho prováděcím předpi‑
sem byla do konce roku vyhláška č. 382/2001 Sb., o použití kalů na
zemědělské půdě.
V případě, že jsou do ČOV přijímány materiály kategorie 2 nebo
3 či odpady spadající při nakládání do působnosti nařízení Evropské‑
ho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/200915 ze dne 21. října 2009
o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu
a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zru‑
šení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech
živočišného původu, většinou se jedná o odpady ze společného stra‑
vování či prošlé potraviny), pak se nakládání s kaly z ČOV řídí tímto
nařízením.

9

provedou ověření účinnosti technologie úpravy kalů podle § 9 návrhu
vyhlášky do 31. 12. 2019.
Součástí ověření technologie je i splnění požadované mikrobiologické
kvality výstupního kalu. Limitní hodnoty pro mikrobiologické parametry
jsou uvedeny v přílohách č. 4 a č. 7 předmětné vyhlášky č. 437/2016 Sb.
Vzhledem k tomu, že původci kalů reagovali na navržené mikrobiologic‑
ké limity (tabulka v příloze č. 4) velmi negativně s tím, že většina ČOV
v ČR není schopná v současné době limity pro výstupní kal splnit, bylo
rozhodnuto o přechodném období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. V tom‑
to období mají původci možnost zavést účinné technologie hygienizace
a pro toto období jsou povoleny mírnější limitní hodnoty pro kaly užívané
na zemědělské půdě. Byly ponechány dvě kategorie kalu jako ve vyhláš‑
ce č. 382/2001 Sb. a limitní hodnoty vycházejí z původní tabulky v této
vyhlášce. V následujících tabulkách jsou uvedeny limity dle přílohy č. 7,
které lze využívat pouze do 1. 1. 2020.
Kaly jsou dle přílohy č. 7 rozděleny na kal kategorie I a kal katego‑
rie II. Kal kategorie I lze využít za respektování všech podmínek vyhláš‑
ky č. 437/2016 Sb. bez omezení. Kal kategorie II lze využít pouze na
zemědělské půdě určené k pěstování technických plodin nebo v pod‑
zimním období na půdě určené k pěstování běžných plodin. Na dílu půd‑
ního bloku, kde bude použit kal kategorie II, nesmí být nejméně 3 roky
po použití kalu pěstována polní zelenina, brambory a intenzivně plodící
ovocná výsadba, přičemž musejí být respektovány všechny další pod‑
mínky k použití kalů na zemědělské půdě dle vyhlášky č. 437/2016 Sb.
V tabulce č. 3 jsou uvedeny limitní hodnoty podle přílohy č. 4,
které budou vyžadovány od 1. 1. 2020. Tyto limitní hodnoty jsou záro‑
veň v souladu s nařízením 1069/2009 a jeho prováděcím předpisem
nařízením EU 142/201117.
Do 31. 12. 2019 je možné na základě mikrobiologických kritérií
stanovených v příloze č. 4 vyhlášky používat kal kategorie I, který spl‑
ňuje limity ve výše uvedené tabulce č. 1, nebo kal kategorie II, jenž

splňuje limity uvedené v tabulce č. 2. Původci, kteří využívají jako
surovinu materiály v působnosti nařízení EU 1069/2009 musejí použí‑
vat technologii, u níž kal na výstupu musí vyhovět minimálně limitům
uvedeným v tabulce č. 3.
Závěr
Cílem nové vyhlášky je stanovit jednoznačné požadavky pro provo‑
zovatele zařízení na úpravu kalů tak, aby bylo prokazatelné, že tech‑
nologie úpravy je schopna účinně kaly hygienizovat na požadované
snížení počtu patogenních mikroorganismů. Všeobecným cílem je
umožnit aplikace kalů na zemědělskou půdu, a přitom zabránit šíře‑
ní a vzniku rezistentních bakterií do životního prostředí a potravního
řetězce, a tím minimalizovat rizika, která plynou z výše diskutovaných
rezistentních mikroorganismů.
Je třeba si uvědomit, že kal z ČOV je cennou surovinou, jejíž proti‑
erozní a hnojivá hodnota je nesporná a v současné době velmi žádaná.
Je proto třeba hledat cesty a technologie, které umožní využívat kal
na zemědělské půdě. Je nutné důkladně zvážit, pro jaký způsob a pro
jakou technologii úpravy kalů se původci kalů rozhodnou, aby nebylo
ohroženo zdraví lidí a životní prostředí. V současné době jsou i v ČR
technologie, které dokážou vyprodukovat kal, jenž vyhovuje mikrobio‑
logickým parametrům uvažovaným od roku 2020 (např. autotermní
termofilní aerobní stabilizace s použitím čistého kyslíku, pasterace
s následnou anaerobní stabilizací, pasterizace, kompostování apod.).
Pro ochranu životního prostředí, potravinového řetězce a zdraví lidí je
nezbytné využít nejnovější poznatky vědeckých studií a zahájit seri‑
ózní, bilancemi a věrohodnými daty podepřenou diskuzi srovnávající
možná nová rizika spojená s dosud málo ověřenými postupy úpravy
nebo zpracování kalů, jako je například pyrolýza, nebo i známými
postupy, mezi které patří třeba vyvápnění kalů a další užívané tech‑
nologie.

Jednotky

Počet zkoušených vzorků při
každé kontrole výstupu

Limitní hodnota
(nález/KTJ)

Salmonella spp.

nález v 1 gramu sušiny

5

negativní

termotolerantní koliformní bakterie

KTJ v 1 gramu sušiny

5

< 103

enterokoky

KTJ v 1 gramu sušiny

5

< 103

Indikátorový mikroorganismus

Tabulka č. 1: Mikrobiologické limity pro kal kategorie I dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 437/2016 Sb.

Indikátorový mikroorganismus

Jednotky

Počet zkoušených vzorků při
každé kontrole výstupu

Limitní hodnota
(nález/KTJ)

neprovádí se

Salmonella spp.
termotolerantní koliformní bakterie

KTJ v 1 gramu sušiny

5

103 – 106

enterokoky

KTJ v 1 gramu sušiny

5

103 – 106

Čistírenské kaly

Tabulka č. 2: Mikrobiologické limity pro kal kategorie II dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 437/2016 Sb.
Indikátorový mikroorganismus

Jednotky

Výstup dle nařízení 1069/2009 (limit. nález)

Salmonella spp.

nález v 50 g

Negativní

Escherichia coli
nebo
enterokoky

KTJ v 1 gramu

1

< 5 × 103

4

< 103

Tabulka č. 3: Limitní koncentrace indikátorových organismů dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 437/2016 Sb. a pro výstupy dle nařízení EU
1069/2009 (EU č. 142/2011)
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Rizikové polutanty v kalech z ČOV
Ing. Dagmar Vološinová
Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO),
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i.

Léčivo

Sekundární čištění

je perfluorooctansulfonát (PFOS)
a perfluorooctanová kyselina
(PFOA), jež jsou silné endokrinní
disruptory způsobující snížení
funkce imunitního systému, ne‑
příznivé účinky na více orgánů včetně jater a slinivky břišní a například
u hlodavců prokázané vývojové vady.
DALŠÍ SKUPINY POLUTANTŮ, DISKUTOVANÉ
I V SOUVISLOSTI S VYUŽÍVÁNÍM KALŮ Z ČOV
1. Farmaka a prostředky osobní péče (PPCP)
Osud PPCP látek je sledován v mnoha studiích, jejichž výsledky se
někdy značně liší, a to i z důvodu stanovení ztíženého následujícími
faktory:
• PPCP se vyskytují ve velice nízkých koncentracích, které však při
chronickém působení mohou negativně ovlivňovat organismy v ži‑
votním prostředí (dále jen ŽP)
• nacházejí se v obtížné matrici (odpadní voda, kal, sediment) pro
chemické analýzy
• o „chování“ PPCP látek a jejich metabolitů v ŽP nemáme dostatek
informací

Přítok do ČOV
(µg/l)

Odtok z ČOV
(µg/l)

Účinnost (%)

aspirin

neuvedeno

93

0,05–1,51

81

diazepam

aerobní

23

9,1

60

diklofenak

anaerobně-aerobní

0,131

0,024

81

ethinylestradiol

aerobní

0,002–3

0,0002–0,11

90

aerobně-anaerobní

0,011

0,0034

69

aerobní

0,002–3

0,0002–0,11

90

aerobně-anaerobní

0,043

0,026

40

anaerobně-aerobní

0,415

0

aerobní

0,002–3

0,0002–0,11

90

aerobně-anaerobní

0,01

0,0042

58

anaerobně-aerobní

0,047

0,006

87

estriol

estron

ibuprofen

aerobní
aerobně-anaerobní
anaerobně-aerobní

karbamazepin

naproxen

aerobní

373
2 260
0,0049
22

48
0,04

100

87
98

0,00094

81

1,04

95

aerobně-anaerobní

0,072

0,055

23

anaerobně-aerobní

0,002

0,00093

58

0,11

0,0021

81

0,111

96

0,0019

72

aerobně-anaerobní
anaerobně-aerobní

sulfametoxazol

2 580
0,0067

Čistírenské kaly

V dnešní době jsou kaly z odpadních vod označovány za zdravotní
a environmentální riziko1. Bohužel je nutné konstatovat, že typů or‑
ganických mikropolutantů (OMP), jež by si zasloužily více pozornosti,
než zachycuje legislativní rámec České republiky, je mnohonásobně
více. Lze předpokládat, že jejich počet bude stoupat s rozvojem do‑
statečně citlivých detekčních metod a s přibývajícími důkazy o jejich
škodlivosti.
Když opomeneme obsahy těžkých kovů a perzistentních orga‑
nických látek, jejichž sledování a regulace jsou současně platnou
legislativou ošetřeny, je posun vnímání rizika používání kalů z ČOV za‑
znamenán v revizi Směrnice o čištění odpadních vod č. 271/91 EHS2
a v návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady3, kterou se stano‑
vují pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh
a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009.
Tento návrh si klade za cíl podporovat využití recyklovaných materiálů
k výrobě hnojiv, usnadnit přístup na trh inovativním organickým hno‑
jivům, ale za jasných jakostních, bezpečnostních a environmentálních
pravidel, která budou závazná pro všechny státy EU. Návrh nařízení
vylučuje označit CE kompost, při jehož výrobě byl použit kal z ČOV.
Mimo dosud sledovaných ukazatelů návrh zdůraznil nebezpečí
vyplývající ze zvýšeného výskytu polychlorovaných dibenzo‑p-dioxinů
a dibenzofuranů (PCDD/F) a perapolyfluoridovaných sloučenin, jako

Tabulka č. 1: Efektivita odstranění vybraných PPCP v ČOV
Zdroj: Behera a kol.4–7
NA OBSAH
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Pro sledování PPCP látek se vychází ze znalosti jejich rozpustnosti
(distribuce látky mezi vodu a organickou látku); tuto schopnost vyjadřuje
rozdělovací koeficient n‑oktanol-voda Kow a disociační konstanty. Koe‑
ficient Kow (rozdělovací/distribuční koeficient oktanol/voda) ovlivňuje,
nakolik je látka lipofilní, nebo hydrofilní. Čím vyšší Kow, tím je látka li‑
pofilnější (hydrofobní), a naopak nižší Kow připisuje látkám hydrofilnost.
Farmaka řadíme mezi organické sloučeniny spíše polární povahy
s nízkým Kow, a tedy dobře rozpustné ve vodě. Lze tedy předpokládat,
že farmaka budou mít sklon zůstávat ve vodě a na druhou stranu se
málo sorbovat na kal.
Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů
na zemědělskou půdu, umožňuje přímou aplikaci kalů se sušinou 4 %!
Jednou z výjimek je karbamazepin, léčivo s Kow 2,4 – 2,93, tedy
pod 3,5 (US FDA doporučila zabývat se PPCP s Kow rovným nebo vyš‑
ším než 3,5, u nichž lze předpokládat hromadění v životním prostředí),
a přesto byl detekován v ŽP i v nejzazších částech světa.
K odbourávání farmak / čištění z odpadních vod dochází v ČOV
ve druhém stupni, tedy v aktivaci – biodegradací pomocí mikroor‑
ganismů, pro něž jsou organické látky potravou. Současně dochází
k jejich přeměně na jednodušší anorganické látky a energii, kterou
mikroorganismy použijí k vlastní reprodukci. Zde nezapomínejme, že
„čištěním“ mohou vznikat a také (v některých případech) vznikají mno‑
hem toxičtější metabolity (např. alkylfenol ethoxylát degradovaný na
alkylfenol‑xenoestrogen napodobuje ženský hormon).
U současných technologií ČOV, které rozkládají či modifikují orga‑
nické sloučeniny, se efektivita čištění odpadních vod vyjadřuje jako
změna CHSK či TOC (chemická spotřeba kyslíku a celkový obsah orga‑
nických látek). Tyto údaje již však neříkají, k jaké přeměně organické
látky (tj. také PPCP) došlo a jaká nová látka vznikla. To je stále ještě
předmětem výzkumu. Některé měřené efektivity čištění z pilotních pro‑
jektů jsou uvedeny v tabulce č. 1.
Míra rozložitelnosti může být ovlivněna vlastnostmi kalu v druhém
stupni čištění odpadních vod. Nejdůležitějším parametrem při navr‑
hování ČOV je stáří kalu. Stáří kalu znamená, jak dlouho se kal v ČOV
Cases
(median)

Deaths
(median)

201 584
18 472
25 077
24 021
1 192
124 806
7 622
41 069
4 347
671 689
10 271
5 374
608
4 893
2 280
10 438
12 892
41 345
52 971
6 634
847
1 828
487
54 509
3 351
4 571
2 524
1 882
4 982
365
27

10 726
1 626
1 470
1 158
66
5 543
379
2 218
240
33 110
543
280
29
219
96
486
530
1 899
2 172
276
44
90
19
2 363
124
167
90
69
206
15
1

zdrží (SRT) neboli jak dlouhou dobu mají mikroorganismy k namnožení
se a jak dlouho mohou biodegradovat organické látky. Z toho vyplývá,
že při vyšším SRT je více času pro nárůst i pomalu rostoucích bak‑
terií, zvýší se pestrost mikroorganismů v kalu, a tím se zvýší šance
pro degradaci hůře rozložitelných sloučenin.8 Takže čím vyšší SRT, tím
účinnější odbourání PPCP.1, 9
Dalším parametrem ovlivňujícím efektivitu čištění je teplota
přitékající vody do ČOV, která se v průběhu roku příliš nemění, a tu‑
díž pro ovlivňování současných technologií čištění je irelevantní.
Posledním významným provozním parametrem je HRT neboli doba
zdržení odpadní vody v ČOV. To znamená, po jak dlouhou dobu zů‑
stává odpadní voda v druhém biologickém stupni čištění. Pro PPCP
všeobecně platí, že čím delší je HRT, tím je účinnost biodegradace
vyšší. Uvádí se, že HRT > 12 hodin a SRT > 10 dní zajistí účinnější
odstranění PPCP.
Efektivita odstranění farmak při čištění odpadních vod v běžných
ČOV (tedy mechanické, biologické a chemické čištění) se pohybuje
v rozmezí 23 % u karbamazepinu až po 100 % u estriolu. V průměru
je to 77 %.10 – 12
Poločas rozpadu PPCP látek se liší podle podmínek prostředí
(voda, sediment, půda), přítomnosti dostatečného množství a široké‑
ho spektra mikroorganismů, přístupu vzduchu, teploty atd. Za optimál‑
ních podmínek (tj. dostatek mikroorganismů, teplo, vzduch) je uváděn
poločas rozpadu 0,81 – 20,44 dnů. Oproti neoptimálním podmínkám
(anaerobní, sterilní sediment) například u ibuprofenu se biodegradace
prodloužila na více než 7 měsíců.
2. Mikroorganismy
S výskytem PPCP v odpadní vodě souvisí druhá hrozba, a sice pato‑
genní a podmíněně patogenní organismy obsažené v kalu, které ohrožují
zdraví lidí, zvířat a rostlin. PPCP, konkrétně antibiotika, hormony i zbytky
dezinfekčních prostředků, ovlivňují výskyt mikroorganismů v kalu. Jak se
mikroorganismy postupně seznamují s přítomností látek ve svém okolí,
stávají se odolnými vůči dezinfekčním látkám a antibiotikům.
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Third-generation cephalosporin-resistant Echerichia coli and Klebsiella pneumoniae*†,
aminoglycoside-resistant and fluoroquinolone-resistatn Acinetobacter spp*, and
Pseudomonas oeruginosa* resistant to at least therre antimicrobial groups
Carbapenem-resistant or colistin-resistant Ecoli, K pneumoniae, Acinetobacter spp, and P aeruginosa
Meticillin-resistant Staphylococcus aureus
Vancomycin-resistant Enterococcus faecalis and Enterococous faecium
Penicillin-resistent and combined penicillin and macrolide-resistant Streptococcus pneumonie
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Obrázek č. 1: Rezistence bakterií na antibiotika v jednotlivých státech EU13
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Velikost ČOV

Plastová vlákna (%)

Plastové částečky
(%)

3. Mikroplasty
Jako mikroplasty označujeme plastové částice menší než 5 mi‑
limetrů. Zatímco dosavadní pozornost byla věnována mikroplastům
v oceánu a jejich vlivům na mořský život, mikroplasty v půdě byly
převážně přehlíženy. Vědci se obávají nedostatku znalostí o možných
důsledcích mikroplastů v zemědělské krajině z použitých čistírenských
kalů.
Spektrum nejběžněji se vyskytujících mikroplastů odpovídá spekt‑
ru celosvětově nejvíce produkovaných plastů19, tj. PE polyetylen (nej‑
častěji mikroplasty v kosmetice), PP polypropylen (lana, provazy), PS
polystyren (roury, ozubená kola, ložiska) a PA polyamidy (silon, nylon
v oděvech).
Ve švédských ČOV19, 20 byly v odpadních vodách analyzovány dvě
velikostní frakce mikroplastů ≥ 300 μm a ≥ 20 μm. Bylo zjištěno,
stejně jako v dánské studii21, že více než 99 % mikroplastů ≥ 300 μm,
které se dostaly do ČOV přes přítokovou vodu, zůstalo v kalu, a tím
bylo zabráněno jejich vypouštění do recipientu. Nejúčinnější zadrže‑
ní bylo zjištěno u Ryaverketu (v tabulce č. 2 označen hvězdičkou),
který je vybaven diskovým filtrem 15 μm jako dodatečným krokem
ošetření, před vypuštěním do recipientu. Také při zahrnutí částic až
do 20 μm byla retence v Ryaverketu nejefektivnější, ale pouze po‑
kud byly koncentrace vyjádřeny jako hmotnost částic (údaje nejsou
uvedeny). Studie prokázala, že efektivita retence nezáleží na tvaru
částice, ale na její velikosti, respektive hmotnosti. Čím jsou částice
větší a těžší, tím se efektivněji kumulují v kalu a efektivita čištění je
větší22. Dále se prokázalo, že lépe byla odstraněna vlákna nesyntetic‑
ká antropogenního původu.
Žádná ze studií neposuzovala úplnou hmotnostní bilanci mik‑
roplastů v čistírnách odpadních vod, a proto nejsou k dispozici žád‑
né údaje o možné degradaci mikroplastů různými procesními kroky
v procesu úpravy. Předpokládá se však, že mineralizace
mikroplastů procesem čištění (zpracování v ČOV) bude
zanedbatelná19.
Sledování množství mikroplastů není v regulační agendě pro použí‑
vání kalů v zemědělství. Potenciální důsledky pro udržitelnost a zabez‑
pečení potravin nebyly dostatečně analyzovány. Existuje několik studií
výskytu, které se shodují, že velká část všech mikroplastů vytvořených
v západních společnostech má tendenci skončit v kalu v čistírnách
odpadních vod a následně se prostřednictvím kalu částice přenesou
do zemědělských půd. Norský institut pro vodní výzkum (NIVA) ve své
studii23 statisticky vyčíslil, že při využití poloviny produkce kalů z ČOV
v Severní Americe a dvou třetin produkce v Norsku na zemědělskou
půdu se dostane každý rok odhadem 110-730 tisíc tun mikroplastů
do zemědělských půd v Evropě a Severní Americe. To je více než
Plastové vločky (%)

Mikroplast celkem
(%)
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Rezistence na antibiotika je v poslední době velmi často citovaným
problémem, který doprovázejí narůstající obavy. Často neexistuje žádná
léčba nebo účinná profylaxe onemocnění způsobených multirezistentními
kmeny. V roce 2013 zveřejnilo americké Centrum pro kontrolu a prevenci
nemocí (CDC) seznam celkem osmnácti bakterií, jež jsou nejvíce rezistent‑
ní. Jedná se o bakterii typu Clostridium difficile, která vyvolává onemoc‑
nění trávicího traktu, nebo Neisseria gonorrhoeae, jež způsobuje kapavku.
Dále se na seznamu objevila také bakterie Salmonella, která způsobuje
salmonelózu, či všechny tři typy streptokoků. Výskyt streptokokových ná‑
kaz, jako je spála, angína nebo zápal plic, jsou zejména u dětí časté. V loň‑
ském roce Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve
své zprávě13 uvedlo, že následkem bakteriálních infekcí, které jsou odolné
vůči léčbě antibiotiky, zemře v Evropě každý rok zhruba 33 tisíc obyvatel;
americké CDC uvádí až 700 tisíc14. Nejvíce znepokojivé jsou případy, kdy
je infekce odolná i vůči těm nejsilnějším antibiotikům nazývaným „anti‑
biotika poslední záchrany“ (například karbapenemy). Viz obrázek č. 1 na
str. 12: Rezistence bakterií na antibiotika v jednotlivých státech EU13.
Mikroorganismy mohou být přirozeně odolné, ale mohou také
odolnost získat15. Geny pro rezistenci vůči antibiotikům v bakteriích
jsou děděny jak vertikálně v procesu rozdělení, tak i horizontálně pře‑
nosem plasmidové DNA z jedné bakterie do druhé.
Bakterie vyvinuly různé způsoby přenosu rezistence mezi
sebou, a to nejen uvnitř jednoho druhu, ale také mezi druhy. Pokud
bakterie obsahují gen pro rezistenci vůči antibiotikům, mohou být
snadno přeneseny na jiné bakterie. Dokonce i neškodné bakterie
mohou přenést schopnost rezistence vůči antibiotikům k mnohem
nebezpečnějším bakteriím. Bakterie také mohou hromadit a udržovat
geny pro odolnost vůči více druhům antibiotik, čímž vzniká mnohore‑
zistentní kmen. Schopnost přenášet rezistenci k jiným druhům je pro
bakterie prospěšná, zejména pokud je přítomna v neinhibiční koncent‑
raci antibiotik, kde jsou selektovány rezistentní bakterie, propagovány
a rezistentní geny jsou úspěšně přeneseny.
V případě použití kalů z čistíren odpadních vod na zemědělskou
půdu společně s antibiotiky a rezistentními bakteriemi, které obsahují,
je rezistence propagovaná v genech snadno přenášena do životního
prostředí.15 – 18 Ačkoli množství rezistentních bakterií (většinou koli‑
formních bakterií) přítomných v kalu z odpadních vod klesá s časem,
mohou přenášet geny kódující rezistenci na antibiotika okolním bak‑
teriím v půdě a vytvořit rezervoár rezistentních genů. Odolné bakterie
tak mohou vstupovat do potravinového řetězce a představovat hrozbu
snížení účinnosti antibiotik v boji proti lidským patogenům. V čistír‑
nách odpadních vod jsou antibiotika a rezistentní bakterie částečně
degradovány různými způsoby, které však nejsou dostatečně účinné
k rozkladu všech typů antibiotik.

Nesyntet. vlákna (%)

EO 750 tis.

99,4

95,2

99,9

98,9

100,0

EO 740 tis.*

100,0

98,5

100,0
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≥ 20 μm
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EO 740 tis.*

64,4
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77,8
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≥ 300 μm

Tabulka č. 2: Účinnost retence v ČOV
Zdroj: Microplastics in agricultural soils. Norwegian Institute for Water Research23
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odhadované celkové zatížení mikroplasty, které jsou v současnosti
přítomny v mořské vodě.
Tyto údaje vyvolávají obavy, protože účinky mikroplastů, které se
hromadí v zemědělských půdách, nejsou známy, stejně jako účinky
mikroplastů na půdní organismy a jejich dopad na produktivitu země‑
dělských podniků a na bezpečnost potravin.
Byly zjištěny velmi omezené informace o osudu a účincích mi‑
kroplastů v půdě a zdá se, že tato oblast jednoduše nebyla dosta‑
tečně studována. Relevantní studií je zkoumání půdy a šíření syn‑
tetických vláken pomocí splaškových kalů. Tato studie zjistila, že
syntetická vlákna v nezměněném stavu byla detekovatelná v půd‑
ních sloupcích více než 15 let po aplikaci kalu. Další studie tvrdí,
že mikroplasty by pravděpodobně mohly mít potenciální nepříznivé
účinky na živé organismy půdy, jelikož mnoho půdních biotvorů
je v podstatě vodních a prospívá v tenké vrstvě vody pokrývající
půdní povrchy24.
HLAVNÍ A NEJČASTĚJI UVÁDĚNÁ NEGATIVA
PŮSOBENÍ MIKROPLASTŮ21, 25
Fyzikální dopad
Fyzikální dopad mikroplastů ve vodě je způsoben přednostním
přijímáním jako potravy vodními živočichy (od zooplanktonu až po ob‑
ratlovce) a jejich akumulací v trávicím traktu, čímž dochází k zhoršené
průchodnosti trávicím traktem a následně k vyhladovění organismu
a jeho úhynu26.

4. Nanoprvky
Aby byla určitá látka nazývána nanomateriálem, musí mít nejmé‑
ně jeden rozměr v rozsahu několika nanometrů (1 – 100 nm). Velkým
problémem je kontaminace povrchové a spodní vody. Jako zdroje
kontaminace se uvádějí přímé aplikace moderních pesticidů, hnojiv32
včetně kalů používaných v zemědělské výrobě33. Neméně významným
zdrojem je pak přirozený výmyv či smyv při výrobě a používání vý‑
robků obsahujících nanoprvky (např. textilní výroba a praní, ochranné
nátěry)34, 35.
Narůstající množství této zvláštní formy látek, jejichž částice jsou
menší než buňky, a dokonce i než mnohé organely, přitahuje pozor‑
nost. Velice drobné částice nanoprvků (NP) mohou procházet i bu‑
něčnou stěnou, ve které jsou otvory. To je významné pro jejich inter‑
akci s živými organismy a toxicitu. Ve volné krajině se malé množství
NP vyskytuje přirozeně, dnes je však jejich odhadovaná koncentrace
oproti původním hodnotám několikanásobná.
Na rozdíl od volných částic nejsou nanočástice obsažené v matri‑
ci považovány za nebezpečné. I přesto se očekává, že po čase dojde
k uvolnění nanočástic z produktů a ke změnám v jejich vlastnostech,

Čistírenské kaly

Chemický dopad
V odpadních vodách a vodních systémech mohou mikroplastické
částice absorbovat chemikálie, jako jsou například polychlorované
bifenyly (PCB) a triklosan, vzhledem k jejich afinitě k hydrofobnímu
povrchu plastu. Existuje poměrně málo studií o bioakumulaci plas‑
tů a chemických účincích spojených se sorbovanými látkami, jako
jsou karcinogenní perzistentní organické polutanty (PoPs). Při jejich
požití organismy bylo prokázáno, že PoPs mají potenciál zavést tyto
toxické sloučeniny na vyšší trofickou úroveň a způsobit nežádoucí
účinky, včetně poškození vnitřních orgánů a pokles reprodukčního
úspěchu.
Nebezpečí výskytu mikroplastů v organismech tkví také ve vylu‑
hování aditiv a monomerů do organismu. Plast může obsahovat až
50 % aditiv27, například změkčovadla, (nonyl fenoly, DEHP), blokátory
hoření (různé druhy bisfenolů), nelepivé látky (perfluorované uhlovo‑
díky – teflon, vrstva potravinářských papírových krabic), těžké kovy
(plasty z elektrospotřebičů, elektroodpadů) a ochranná aditiva proti
povětrnostním vlivům.

Možnost vystavení lidské populace fyzikálním, chemickým nebo
biologickým dopadům z akumulace mikroplastů v prostředí bylo uve‑
deno výše s odkazem na vodní ekosystémy a mořské zdroje potravin.
V této souvislosti existují tři mechanismy, označené jako zvyšování
rizik pro lidské zdraví:
1. Mikroplasty uchované v organismech používaných jako lidské
zdroje potravy mohou vstoupit do lidského těla, kde jejich osud
není znám. To je zvláště důležité pro textilní mikrovlákna kvůli je‑
jich většímu zadržení v malých organismech, kde zapletení snižuje
přirozený průchod tělem.
2. Vysoký relativní povrch a jeho hydrofobní povaha, zejména pro
vláknité formy mikroplastů, usnadňují adsorpci chemikálií z okolní
vody a zvyšují rizika zavedení sorbovaných organických karcino‑
genních a nekarcinogenních sloučenin do těla organismu.
3. Biologická rizika, při nichž mikroplasty hostí bakterie a transportu‑
jí je i tam, kde se běžně nenacházejí v ekosystému (a tedy bez při‑
družené imunitní odpovědi), včetně některých bakterií spojených
s lidskou gastrointestinální infekcí.
Během uplynulého desetiletí bylo publikováno několik studií, kte‑
ré dokládají přítomnost námořních mikroplastů v různých mořských
plodech konzumovaných lidmi a spekulují o potenciální hrozbě pro
bezpečnost potravin, respektive lidské zdraví.28, 29
Je dokázáno, že zadržené mikroplastické částice menší než krev‑
ní buňky jsou pravděpodobně schopné vstoupit do krevního oběhu
a akumulovat se v těle v průběhu času.30, 31

Obrázek č. 2: Mikroplasty v tělech vodních živočichů27
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Ve zmíněné studii výzkumníci sledovali účinky nanočástic stříbra
zabudovaných do splaškových kalů na půdní mikroorganismy. Nejprve
zkoumali účinky nanočástic stříbra, když byly aplikovány v čisté formě,
aniž by byly smíchány s kalem z čistíren odpadních vod, do půdních
mikrobiálních komunit. Zjistili, že klíčové bakterie, které jsou důležité
pro přirozený cyklus dusíku, byly stále více inhibovány během 28 dnů
testování. Celková velikost populací mikrobů, pokud jde o biomasu, se
snížila během 28 dnů.
Následně zhodnotili účinky nanočástic v dlouhodobějším časovém
horizontu, a když byly v laboratorních testech začleněny do splaško‑
vých kalů. Kal byl před aplikací zpracován v laboratoři. Vědci srovná‑
vali účinky nanočástic stříbra s účinky dusičnanu stříbrného, zdrojem
stříbrných iontů, protože stříbro bylo dříve identifikováno jako toxické
pro mikroorganismy, pokud není ve formě nanočástic.
Více než 90 % nanočástic stříbra a téměř všechny ionty stříbra
byly absorbovány do splaškových kalů, což znamená, že proces čištění
odpadních vod neodstranil většinu nanočástic nebo iontů. Když byl
kontaminovaný kal testován na vzorcích půdy během 180 dnů, vědci
zaznamenali podobné účinky jako ty, které se vyskytly v předchozích
28 dnech testů s čistými nanočásticemi stříbra. Půdní mikroorganis‑
my byly podobně inhibovány – jak stříbrnými nanočásticemi, tak stří‑
brnými ionty – po 100 dnech po aplikaci.
Jsou‑li tyto kaly aplikovány na zemědělské půdy, mohou být rezi‑
dua stříbra opět přenesena do povrchových vod. Je nutné, aby koncen‑
trace stříbra v určité složce životního prostředí nepřekročila stanovené
hodnoty, které musejí být v souladu s prahovými koncentracemi nežá‑
doucích účinků u druhů, jako jsou bakterie, žížaly, řasy a ryby. Určitá
část stříbra, která se uvolní z nanočástic, se většinou dostane do půdy,
především právě z kalů. Do organismů se pak mohou dostat několika
cestami. Buď ve formě půdního roztoku kořeny rostlin, nebo v případě
živočišných organismů při výživě a tělesným kontaktem. Například ží‑
žaly nebo hlístice mají vysoce propustnou pokožku kvůli dýchání, čímž
dochází ke kontaktu a vniknutí zmíněných částic do organismu. Proto
je potřeba, aby byly známy prahové koncentrace všech forem stříbra,
nejen iontových, ale i kovových nanočástic37.
Chemické látky se budou neustále vyrábět a spotřebovávat a ná‑
sledně budou nepřetržitě vnikat do životního prostředí, a tak na něj
stále působit. Je však spousta dalších látek, které již v prostředí jsou
a my o jejich přítomnosti, působení a životním cyklu víme velice
málo nebo vůbec nic. Pro získání více informací je nutný další vý‑
zkum, nicméně bychom měli reflektovat současné poznatky. Jak řekl
J. W. Goethe, „nestačí vědět, vědění se musí použít“.
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jež zatím nejsme schopni předpovědět.
V životním prostředí na ně působí mnoho faktorů, které je mo‑
hou izolovat, modifikovat nebo degradovat, čímž ovlivňují jejich
biodostupnost a potenciální toxicitu. Jako příklad, který dokazuje
jedinečnost a nepředvídatelnost jejich chování, lze uvést fullereny
(supravodivost, v lékařství lék pro léčbu AIDS), u nichž se předpo‑
kládá, že všechny uhlíkové molekuly by měly být hydrofobní a ne‑
rozpustné ve vodě. Ovšem vědci zjistili, že hydrofobní fullerenové
molekuly získají náboj, čímž vznikají klastry [nano – C60 (nC60)]
suspendované ve vodě. Takové jejich seskupení by umožňovalo
lepší distribuci fullerenů ve vodním prostředí, a tím i jejich lepší
biodostupnost. Navíc roztoky neobsahující soli podporují rozpouš‑
tění fullerenů, na rozdíl od slaných roztoků, které je neutralizují, což
způsobuje jejich uvolnění a následnou kumulaci v sedimentech. Tyto
studie tedy potvrzují, že osud fullerenů v životním prostředí závisí
především na vlastnostech vodního ekosystému, ve kterém se na‑
cházejí.
Gottschalk a kol. ve své studii označili kaly z čistíren odpadních
vod za nejvýznamnější zdroje nanoprvků kontaminace zemědělské
půdy36. V Evropě i USA se hojně využívají jako organické hnojivo nebo
pro vylepšení kvality půdy v zemědělství a pro rekultivace. Tím se NP
obsažené v kalu dostávají do krajiny.
Pro porovnání je uváděno Švýcarsko, kde se kaly výhradně spalují
ve spalovnách a kde je významně nižší koncentrace nanomateriálů
v půdě. Ve Švýcarsku se NP vyskytují ve vyšším množství jak v kalu,
tak i v povrchových vodách, ale v půdě je jich ve srovnání s Evropou
méně.
Předpokládá se, že mnoho používaných nanočástic se nakonec
různými cestami dostane do půdy. Poté, co se dostanou do půd, pod‑
léhají rozmanitým půdním procesům, z nichž nejvýznamnějšími jsou
degradace a adsorpce, a mimo to nanočástice mohou samy adsorbo‑
vat jiné látky na svůj povrch. Kromě vlivu na samotnou půdu dochází
i k přímému ovlivnění půdních organismů.
Biologická dostupnost nanočástic je ovlivněna přítomností růz‑
ných chemických látek v prostředí. V půdách, které obsahují organické
látky produkované půdními organismy (polysacharidy, glykoproteiny,
fulvonové a huminové kyseliny), se předpokládá, že dojde k navázání
těchto látek na nanočástice, čímž způsobí jejich stabilizaci v dispergo‑
vané (rozptýlené) formě. Z tohoto důvodu se mohou takto modifiko‑
vané nanočástice stát více biodostupné pro půdní organismy. Naopak
anorganické ionty mohou zvyšovat stupeň agregace či aglomerace
částic, a znesnadnit tak průnik do organismů.
Je těžké odhadnout, do jaké míry se nanočástice mohou do
půdy dostat a jaké negativní (popřípadě pozitivní) účinky mohou
způsobit.

Tabulka č. 3: Srovnání množství nanoprvků v Evropě a ve Švýcarsku
Zdroj: Gottschalk a kol.36
NA OBSAH
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Materiálové a energetické využití suchého
stabilizovaného čistírenského kalu
doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D., Ústav energetiky, VŠCHT Praha
Ing. Jaroslav Moško, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i
Úvod
V České republice je důvodem pro nutnou úpravu kalové koncov‑
ky a způsobu nakládání s čistírenskými kaly zejména změna stávající
legislativy. V delším časovém horizontu se jedná o přejímání způsobů
nakládání s čistírenskými kaly ze států západní Evropy, které pravdě‑
podobně povede k úplnému zákazu skládkování čistírenského kalu,
tedy k jeho nevyužívání a k zákazu přímé aplikace na zemědělskou
půdu pro větší čistírny odpadních vod. Lze proto předpokládat, že se
kaly začnou ve větší míře využívat jako surovina pro recyklaci fosforu,
který se bude získávat přímo z kalu nebo po jeho termické úpravě,
například procesem spalování. Příkladem uvedených trendů jsou Ho‑
landsko, Švýcarsko, Německo, Rakousko a Slovinsko.
Rok / způsob zneškodnění kalů

2010

2011

2012

SOUČASNÁ SITUACE
V NAKLÁDÁNÍ
doc. Ing. Michael
S ČISTÍRENSKÝMI
Pohořelý, Ph.D.
KALY V ČR
Ze statistiky Českého statistického
úřadu vyplývá, že v současné době (data z roku 2017) se převážná
část (76,6 %) vyprodukovaných čistírenských kalů (178 077 tun su‑
šiny) využívá k přímé aplikaci na půdu a k rekultivacím (42,4 %) a ke
kompostování (34,2 %) a jen zanedbatelná část je zpracována termic‑
kými procesy (spalováním), viz tabulky č. 1 a 2.

2013

2014

2015

2016

2017

tuny sušiny / rok
přímá aplikace a rekultivace*

60 639

61 750

51 912

54 713

47 830

63 061

62 551

75 451

kompostování

45 528

45 985

53 222

50 384

60 511

67 065

65 163

60 930

skládkování

6 177

9 527

9 340

7 123

5 236

6 513

10 183

11 809

spalování

3 336

3 538

3 528

3 232

3 400

2 167

4 814

4 736

jinak**

55 009

43 018

50 188

38 822

42 185

34 191

30 998

25 151

celkem

170 689

163 818

168 190

154 274

159 162

172 997

173 709

178 077

* Přímá aplikace na zemědělskou a lesnickou půdu
** Technická vrstva skládky
Tabulka č. 1: Způsoby nakládání s čistírenskými kaly v ČR v období 2010 – 2017 (v tunách sušiny / rok)1
Rok / způsob zneškodnění kalů

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

přímá aplikace a rekultivace*

35,50

37,70

30,90

35,50

30,10

36,50

30,00

42,40

kompostování

26,70

28,10

3,62

5,82

31,60

32,70

38,00

38,80

37,50

34,20

5,50

4,62

3,29

3,76

5,86

6,63

%

skládkování
spalování

1,95

2,16

2,10

2,09

2,14

1,25

2,77

2,66

jinak**

32,20

26,30

29,80

25,20

26,50

19,80

17,80

14,10

celkem

100

100

100

100

100

100

100

100

Čistírenské kaly

* Přímá aplikace na zemědělskou a lesnickou půdu
** Technická vrstva skládky
Tabulka č. 2: Způsoby nakládání s čistírenskými kaly v ČR v období 2010 – 2017 (v %)1
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SOUČASNÁ SITUACE V NĚMECKU A V DALŠÍCH
VYBRANÝCH STÁTECH EVROPY
V Německu byl přijat zákon o zákazu použití kalu nebo kompostu
z kalu jako hnojiva na půdu od roku 2029 pro čistírny odpadních vod
o kapacitě 100 000 ekvivalentních obyvatel (EO) a více a od roku 2032
pro čistírny odpadních vod o kapacitě 50 000 EO a více. Dále je zave‑
dena povinnost získávání fosforu z kalu, pokud je jeho obsah v sušině

kalu vyšší než 2 %. Fosfor se bude muset získávat přímo z kalu s mini‑
mální výtěžností 50 % nebo bude nutné kal monospalovat (tj. spalovat
samostatně bez přídavného pevného paliva). Jestliže bude kal spalován,
musí se získat alespoň 80 % fosforu z popela nebo bude povoleno popel
ukládat pro budoucí využití2, 3. Způsoby nakládání s kaly v Německu
v letech 2010 – 2017 jsou uvedeny v tabulkách č. 3 a 4. V současné době
(data z roku 2017) se v Německu termicky zpracovává již 70 % čistíren‑
ského kalu.
NA OBSAH

Rok

2010

2011

(sludge‑char, biocharu na bázi čistírenského kalu).
Hlavní důvody pro změny způsobu nakládání s čistírenskými kaly
v uvedených evropských státech:
• zabezpečení skutečné hygienizace čistírenského kalu a dalších
komodit na bázi kalu
• snížení obsahu organických mikropolutantů, zejména PPCP (Phar‑
maceuticals & Personal Care Products – farmaceutika, kosmetika,
hormony) a POP (perzistentní organické polutanty) v čistírenském
kalu a dalších komoditách na bázi kalu
• materiálové a energetické využití kalu, tj. recyklace fosforu, výroba
užitného tepla nebo elektrické energie

2012

2013

technické
zpracování

materiálové
využití

Způsob využití

2014

2015

2016

2017

tuny sušiny / rok

v zemědělství

566 295

567 187

541 935

484 464

470 882

427 736

423 497

309 826

rekultivace nebo kompostování

259 312

254 402

235 439

203 712

216 148

190 127

169 439

172 003

jiné materiálové využití*

58 052

61 106

58 107

60 692

35 386

33 547

31 064

32 620

883 659

882 695

835 481

748 868

722 416

651 410

624 000

514 449

spalování

230 581

425 108

432 516

460 411

478 493

spoluspalování

250 326

400 115

446 871

615 928

648 108

suma

blíže nespecifikováno

Speciál 2019

Jihomoravské

EKOLISTY

Skládkování a použití kalů a kompostů z kalů na půdu je úplně
zakázáno ve Švýcarsku (od roku 2008 včetně přechodného období)
a v Nizozemsku (od roku 1996), kde jsou kaly spalovány (monospalo‑
vány nebo spoluspalovány)4, 5, 6.
V Rakousku se obdobná legislativa jako v Německu, tj. zákaz po‑
užití kalu nebo kompostu z kalu jako hnojiva na půdu, připravuje pro
čistírny od 20 000 EO (je navrženo desetileté přechodné období). Dále
je zavedena povinnost získávání fosforu z kalu, pokud je jeho obsah
v sušině kalu vyšší než 2 %, nebo bude muset být kal monospalován.
Fosfor se bude získávat z popela vzniklého spálením kalu7.
V posledních letech je jako alternativa k monospalování kalu
v některých státech využíván proces pyrolýzy pro výrobu kalouhlu

1 003 749

1 067 431

1 008 830

suma

553 864

252 707

269 292

66 554

63 555

1 034 771

1 077 930

1 148 679

1 142 893

1 190 156

jiné využití**

–

–

–

4 232

2 642

2 998

6 293

6 871

suma celkově

1 887 408

1 950 126

1 844 311

1 787 871

1 802 988

1 803 087

1 773 186

1 711 476

* Například jako stavební materiál, k zahušťování, k fermentaci
** Zahrnuje množství transportované do sušicích zařízení, kde je další zpracování neznámé
Tabulka č. 3: Způsoby nakládání s čistírenskými kaly v Německu v období 2010 – 2017 (v tunách sušiny / rok)8
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

v zemědělství

30

29

29

27

26

24

24

18

rekultivace nebo kompostování

14,1

13

13

11

12

11

10

10

technické
zpracování

materiálové
využití

Způsob využití

jiné materiálové využití*
suma

%

3,1
47

3,1
45

3,2
45

spalování
spoluspalování
blíže nespecifikováno

53

55

55

suma

jiné využití**
suma celkově

–
100

–
100

–
100

3,4

2,0

1,9

1,8

1,9

42

40

36

35

30

13

24

24

26

28

14

22

25

35

38

31

14

15

58

60

64

0,24
100

0,15
100

0,17
100

3,8
64
0,35
100

3,7
70
0,40
100

HLAVNÍ DŮVODY ZVÝŠENÉHO ZÁJMU
O ČISTÍRENSKÉ KALY V ČR
• zákaz ukládání směsného komunálního odpadu, recyklovatelného od
padu a využitelného odpadu na skládky od roku 2024 (229/2014 Sb.)
• nový zákon o odpadech, jehož součástí bude pravděpodobně úplný
zákaz skládkování čistírenských kalů
NA OBSAH

• vyhláška č. 437/2016 Sb. a č. 474/2000 Sb. (novela 237/2017
Sb.), která zásadně zpřísňuje mikrobiologická kritéria pro použití
upravených kalů na zemědělskou půdu
• recyklace fosforu, dusíku a dalších nutričních prvků; fosfor byl za‑
řazen na seznam kritických surovin pro EU z důvodu obavy o jeho
dostupnost a cenu způsobenou cenovými spekulacemi9, viz obrá‑
zek č. 1

Čistírenské kaly

* Například jako stavební materiál, k zahušťování, k fermentaci
** Zahrnuje množství transportované do sušicích zařízení, kde je další zpracování neznámé
Tabulka č. 4: Způsoby nakládání s čistírenskými kaly v Německu v období 2010 – 2017 (v %)8
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Velmi účinným způsobem hygienizace kalu je jeho tepelné suše‑
ní, které probíhá při teplotě 80 – 180 °C (dle technologie sušárny).
Výsledný obsah vlhkosti ve vysušeném kalu je obvykle do 10 % hm.
U sušení kalu je nutné počítat se zvýšenou energetickou náročností
a vyššími investičními náklady. Sušením kalu se docílí jeho vysoké‑
ho hygienického zabezpečení a dlouhodobé skladovatelnosti. Sušení
kalu vede též ke značné redukci množství odpadu, což snižuje nároky
na dopravu kalu. Sušení je rovněž vhodná metoda předúpravy kalu
před jeho dalším termickým zpracováním, které bude v ČR zastávat
stále větší podíl na zpracování kalu, jak lze z výše uvedených důvodů
předpokládat.
U kalu hygienizovaného výše uvedenými technologiemi, vyjma
sušeného kalu v případě řádného skladování, hrozí opětovný rychlý
nárůst obsahu indikátorových mikroorganismů nad limitní hodnoty.
Obrázek č. 1: Vývoj ceny fosfátové rudy10

MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ
ČISTÍRENSKÉHO KALU

HYGIENIZACE ČISTÍRENSKÉHO KALU
Hygienizace čistírenského kalu je aktuálním problémem většiny
provozovatelů ČOV v České republice. Obecně lze k hygienizaci kalů
v ČOV s anaerobní fermentací kalu použít všech metod, při kterých
dochází k usmrcování mikroorganismů. Hygienizace může probíhat
přímo v technologické lince úpravy a zpracování kalů. Technologicky
lze zařadit hygienizaci jako součást anaerobní fermentace (stabiliza‑
ce), dále před anaerobní fermentaci nebo po anaerobní fermentaci.
Mezi technologie schopné zabezpečit uvedené legislativní poža‑
davky na zvýšený stupeň hygienizace kalu patří zejména pasterizace
kalu a mezofilní anaerobní stabilizace kalu, termická hydrolýza kalu
a mezofilní anaerobní stabilizace kalu, hygienizace stabilizovaného
kalu vápnem a sušení anaerobně stabilizovaného kalu.

Použitím termických procesů k likvidaci kalu lze zredukovat
hmotnost tohoto odpadu až o polovinu (vztaženo na suchý kal),
zejména spalováním, které je nejběžnějším termickým procesem
pro zpracování čistírenských kalů a zabezpečuje absolutní hygie‑
nickou nezávadnost. Pro termické procesy je vhodné kaly nejdříve
vysušit, a to nejlépe přímo v místě jejich vzniku. Tím se zároveň
snižují náklady na dopravu kalů na místo zpracování a zabezpečuje
se energetická soběstačnost procesu. Termickými procesy lze na‑
víc získat druhotné suroviny, které mohou být následně využívány
například pro získávání fosforu (popel ze spalování) nebo je lze
použít přímo pro aplikaci na půdu (kalouhel – sludge‑char, biochar
na bázi čistírenského kalu z pyrolýzy). Porovnání termických proce‑
sů na odstraňování kalů se zřetelem na pevné zbytky je popsáno
v tabulce č. 5.

Stabilizované čistírenské kaly
proces (teplota procesu)

Fluidní spalování (850 °C)

Zplyňování (850 °C)

Pyrolýza (600 °C)

otevřená technologie

ANO

NE

ANO

nutnost vysušeného kalu

ANO

ANO

ANO

hmotnost redukce
záchyt fosforu
záchyt ostatních nutrientů
úplné odstranění organického podílu
odstranění hg

ANO, cca na 1/2

ANO, cca na 1/2

ANO, cca na 3/5

ANO, více jak 95 %

ANO, více jak 95 %

ANO, více jak 95 %

ANO, kromě N

ANO, kromě N

ANO, včetně části N*

ANO

NE, pouze částečné

NE, pouze částečné

ANO

ANO

ANO

NE, částečně polotěkavé

NE, polotěkavé ano

NE

produkt

popel s obsahem P

popel s obsahem P a C

kalouhel s obsahem P a N

kapacita

nad 150 000 EO

nad 150 000 EO

nad 30 000 EO

odstranění ostatních těžkých kovů a As

Čistírenské kaly

* Obsan N v kalouhlu je cca 2 hm. % (cca 50% redukce proti obsahu v čistírenském kalu)
Tabulka č. 5: Porovnání termických procesů s ohledem na pevný zbytek z čistírenského kalu
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Spalování čistírenského kalu
Spalování kalu je vhodné řešit monospalováním, aby nedošlo k naře‑
dění popela bohatého na fosfor nebo k jeho kontaminaci dalšími polutan‑
ty. Pro monospalování se využívají dominantně fluidní technologie. Cílem
monospaloven čistírenských kalů v Německu (obrázek č. 2) je zejména:
• kombinovaná výroba elektrické energie a užitečného tepla
• úplná stabilizace a hygienizace kalu

• destrukce veškerých organických látek typu PPCP i POP
• koncentrace nutrientů (fosforu, draslíku, vápníku a hořčíku) v po‑
pelu
• částečné odstranění těkavých a polotěkavých těžkých kovů
Složení popela z 24 monospaloven čistírenského kalu v Německu
za roky 2011 a 2012 je uvedeno v tabulkách 6 a 7.

NA OBSAH

Max.

Průměr

Medián

Počet
vzorků

0,7
6,1
1,8
< 0,006
0,3
0,2
1,5
0,3
2,4
0,1

20,2
37,8
20,3
1,7
3,9
2,6
13,1
6,9
23,7
1,5

5,2
13,8
9,9
0,9
1,4
0,7
7,3
1,5
12,1
0,4

4,8
10,5
9,5
0,9
1,3
0,6
7,9
1,0
12,1
0,4

252
252
252
227
252
252
252
252
252
252

Tabulka č. 6: Složení popela (popelotvorné prvky a S)
z 24 monospaloven čistírenského kalu v Německu12
Prvek

Min.

Sc
V
Cr
Mn
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Ag
Cd
Sn
Sb
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf

0,7
9,3
58
334
7,3
8,2
162
552
3,2
2,4
4,2
0,8
67
1,1
23,9
0,6
7,5
0,5
< 0,1
7,3
1,5
128
9,8
15,7
1,37
4,71
0,9
0,18
0,8
0,1
0,5
0,1
0,3
0,0
0,3
0,0
0,8

NA OBSAH

Max.
48,5
1 206
1 502
6 488
83,5
501
3 467
5 515
24,7
12,8
124,0
9,9
2 340
53
984
293
112
133,1
80,3
8 706
454
13 650
269
169
18,4
60,9
20,8
2,1
59,1
1,8
11,1
1,9
6,1
0,7
5,7
0,7
25,2

Průměr

Medián

Počet
vzorků

6,1
136
267
1 914
28,1
105,8
916
2 535
11,8
5,9
17,5
2,5
578
11,6
167
19,5
25,3
12,5
3,3
194
23,0
2 173
32
49,2
4,9
17,2
3,3
0,7
4,6
0,5
2,4
0,5
1,3
0,2
1,3
0,2
4,4

4,2
54,0
159,7
1 307
20,7
74,8
785
2 534
11,6
5,5
13,6
2,0
493
9,2
106
11,0
20,0
9,1
2,7
76,6
12,4
1 057
25,5
42,8
4,2
15,6
2,9
0,6
2,8
0,4
1,9
0,4
1,0
0,2
1,0
0,2
3,2

252
252
252
252
164
251
252
252
252
252
252
102
252
252
250
252
252
248
252
252
252
229
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252

Prvek

Min.

Max.

Průměr

Medián

Počet
vzorků

Ta
W
Au
Hg
Pb
Th
U

< 0,15
< 0,6
< 0,15
0,1
< 3,5
1,0
1,58

98,7
336
8,4
3,6
1 112
19,3
25,5

4,3
52,8
1,2
0,8
151
5,2
5,8

1,2
41,1
0,9
0,5
117
4,9
4,9

252
252
252
143
252
252
252

Tabulka č. 7: Složení popela (kovy) z 24 monospaloven
čistírenského kalu v Německu12
Využití popela z monospalování čistírenského kalu pro výrobu
P‑produktů je podmíněno právě monospalováním. V popelu ze spalo‑
vání kalu je fosfor v nerozpustné formě (zejména Ca3(PO4)2, Fe3(PO4)2
a AlPO4). Další využití je zaměřeno na:
• separace těžkých kovů a fosforu
• transfer fosforu v popelu do biologicky dostupné formy pro výrobu
hnojiva
• úpravu popela na kvalitu vhodnou pro zpracovatelský průmysl
Zkoumají se jak hydrometalurgické, tak pyrometalurgické postupy
úpravy popela ze spalování kalu. Více informací o recyklaci fosforu
z popela po monospalování kalu lze získat zejména z těchto publikací:
Egle a kol. (2016)13, Šyc a kol. (2015, česky)14. Problematikou spa‑
lování čistírenského kalu se zabývají také články: Werther a Ogada
(1999)15, Pohořelý a kol. (2015, česky; zde jsou klíčovým polutantem
z pohledu dodržení emisních limitů oxidy dusíku, především NOx)16.
•
•
•
•

Spalování kalu – shrnutí
Spalování kalu je technologicky zvládnuté.
Popel lze dlouhodobě skladovat.
Přímé využití popela jako hnojiva je nevhodné.
Získávání fosforu z popela probíhá ve více krocích pomocí pyro- či
hydrometalurgických postupů. Technologie jsou v současné době
ve vývoji.

Pyrolýza kalu
Pyrolýza je termický rozklad materiálu bez přístupu médií obsahují‑
cích volný kyslík. Podstatou pyrolýzy je ohřev materiálu nad mez termické
stability přítomných organických sloučenin, což vede k jejich štěpení.
Produkty pyrolýzy kalu jsou pyrolýzní plyn, kapalný (kondenzující) podíl
a pevný zbytek (kalouhel, sludge‑char, biochar na bázi kalu). Vzájemný
poměr produktů záleží na podmínkách pyrolýzního procesu (hlavně na tep‑
lotě, době zdržení a rychlosti ohřevu). Kapalný podíl se skládá z organické
fáze (minoritní část) a vodní fáze (majoritní část). Směs pyrolýzního plynu
a kapalného podílu nad teplotou rosného bodu dehtů se nazývá primární
pyrolýzní plyn. Kapalný podíl obsahuje jak organické látky vroucí při více
stupních vzniklé procesem pyrolýzy, tak i organické látky vroucí při více
stupních, které vznikly odpařením z kalu. V případě výroby kalouhlu lze
proces nazvat karbonizací, neboť hlavním produktem je uhlíkatý materiál.
Celkové tepelné zabarvení procesu je silně endotermní, což znamená, že
je nutné do procesu dodat velké množství tepelné energie. Energii lze zís‑
kat například ze spálení primárního pyrolýzního plynu, jenž má dostatek
energie pro pokrytí energetických nároků na proces pyrolýzy17.
Hlavní důvodem pyrolýzy čistírenského kalu je výroba kalouhlu,
který se aplikuje do zemědělské půdy především za účelem zvýšení
úrodnosti půdy. Zvyšování úrodnosti je způsobeno níže uvedenými
procesy (Pohořelý a kol., 2017).

Čistírenské kaly
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Kalouhel:
• zvyšuje zádrž vody v půdě
• zlepšuje využití biogenních prvků z hnojiv – zadržuje je a pomalu
uvolňuje
• snižuje průnik výživových látek do podzemních vod —> vhodné pro
písčité půdy
• kypří (zlehčuje) půdu —> vhodné pro jílovité půdy
• v prvních měsících po aplikaci částečně nahrazuje kombinovaná
hnojiva díky vysokému obsahu biogenních prvků (P, N apod.)
• v prvních měsících po aplikaci upravuje pH půdy díky vyšším kon‑
centracím Ca —> vhodné pro kyselé půdy
Výhody kalouhlu oproti přímé aplikaci čistírenského
kalu do půdy lze shrnout do těchto bodů (Pohořelý a kol., 2017):
• zadržování vody v půdě
• snižování průniku biogenních prvků (N, P, K atd.) z hnojiv do pod‑
zemních vod v důsledku jejich retence a postupného uvolňování
z kalouhlu
• snižování vyluhovatelnosti/obsahu těžkých kovů a arzenu
• snižování obsahu problematických organických látek

• kypření půdy
• sekvestrace C
• snížení emisí skleníkových plynů, zejména CH4, CO2 a N2O
Pyrolýza kalu – shrnutí
• Pyrolýza kalu je technologicky zvládnutá.
• Výroba kalouhlu (sludge‑char, biochar na bázi kalu) z čistírenské‑
ho kalu pyrolýzou je vhodná pro čistírny s anaerobní stabilizací
a s nízkým obsahem těžkých kovů z důvodu nutnosti dodržení mez‑
ních hodnot pro aplikaci kalouhlu na zemědělskou půdu. Česká le‑
gislativa pro přímou aplikaci kalouhlu vyrobeného z čistírenského
kalu na zemědělskou půdu se připravuje.
Závěr
Doporučujeme řešit stávající legislativní požadavky na nakládá‑
ní s čistírenskými kaly v ČR doplněním technologie ČOV s anaerobní
stabilizací o vhodnou sušárnu kalu. Tím se zabezpečí nejen jejich
hygienizace, ale i skladovatelnost. Řešení významně usnadní pří‑
padnou instalaci termického zpracování kalů, která je evropským
trendem.

Rekonstrukce kalového hospodářství ČOV
Brno‑Modřice
Ing. Vladimír Habr, Ing. Miroslav Klos
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Úvod
Kalové hospodářství ČOV v Modřicích je v důsledku rozvoje města
dlouhodobě přetěžováno. Některým zařízením kalové linky končí jejich
morální i technická životnost. Energetická bilance kalové linky neod‑
povídá moderním trendům a ani srovnání s jinými ČOV není příznivé.
Nejslabším místem kalového hospodářství je stavebně‑technický stav
vyhnívacích nádrží. Vezmeme‑li navíc v úvahu legislativní vývoj v oblasti
nakládání s čistírenskými kaly, máme více důvodů a snad i příležitostí
k celkové rekonstrukci kalové linky. Koncepční studie zpracovaná v roce
2016 posoudila možné varianty postupu a doporučila řešit rekonstrukci
kalového hospodářství novou technologií, která používá proces termické
hydrolýzy přebytečného kalu v kombinaci s mezofilní anaerobní stabili‑
zací kalu. Stávající sušárna kalu již nevyhovuje a bude nahrazena novou
nízkoteplotní sušárnou, jež bude sušit celou produkci stabilizovaného
a odvodněného kalu. Prakticky celá kalová linka ČOV bude nová.

vzrostla z tehdejších 513 000 EO na
dnešních 640 000 EO.
Zatížení celé ČOV, a zejména
Ing. Vladimír Habr
kalové linky je průběžně vyhod‑
nocováno. Dlouhodobé přetěžo‑
vání zahušťovacích nádrží primárního kalu způsobovalo již při
průměrném zatížení vyšší zpětné látkové toky. To vedlo v roce
2015 k rozhodnutí vybudovat dvě nové flotační nádrže na primární
kal. Již tehdy však bylo zřejmé, že bude nezbytné posoudit pře‑
těžování kalového hospodářství komplexně a navrhnout řešení
pro celou kalovou linku, jak z hydraulického hlediska a lepšího
využití energetického potenciálu, tak z hlediska stavebně‑tech‑
nického stavu jednotlivých částí kalové linky. S tímto cílem byla
v roce 2016 zpracována studie „Koncepce ČOV Brno‑Modřice do
roku 2025“.

Čistírenské kaly

STÁVAJÍCÍ SITUACE

20

Čistírna odpadních vod v Modřicích byla uvedena do provozu
již v roce 1961. V důsledku rozvoje města se v 80. letech minulé‑
ho století postupně rozšiřovala. Velkou rekonstrukcí a rozšířením
prošla v období od května 2001 do března 2005 a poté byla opět
uvedena do trvalého provozu. Již po několika letech se ukázalo,
že zatížení ČOV se dále zvyšuje z důvodu intenzivního rozvoje
města, a to jak z hlediska počtu obyvatel, tak z důvodu výstavby
několika průmyslových zón. V letech 2009 – 2010 byla intenzi‑
fikována vodní linka a zvýšena nitrifikační kapacita biologické‑
ho stupně čištění, a celková kapacita biologického stupně tak

Kaly celkem

Odvodněný kal 23 %

Sušený kal 93 %

t/rok

t/rok

t/rok

2015

27 378

23 539

3 839

2016

23 808

19 173

4 635

2017

22 486

18 292

4 194

2018

21 121

16 359

4 762

Rok

Tabulka č. 1: Množství kalů v ČOV Brno‑Modřice
NA OBSAH

Koncepce byla založena na důkladné analýze provozních dat
z předchozích období. Jako referenční byl stanoven rok 2013. Důvo‑
dem pro volbu tohoto roku bylo vyšší látkové a hydraulické zatížení
v tomto roce a rovněž vyšší počet měření než v roce následujícím. Ana‑
lyzovaly se nejen údaje o zatížení kalového hospodářství, ale i údaje
o hospodaření s energiemi.
Analýzou provozních stavů bylo mj. zjištěno, že:
• existuje kapacitní rezerva v biologickém čištění oproti návrhové
kapacitě
• předchozími opatřeními byly eliminovány zpětné toky v kalové
vodě se zahuštěním primárního kalu, ale zvýšily se zpětné toky
z odvodňování stabilizovaného kalu
• je nutné vyřešit nedostatečnou kapacitu kalové linky od vyhníva‑
cích nádrží přes odvodnění stabilizovaného kalu až po sušárnu kalu
• technický a provozní stav stávající středně teplotní sušárny umož‑
ňuje sušení jen cca poloviny produkce stabilizovaného kalu
• stavebně‑technický stav vyhnívacích nádrží je nevyhovující a je‑
jich rekonstrukce by si pravděpodobně vyžádala velmi vysoké
náklady
• je potřeba provést zásadní změny v oblasti hospodaření s energiemi
Na základě multikriteriální analýzy bylo doporučeno vybudování
nových vyhnívacích nádrží o objemu 13 500 m³ a zavedení nového
procesu termické hydrolýzy kalu (THP).

pěnění kalu ve vyhnívacích nádržích a v neposlední řadě i výrazné sní‑
žení zápachu stabilizovaného a odvodněného kalu.
Rozhodli jsme se pro předřazený proces termické hydrolýzy na
přebytečném kalu v jednolinkovém uspořádání. Je zřejmé, že velikost
THP a energetická potřeba hydrolýzy přebytečného kalu je výrazně
menší než tepelná potřeba pro hydrolýzu veškerého směsného kalu.
Z referenčních projektů se jeví, že celkový efekt investice (investiční
a provozní náklady) je v případě využití hydrolýzy přebytečného kalu
vyšší.
Při termické hydrolýze přebytečného kalu je produkce kalového
plynu vyšší než při hydrolýze směsného kalu. Pro proces termické hyd‑
rolýzy je potřeba zajistit zdroj tepla, kterým je vyvíječ páry umístěný
do spalinového okruhu kogeneračních jednotek.
Na termickou hydrolýzu je v našem případě navázán proces mezo‑
filní anaerobní stabilizace (MAS) směsného primárního a hydrolyzova‑
ného přebytečného kalu. Vlivem anaerobní stabilizace by mělo dojít
k vyšší přeměně organických látek na kalový plyn. Obě tyto technolo‑
gie vedle sebe by tedy měly bezpečně zaručit vyšší produkci kalového
plynu a snížení organické sušiny kalu. Prakticky všechny větší refe‑
renční čistírny odpadních vod s termickou hydrolýzou a s anaerobní
stabilizací kalu prokazují uvedené očekávané efekty. Z těchto referen‑
cí soudíme, že energetická bilance této procesní kombinace bude pře‑
bytková. U energetické bilance předpokládáme konzervativní hodnotu
minimálního množství produkovaného kalového plynu na úrovni 0,55
Nm3/kg organické sušiny vstupující do vyhnívacích nádrží. Podle od‑
borné literatury i referenčních projektů předpokládáme, že je možné
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VARIANTY KONCEPCE ŘEŠENÍ KALOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ

Obrázek č. 1: Zjednodušené procesní schéma termické hydrolýzy přebytečného kalu v ČOV Brno‑Modřice

NA OBSAH

dosáhnout významného nárůstu objemu kalového plynu. Zároveň veš‑
kerou energii z kalového plynu využijeme pro vlastní potřebu – nejen
pro výrobu páry pro THP, ale také pro vyhřívání vyhnívacích nádrží
a samozřejmě i pro nízkoteplotní sušárnu, která bude na konci procesu
kalové linky.
Mezofilní anaerobní stabilizace kalu a míchání
vyhnívacích nádrží
Čtyři stávající a stavebně již nevyhovující vyhnívací nádrže
nahradíme stejným počtem nových nádrží, avšak s menším objemem.
Doba zdržení kalu ve vyhnívacích nádržích má být zhruba 15 dnů.
Velkou pozornost chceme rovněž věnovat způsobu míchání kalu ve
vyhnívacích nádržích v souvislosti s možností pěnění. Dosavadní

Čistírenské kaly

Proč termická hydrolýza kalu?
Proces termické hydrolýzy kalu (THP) jako předúpravy kalu je po‑
měrně dobře znám. Využívají jej v mnoha velkých ČOV, zejména v ze‑
mích západní Evropy, Ameriky i Asie. Pravděpodobně nejvíce rozšířená
je termická hydrolýza, existují však i jiné typy hydrolýz čistírenského
kalu. U termické hydrolýzy jde zjednodušeně řečeno o proces, při němž
jsou buňky kalu zahřáty při tlaku nad 6 barů na teplotu více než 160
stupňů Celsia, kdy po dobu asi 30 minut dochází k jejich dezintegraci
a obsah kalových buněk se uvolní do roztoku kalu. Hydrolyzovaný kal
je pak lépe odbouratelný a v následujícím procesu anaerobní stabiliza‑
ce dochází k vyšší tvorbě kalového plynu, a snižuje se tak množství or‑
ganických látek. Z dalších předností termické hydrolýzy lze jmenovat
mírně nižší množství polymeru při odvodňování vyhnilého kalu, snížení
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informace o THP potvrzují, že proces termické hydrolýzy snižuje či
vylučuje pěnění, nicméně bychom preferovali způsob míchání, kte‑
rý sám o sobě také snižuje pěnění ve vyhnívacích nádržích. Důraz
klademe na způsob míchání, který zajistí vysokou míru homogeni‑
zace obsahu vyhnívací nádrže, čímž bychom řešili i požadavek na
minimalizaci tvorby sedimentů s ohledem na vyšší obsah písčitých
materiálů, jež máme v přebytečném kalu. V rámci snahy o snižování
energetické náročnosti preferujeme míchací zařízení s nižším energe‑
tickým příkonem a současně s co nejlepší homogenizací míchaného
kalu. Vedle vyhnívacích nádrží budou umístěny dvě uskladňovací
nádrže, jejichž objem má především zajišťovat rezervu k uskladnění
stabilizovaného kalu během údržby a odstávek zařízení na odvodnění
a sušení kalu.
Plynové hospodářství
Dalším plánem je změna typu plynojemů. Dva samostatně stojící
membránové plynojemy, každý s objemem 1 500 m³, budou demonto‑
vány a nově bude kalový plyn akumulován v tzv. nasazených membrá‑
nových plynojemech na vyhnívacích nádržích, každý z nich pro objem
2 000 m³. Nevylučujeme ani samostatně stojící plynojem; v takovém
případě by však bylo nutné řádně posoudit jeho umístění s ohledem na
bezpečnostní pásma v omezeném prostoru, který máme k dispozici.

Čistírenské kaly

Nízkoteplotní sušárna kalu
Stávající sušárna kalu NARA je středně teplotní sušárna
s nepřímým ohřevem. Kromě jejích odstávek z důvodu poruch nás
trápí i vyšší náklady na údržbu a opravy. Kromě toho má podstatně
vyšší energetickou náročnost v podobě specifické potřeby tepla na
kilogram odpařené vody, než mají současné moderní nízkoteplotní
sušárny. Současná specifická potřeba tepla sušárny se pohybuje ko‑
lem 1,5 kWh/kg odpařené vody, což je asi o 50 % více než dnešní níz‑
koteplotní sušárny, se kterými počítáme v návrhu řešení. Navrhujeme
využít dvojlinkové uspořádání, jež by zajistilo větší výkonovou flexibi‑
litu a dostupnost alespoň jedné linky v případě plánované odstávky
jedné z linek. Každá linka bude mít své periferie (plnění, sila na sušený
kal atd.) a pro každou linku sušení požadujeme samostatnou sestavu
kotlů s hořáky pro kalový i zemní plyn.
V rámci zadávací dokumentace jsme rovněž stanovili minimální
obsah sušiny ve výstupu ze sušárny ve výši 90 %. Již řadu let odvá‑
žíme sušený kal do cementárny v Mokré u Brna, kde je pálen v ce‑
mentářských pecích, a s touto koncovou spotřebou počítáme i nadále.
Vedle sušiny máme předepsány další podmínky na kvalitu sušeného
kalu, jež bychom také měli splnit i v budoucnu.
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Energetické hospodářství
Základním dostupným zdrojem energie v ČOV je kalový plyn. Ve
stávající ČOV v Modřicích je právě v energetické bilanci zjevně slabé
místo i při využití veškerých energií z procesu. Množství spáleného
plynu na hořáku zbytkového kalu průběžně roste, což podporuje
naše přesvědčení a záměr, že plánovaný projekt musíme realizovat
co nejdříve. Návrh nové energetické bilance s THP byl zpracován
jak pro současné zatížení, tak pro výhledové zatížení kalové linky
v roce 2035.

Zdrojem tepla pro kogenerační jednotky bude kalový plyn, pro THP
to bude spalinové teplo z KGJ, pro ohřev kalu před VN nízké teplo ze
sušení kalu a pro sušárnu nízké teplo z KGJ a z kotelny na zemní plyn.
Kotle i kogenerační jednotka budou dvoupalivové, vedle kalového ply‑
nu i na zemní plyn.
Naše dvě kogenerační jednotky instalované v roce 2003 jsou stále
v provozu, nicméně v souvislosti s novými technologiemi (THP + MAS)
předpokládáme vyšší produkci kalového plynu a jeho energetické
využití. Součástí projektu je tedy další kogenerační jednotka s výko‑
nem 0,5 MW a s minimálními požadavky na elektrickou účinnost ve
výši 35 % a s celkovou účinností nejméně 85 %. Tato nová kogenerač‑
ní jednotka bude sloužit k výrobě elektřiny, nízkoteplotního tepla pro
pokrytí části potřeby tepla pro proces sušení kalu a produkci páry pro
termickou hydrolýzu kalu.
Zahušťování přebytečného kalu a odvodňování
vyhnilého kalu
V případě zahušťování a odvodňování kalů předpokládáme
odstředivky v uspořádání 2 + 1. V normálním režimu, tj. při funkci
THP, bude výstupní koncentrace zahuštěného přebytečného kalu
ve výši cca 16 %. V případě, že bude THP mimo provoz, bude vý‑
stupní sušina při zahušťování přebytečného kalu jen zhruba 6 %.
Vyhnilý kal bude odvodňován na mechanické odstředivce s vý‑
stupní koncentrací kolem 28 %, což je vstupní koncentrace kalu na
sušárny.
Další části nové kalové linky
Součástí projektu je i celá řada dalších zařízení, která jsou nezbyt‑
ná pro spolehlivou funkci kalové linky. Patří mezi ně uskladňovací
nádrže, biofiltry, hořák zbytkového plynu, odsíření, čerpací stanice,
trafostanice, SCADA, vozovky a také objekt na dezinfekci technologic‑
ké vody, která bude odebírána z odtoku ČOV.
Pro bezproblémový odvoz sušeného kalu je třeba vybudovat úloži‑
ště kontejnerů se sušeným kalem. Pro dočasné uskladnění sušeného
kalu před jeho odvozem do cementárny bude sloužit celkem 28 kon‑
tejnerů s obsahem 20 m³. Takto velká skladovací kapacita je potřebná
pro případ pravidelné odstávky cementárny, ke které dochází pravidel‑
ně vždy začátkem roku.
Také vzhled čistírny se pravděpodobně změní. Ve stávajících kolek‑
torech již není místo a nejsou k dispozici ani dostatečně velké volné
plochy mezi stávajícími objekty. Proto bude zřejmě nezbytné umís‑
tit spojovací potrubí na nové nadzemní trubní mosty. Nejvýraznější
změnou bude demolice dosluhujících objektů, zejména vyhnívacích
a uskladňovacích nádrží, a demontáž nevyužitých technologií.
Závěr
Příprava a realizace projektu takového rozsahu znamená zkoumá‑
ní dosud neodzkoušených postupů, které povedou k řadě unikátních
zkušeností při zavádění nových technologií v oblasti čištění odpadních
vod. Dobu výstavby odhadujeme na dva a půl roku. Musíme si uvědo‑
mit, že v této době je zahrnuta také celá projektová příprava zhotovi‑
tele, který zajišťuje dokumentaci pro stavební povolení a žádá o jeho
vydání. Po dokončení prací bude následovat roční zkušební provoz.
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Zpracování kalů za účelem získání fosforu s využitím spalin
ze zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO)
V rotační peci probíhá dvojstupňový proces zpracování kalu po‑
mocí horkých spalin ze ZEVO. V první fázi při teplotě 650 – 750 °C
spaliny kal vysušují (redukční reakce). Ve druhé fázi se kal při
teplotě spalin 900 –1000 °C vyžíhá (oxidační reakce). Během
tohoto procesu dochází ke zplyňování těžkých kovů. Těžké kovy
společně se spalinami se znovu vracejí do spalovacího procesu
samotného ZEVA a jsou čištěny společně se spalinami z odpadu.
Spaliny vstupují do procesu v protisměrném proudu oproti toku

kalu. Na konci z rotační pece vystupuje uhlík s vysokým obsahem
fosforu.
Výhodou této metody zpracování čistírenských kalů je jednak
využití tepla spalin, vznikajících jako odpadní produkt při spalování
komunálního odpadu, a jednak také společné čištění spalin místo dra‑
hého samostatného čištění. Obojí se promítne do nižších provozních
nákladů.
Zdroj: SEWACO, s. r. o.
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