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1. Úvod 

Tato analýza byla vypracována společností EY ve spolupráci s následujícími subdodavateli. 

► Vysoké učení technické v Brně v zastoupení Martin Pavlas, Radovan Šomplák, Ondřej Putna, 
Michal Touš a Jaroslav Pluskal 

► Dekonta, a.s. v zastoupení Petra Vítková a Boris Urbánek 

► Green Solution s.r.o. v zastoupení David Hrabina, Terezie Pačesová a Michal Tenkrát 

► Iva Zeroníková 

► Za EY se projektu účastnili Jaroslav Vodáček, Martin Veverka, Linda Maršíková a Jiří Čenský 

Objednatel:    Zpracovatel: 
Ministerstvo životního prostředí ČR   Ernst & Young, s.r.o. 
Vršovická 1442/65    Na Florenci 2116/15 
100 10 Praha 10   110 00 Praha 1 
IČO: 00164801    IČO: 26705338 

 
Účelem této zprávy je prezentovat Objednateli závěry nezávislé a objektivní analýzy „Podklady pro 
oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v 
Operačním programu Životním prostředí 2021 – 2027“. Předmětem je vypracování podkladového 
dokumentu vyhodnocujícího současný stav sítě zařízení k nakládání s odpady na celostátní i 
regionální úrovni. Podklady byly vypracovány z veřejných zdrojů, materiálů poskytnutých MŽP a 
CENIA a zdrojů jednotlivých zpracovatelů s pečlivostí a řádností. Analýza vychází také z již 
zpracovaných studií v oblasti odpadového hospodářství. Cílem bylo poskytnout nezávislé, objektivně 
podložené a konzistentní závěry, zjištění, a především doporučení pro Programový dokument 
Operační program Životního prostředí 2021 – 2027. Objednatelem analýzy je Ministerstvo životního 
prostředí ČR.   
 
Obsahem Podkladů je zpracování informací o existující síti zařízení pro nakládání s odpady (včetně 
kapacit) na celostátní úrovni i pro jednotlivé kraje České republiky a informace o plánovaných 
projektech na výstavbu zařízení pro nakládání s odpady na území jednotlivých krajů. Vyhodnocení 
současného stavu a dostatečnosti sítě zařízení je provedeno na základě produkce a nakládání 
s definovanými odpadními toky, kdy data byla pro účely zpracování poskytnuta CENIA a současně je 
čerpáno z veřejné databáze VISOH. Na základě analýzy stávající sítě navazuje zpracovaný návrh 
optimalizace sítě definovaných zařízení. 
 
Předloženou část zpracovalo EY. 
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2. Celková bilance produkce a nakládání s kaly z čištění 
komunálních odpadních vod 

Předmětem této části zprávy je posouzení zařízení pro nakládání s kaly z komunálních čistíren 
odpadních vod (dále jako ČOV). Z provozu ČOV vzniká většinou více druhů odpadů, předmětem této 
kapitoly je však pouze odpad kat. č. 19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod, kategorie 
ostatní, dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb., ze dne 23. března 2016 o Katalogu odpadů. 

Tabulka 1: Katalogová čísla kalů z čistíren komunálních odpadních vod 

Kat.č. Název 

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

Zdroj: Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů) 

 

Celková produkce tohoto odpadu dle jednotlivých krajů v letech 2010 - 2018 je uvedena viz Tabulka 2. 

Tabulka 2: Produkce kalů v krajích mezi roky 2010 a 2018 (v t suš./rok) 

 Produkce v t suš./rok 

Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hlavní město 
Praha 

24 744 25 969 26 508 20 447 19 627 21 733 20 327 23 235 20 613 

Středočeský kraj 18 136 14 984 20 637 15 413 18 710 18 380 17 944 20 314 22 566 

Jihočeský kraj 11 820 8 777 10 094 9 500 10 294 8 879 8 991 9 285 10 700 

Plzeňský kraj 9 750 8 085 8 180 7 966 8 121 7 966 7 905 7 632 7 774 

Karlovarský kraj 2 868 3 638 3 405 3 185 3 281 3 247 2 857 2 706 2 522 

Ústecký kraj 12 515 16 479 13 134 13 405 12 901 11 604 12 060 10 681 10 680 

Liberecký kraj 9 023 8 743 7 181 6 904 6 902 5 522 8 133 5 080 5 164 

Královéhradecký 
kraj 

7 024 6 752 8 056 7 087 7 763 7 721 6 438 6 873 6 833 

Pardubický kraj 4 381 3 135 4 368 4 489 5 065 4 897 4 642 4 246 4 566 

Kraj Vysočina 7 042 8 407 6 154 7 109 6 740 6 924 6 792 6 325 6 520 

Jihomoravský kraj 17 330 18 433 18 540 21 384 20 557 22 113 21 228 23 268 23 777 

Olomoucký kraj 9 880 9 708 9 215 9 617 10 254 9 979 9 289 9 456 9 376 

Zlínský kraj 9 151 10 077 9 371 10 445 11 655 8 351 10 059 9 779 9 818 

Moravskoslezský 
kraj 

19 059 20 550 17 196 17 675 19 409 18 878 19 735 17 870 22 234 

Celá ČR 162 724 163 739 162 040 154 627 161 279 156 193 156 402 156 752 163 141 

Zdroj: ISOH 

 

 

 

 

 

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/katalog.php?rok=2013&akce=vyber2&id=1908
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Graf 1: Produkce kalů v krajích mezi roky 2010 a 2018 

  
Zdroj: ISOH 
 

Graf 2: Produkce kalů v krajích mezi roky 2010 a 2018 

 
Zdroj: ISOH 

 

Produkce kalů je uváděna v sušině a průměrná sušina za ČR v jednotlivých letech je uvedena 
viz Tabulka 3. 
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Tabulka 3: Průměrná sušina kalů kat. č. 19 08 05 mezi roky 2010 a 2018 

Zdroj: ISOH 

 

Tabulka 2 ukazuje, že celková produkce odpadu kat.č. 19 08 05 Kaly z čištění komunálních 
odpadních vod v ČR byla ve sledovaném období poměrně stabilní. K poklesu množství kalů došlo 
v roce 2013 a následně až rok 2018 dosáhl hodnot z let 2010 až 2012. 

Jako vysvětlení k tomuto poklesu jsou povodně na začátku června 2013, které zasáhly především 
západní, jižní střední a severní Čechy. Mnohé čistírny odpadních vod na delší čas povodně vyřadily 
z provozu a opětovné oživení jednotlivých technologií mělo jistě významný vliv na pokles produkce 
z čištění vod, tj. produkce kalu. 

Z pohledu produkce v jednotlivých krajích je do určité míry zarážející v některých krajích poměrně 
znatelný pokles produkce kalů (Praha, Plzeňský, Ústecký, Liberecký). Naopak k nárůstu množství 
došlo v posledním roce velmi znatelně v Moravskoslezském kraji a ve Středočeském kraji. Stálý trend 
nárůstu množství vykazuje kraj Jihomoravský. 

Největšími producenty na krajské úrovni byly Hlavní město Praha (203 tis. tun za roky 2010 až 2018), 
Jihomoravský (187 tis. tun) Moravskoslezský (173 tis. tun) a Středočeský (167 tis. tun) kraj. Jedná se 
o regiony s nejvyšším počtem napojených obyvatel na ČOV, což vyplývá z grafu č. 1. 

Jako vysvětlení těchto trendů v jednotlivých krajích je nutné analyzovat jednotlivé čistírny, kde na 
krajské úrovni vzhledem k velkému počtu zařízení není možné takový trend paušalizovat. U menších 
zařízení i díky většímu důrazu na řádné vedení evidence jistě dochází v posledních letech 
k zpřesňování evidence a tím k lepšímu přehledu o množství produkovaných kalů. 

Jako příklad je možné posoudit data z Hl. města Praha, kde je dominantním zařízením ÚČOV. Jak již 
bylo zmíněno, propad produkce kalu v roce 2013 souvisí s povodněmi, které vyřadily začátkem 
června čistírnu z provozu a snížily roční produkci o minimálně měsíční produkované množství kalů. 
V dalších letech přibližně od roku 2015 probíhala rekonstrukce a technologická úprava na kalové 
koncovce pro dosažení vyšší kapacity, a hlavně vyššího stupně hygienizace a stabilizace 
produkovaných kalů. V posledních dvou letech je kalová koncovka na ÚČOV v plném provozu, na 
čistírně proběhla výstavba druhé vodní linky. Produkce je v rámci běžného provozu relativně stabilní, 

Rok Katalogové číslo odpadu 

Vypočtené procento sušiny kalu  
-  

průměrná hodnota sušiny za celou ČR 
(%) 

2010 190805 19,95 

2011 190805 19,51 

2012 190805 18,98 

2013 190805 18,70 

2014 190805 18,99 

2015 190805 19,58 

2016 190805 20,35 

2017 190805 20,47 

2018 190805 20,50 
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rozdíl může nastávat ve chvílích, pokud se kumuluje více tzv. havarijních přítoků, kdy je na čistírnu 
dodáváno větší množství více znečištěných vod. 

V České republice je přes 8,6 milionu osob připojeno na kanalizaci s ČOV. Počet ekvivalentních osob 
stanovených na základě přepočtu dle míry zatížení znečištění ČOV je pak připojeno téměř 11,5 
milionu ekvivalentních osob. Celkem je evidováno přes 3 100 čistíren komunálních vod. Rozdělení dle 
krajů a počty připojených obyvatel a čištěných vod eviduje MZE ve své provozní evidenci vodovodů a 
kanalizací. Souhrnný přehled ČOV v krajích v roce 2018 je viz Graf 2. 

Graf 2: Souhrnný přehled ČOV v krajích v roce 2018 

 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství - vybrané údaje provozní evidence vodovodů a kanalizací (VÚPE) 

 

MŽP ve své evidenci vede přehled způsobů nakládání s kaly z ČOV. Nejvyužívanějším způsobem 
nakládání s kaly z čištění komunálních odpadních vod bylo v ČR materiálové využití (kódy způsobu 
nakládání: XN1, XN10, XN11, XN12, XN13, XN2, XN8, XR10, XR11, XR12, XR3, XR5, XR7), a to 
zejména způsoby evidovanými pod kódy nakládání XN13 (kompostování), XN2 (použití na ZPF), XR3 
(využití organických látek), R10 (aplikace do půdy) a XR12 (úprava před využitím). Ostatní kódy 
způsobu nakládání s odpadem byly zastoupeny minoritně. Ve sledovaném období narostlo 
materiálové využití kalů z ČOV v celé ČR ze 77 % v roce 2010 na téměř 93 % v roce 2018. Druhým 
nejčastějším způsobem nakládání s kaly z ČOV, tj. odpadu kat.č. 19 08 05, byla úprava odpadu. Do 
roku 2014 to byla zejména úprava způsobem nakládání XD8 (biologická úprava). V následujících 
letech se tento způsob nakládání skokově snížil. Celkově se úprava odpadů využívala v roce 2010 
pro téměř 21 % kalů, ale postupně se podíl využívání tohoto způsobu nakládání snížilo na 5,5 % 
v roce 2018. Nakládání s kaly z čištění komunálních odpadních vod je uvedeno viz Graf 3 a Tabulka 
4. 
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Graf 3: Nakládání s kaly mezi roky 2010 a 2018 

 
Zdroj: ISOH 
 

Graf 4: Nakládání s kaly mezi roky 2010 a 2018 

  
Zdroj: ISOH 
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Tabulka 4: Nakládání s kaly mezi roky 2010 a 2018 

Kaly - 190805 Nakládání s odpady v t suš./rok 

Způsob nakládání 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

energetické využití 
(R1) 

3 035 1 779 2 146 2 774 1 380 1 623 1 920 2 434 2 591 

materiálové využití 
(N1, N2, N11, N12, 
N13, R3, R5, R7, 
R10, R11, R12) 

117 369 108 042 122 896 109 936 118 413 132 923 128 160 131 319 142 997 

úprava odpadu 
(D2, D8, D9, D13, 
D14, N14) 

31 367 27 232 28 470 23 976 24 992 9 861 13 572 10 750 8 551 

spalování (D10) 2 65 53 148 10 8 8 0 0 

skládkování (D1, 
D5, D12) 

1 226 307 407 421 120 406 350 350 371 

Celá ČR 152 998 137 425 153 971 137 254 144 915 144 821 144 010 144 854 154 511 

Zdroj: ISOH 

 
Tabulka 5: Podíl způsobu nakládání s kaly mezi roky 2010 a 2018 

Kaly - 190805 Podíl způsobu nakládání s odpady v % 

Způsob nakládání 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

energetické využití 

(R1) 
1,98% 1,29% 1,39% 2,02% 0,95% 1,12% 1,33% 1,68% 1,68% 

materiálové využití 

(N1, N2, N11, N12, 

N13, R3, R5, R7, 

R10, R11, R12) 

76,71% 78,62% 79,82% 80,10% 81,71% 91,78% 88,99% 90,66% 92,55% 

úprava odpadu 

(D2, D8, D9, D13, 

D14, N14) 

20,50% 19,82% 18,49% 17,47% 17,25% 6,81% 9,42% 7,42% 5,53% 

spalování (D10) 0,00% 0,05% 0,03% 0,11% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 

skládkování (D1, 

D5, D12) 
0,80% 0,22% 0,26% 0,31% 0,08% 0,28% 0,24% 0,24% 0,24% 

Zdroj: ISOH 

 

Vzhledem k tomu, že jednotlivá zařízení přidělují kódy nakládání dle svých povolení a mnohá zařízení 
má povoleno více kódů nakládání s kaly, tak v některých případech dochází k překrývání jednotlivých 
technologií úpravy a nakládání s kaly. Příkladem může být kód nakládání N13, tj. kompostování. 
V posledních letech byl tento způsob nakládání s kaly poměrně intenzivně podporován a na trhu se 
objevilo mnoho nových zařízení. Přesto pod kódem N13 nedochází k nárůstu množství využívaných 
kalů. Vedle toho však relativně intenzivně narůstá množství kalů, které jsou materiálově využity pod 
kódem R3, tj. získávání / regenerace organických látek – předúprava. Z tohoto porovnání tedy 
vyplývá, že část zařízení, která využívají odpady pod kódem R3, kaly kompostují a další část kaly 
aerobně upravuje. Část kompostáren je tedy povolena pod kódem nakládání N13, část kompostáren 
pod kódem R3. Pro kompostárny pod kódem nakládání N13 byl v roce 2018 zaznamenán nárůst. 
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Tabulka 6: Způsoby materiálového využití kalů mezi roky 2010 a 2018 

Zdroj: ISOH 
 

Tabulka 7: Podíl způsobů materiálového využití kalů mezi roky 2010 a 2018 

Kaly - 190805 Podíl způsobu nakládání s odpady v % 

materiálové využití 
(N1, N2, N11, N12, 
N13, R3, R5, R7, 
R10, R11, R12) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

z toho použití na 
půdu (N2, R10) 

23,22% 19,03% 29,10% 35,50% 34,68% 40,11% 33,25% 33,63% 31,43% 

N13 kompostování 33,80% 37,59% 34,19% 35,15% 27,74% 25,35% 25,31% 20,95% 24,70% 

N12 TZS na 
skládky 

2,64% 1,43% 1,54% 1,60% 1,57% 0,37% 0,30% 0,12% 0,14% 

R3 získávání / 
regenerace org. 
Látek - předúprava 

6,14% 7,19% 6,68% 10,93% 16,26% 15,66% 17,53% 20,05% 27,01% 

R12 předúprava 18,95% 22,36% 17,57% 9,76% 9,24% 11,11% 14,92% 22,76% 15,15% 

N1 využití odpadů 
s výjimkou kalů na 
terénní úpravy 

7,41% 1,65% 2,47% 0,01% 0,00% 1,16% 0,38% 0,72% 0,64% 

R5 recyklace / 
znovuzískávání 
anorganických 
látek 

5,48% 9,58% 7,48% 6,07% 9,35% 4,89% 7,14% 0,33% 0,00% 

R11 využití 2,01% 0,82% 0,77% 0,72% 0,90% 0,68% 0,17% 1,39% 0,92% 

Zdroj: ISOH 

 

Kaly - 190805 Nakládání s odpady v t suš./rok 

materiálové využití 
(N1, N2, N11, N12, 
N13, R3, R5, R7, 
R10, R11, R12) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

z toho použití na 
půdu (N2, R10) 

27 253 20 562 35 762 39 030 41 071 53 322 42 616 44 164 44 948 

N13 kompostování 39 669 40 609 42 023 38 642 32 844 33 695 32 437 27 516 35 317 

N12 TZS na 
skládky 

3 103 1 541 1 894 1 763 1 854 488 380 155 207 

R3 
získávání/regenera
ce org. Látek - 
předúprava 

7 203 7 768 8 210 12 016 19 250 20 817 22 461 26 325 38 619 

R12 předúprava 22 238 24 161 21 587 10 725 10 940 14 773 19 116 29 883 21 669 

N1 využití odpadů 
s výjimkou kalů na 
terénní úpravy 

8 693 1 785 3 036 14 0 1 536 489 940 914 

R5 
recyklace/znovuzís
kávání 
anorganických 
látek 

6 437 10 350 9 187 6 671 11 069 6 499 9 156 439 6 

R11 využití 2 360 888 946 791 1 066 908 217 1 823 1 316 
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Graf 5: Způsoby materiálového využití kalů mezi roky 2010 a 2018 

 
Zdroj: ISOH 

 
Dominantní způsob nakládání, tj. materiálové využití kalů, lze blíže analyzovat pro tvorbu prognóz 
trendu vývoje nakládání s kaly v ČR. Nejvyužívanějším způsobem nakládání s kaly v ČR je použití na 
půdu. Zde je nutné upozornit na skutečnost, že změnou legislativy v průběhu roku 2016 došlo 
k podstatné změně v hlášení a evidenci tohoto způsobu nakládání. Do roku 2016 bylo možné použít 
kód N2 – předání k použití na zemědělské půdě nebo R10 – aplikace do půdy. Od legislativní úpravy, 
kdy zemědělec se stává provozovatelem zařízení pro nakládání s odpady dle §14, odst. 2, zákona 
185/2001 Sb. o odpadech, se kód nakládání N2 stává kódem průběžným a konečné nakládání s kaly, 
tedy jejich použití na zemědělské půdě hlásí zemědělec pod svým IČZ. Z tohoto důvodu bylo nutné 
od roku 2016 z analýzy dat obdržených od MŽP vyškrtnout kód nakládání N2. Pro rok 2016 jsme 
zvolili pouze 10 % z takto evidovaného množství a v letech 2017 a 2018 nebyl kód nakládání 
uvažován vůbec. 
Z analýzy dat lze konstatovat, že kromě použití na zemědělské půdě jsou kaly kompostovány, 
předupravovány k využití (mimo zemědělskou půdu) a regenerovány jako organické látky, přičemž 
pouze trend regenerace vykazuje trvalý a intenzivní nárůst. Je zřejmé, že se jedná o kompostárny, 
které, jak je uvedeno výše, nakládají s kaly některé pod kódem nakládání N13 a jiné pod kódem R3. 
Kompostování je na stabilním množství způsobu nakládání, pouze výkyv v roce 2017 způsobily 
nestabilní firmy na Moravě, které se v tomto období dostaly do potíží a vzhledem k jejich velikosti a 
množství kalů s kterým nakládaly, se tento propad projevil i na celostátní úrovni evidence.  

 
Výkyv u použití na zemědělské půdě v roce 2015 lze vysvětlit tak, že se sice postupně přidávali 
zemědělci, kteří měli zájem o kaly na svá pole, ale legislativní úprava od roku 2016 je mnohdy 
odradila svou složitostí a zdlouhavými procesy před samotnou aplikací. Postupně si ale samotní 
původci nebo i zemědělci nově legislativou nastolené procesy vyzkoušeli a případně i za pomoci 
poradenských a konzultačních služeb legislativní požadavky zavedli. Tím by se měl trend postupného 
nárůstu množství kalů použitých na půdu až do roku 2022 navyšovat. Osoby vykonávající poradenské 
nebo konzultační služby pro původce (ČOV nebo zařízení pro úpravu kalů) a zemědělce pomáhají 
s přípravou programů použití kalů na zemědělské půdě, se získáváním podkladů pro tyto programy a 
případně následně s vykazováním v evidenčních listech použití kalů na zemědělské půdě. Smluvní 
vztah a předávání odpadů je v souladu se schváleným programem napřímo mezi původcem, tj. ČOV 
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nebo zařízením na úpravu kalů, a zemědělcem, tj. právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která 
užívá půdu. 

 
Ostatní způsoby nakládání jsou pouze minoritní a v systému prozatím nehrají žádnou nebo pouze 
lokální roli. 

 
Tabulka 8: Způsoby nakládání s kaly po krajích mezi roky 2010 a 2018 - energetické využití (R1) 

Způsob nakládání v t suš./rok 

energetické využití (R1) 

Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hlavní město Praha 270 146 77 132 68 29 30 46 42 

Středočeský kraj 435 368 357 385 404 257 219 213 221 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plzeňský kraj 6 3 0 0 0 0 0 0 0 

Karlovarský kraj 64 88 161 133 175 158 162 0 0 

Ústecký kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liberecký kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Královéhradecký 
kraj 

1 026 540 785 1 674 671 1 068 776 851 973 

Pardubický kraj 1 182 633 766 404 0 0 0 0 0 

Kraj Vysočina 0 0 0 0 0 33 16 5 0 

Jihomoravský kraj 51 0 0 1 0 0 0 629 557 

Olomoucký kraj 0 0 0 45 58 79 717 690 798 

Zlínský kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moravskoslezský 
kraj 

0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Celá ČR 3 035 1 779 2 146 2 774 1 380 1 623 1 920 2 434 2 591 

Zdroj: ISOH 

 
Graf 6: Způsobu nakládání energetické využití (R1) 

 
Zdroj: ISOH 
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Tabulka 9: Způsoby nakládání s kaly po krajích mezi roky 2010 a 2018 - materiálové využití (N1, N2, N11, N12, 

N13, R3, R5, R7, R10, R11, R12) 

Způsob nakládání v t suš./rok 

materiálové využití (N1, N2, N11, N12, N13, R3, R5, R7, R10, R11, R12) 

Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hlavní město Praha 72 73 110 366 266 3 477 1 201 296 736 

Středočeský kraj 20 554 18 515 20 208 17 397 19 967 24 279 36 535 44 630 45 846 

Jihočeský kraj 12 411 10 190 9 580 5 681 12 339 7 832 12 667 10 081 10 177 

Plzeňský kraj 9 916 7 996 9 182 8 649 9 319 6 751 6 727 4 207 8 539 

Karlovarský kraj 2 486 3 203 4 391 1 452 1 362 2 976 2 914 1 669 2 925 

Ústecký kraj 15 252 13 895 13 361 11 439 10 954 11 158 13 391 13 191 15 400 

Liberecký kraj 4 231 4 585 3 445 3 065 3 214 3 819 5 452 4 988 3 327 

Královéhradecký kraj 4 713 3 040 2 675 2 953 3 382 3 374 2 416 2 947 3 553 

Pardubický kraj 5 827 6 930 7 802 4 810 5 747 6 740 6 574 6 669 6 114 

Kraj Vysočina 11 173 10 627 21 996 24 349 24 793 28 263 6 554 7 750 7 282 

Jihomoravský kraj 4 724 4 493 4 441 5 392 4 889 8 509 6 819 8 151 8 857 

Olomoucký kraj 10 892 9 372 13 761 11 195 9 529 9 687 9 580 8 298 9 328 

Zlínský kraj 3 624 3 214 1 787 3 466 2 135 5 620 4 397 4 704 3 704 

Moravskoslezský kraj 11 492 11 909 10 158 9 720 10 517 10 436 12 934 13 738 17 209 

Celá ČR 117 369 108 042 122 896 109 936 118 413 132 923 128 160 131 319 142 997 

Zdroj: ISOH 

 
Graf 7: Způsobu nakládání materiálové využití (N1, N2, N11, N12, N13, R3, R5, R7, R10, R11, R12) 

 
Zdroj: ISOH 
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Tabulka 10: Způsoby materiálového využití kalů po krajích mezi roky 2010 a 2018 - z toho použití na půdu (N2, 

R10) 

Zdroj: ISOH 

 
Graf 8: Způsobu nakládání materiálové využití, z toho použití na půdu (N2, R10) 

 
Zdroj: ISOH 

 

K rozdělení způsobu nakládání s kaly z ČOV použitím na zemědělskou půdu je nutné dodat, že 
rozdělení MŽP eviduje podle místa příslušejícímu pro IČZ zemědělce. Zemědělec na základě žádosti 
obdrží od KÚ IČZ a na tomto „zařízení“ provede dle Programu pro použití kalů na zemědělské půdě 
aplikaci. Při využití kalů na jiném půdním bloku již neobdrží nové IČZ, ale dále eviduje stále pod 
původně vydaným IČZ. Pokud zemědělec hospodaří na více územích, ve více krajích, tak se v této 
evidenci ztrácí přehled místní příslušnosti využití kalů v daném ORP nebo kraji. Tyto informace jsou 
uvedeny v Programech použití kalů, které ale nejsou žádným úřadem schvalovány, anebo 
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Způsob nakládání v t suš./rok 

z toho použití na půdu (N2, R10) 

Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hlavní město Praha 0 0 0 310 235 3 438 1 184 276 595 

Středočeský kraj 5 601 4 070 6 289 1 519 1 536 1 025 11 791 16 393 15 602 

Jihočeský kraj 690 738 976 1 235 1 356 1 087 644 1 133 1 085 

Plzeňský kraj 1 303 994 954 444 1 363 1 250 1 292 1 855 4 534 

Karlovarský kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ústecký kraj 1 242 1 546 1 152 107 0 0 980 2 913 2 322 

Liberecký kraj 54 329 963 77 0 0 738 765 627 

Královéhradecký kraj 1 898 455 517 314 845 768 622 994 1 298 

Pardubický kraj 1 218 1 264 1 873 458 917 873 885 1 604 1 352 

Kraj Vysočina 9 542 6 919 18 227 20 370 20 888 25 165 3 699 4 495 3 588 

Jihomoravský kraj 184 128 1 351 1 179 578 3 271 1 703 2 115 1 776 

Olomoucký kraj 2 374 1 117 2 957 3 162 2 477 2 486 3 489 5 348 7 070 

Zlínský kraj 2 872 2 210 234 2 038 1 071 4 129 3 933 4 232 2 900 

Moravskoslezský kraj 275 792 271 7 817 9 804 9 829 11 656 2 042 2 200 

Celá ČR 27 253 20 562 35 762 39 030 41 071 53 322 42 616 44 164 44 948 



  

14  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

v Evidenčním listu použití kalů na zemědělské půdě, ale tyto údaje nevstupují do evidence odpadů 
MŽP, kde jsou množství kalů evidována pod IČZ zemědělce. 

Podrobněji lze také ukázat vývoj ve využívání způsobu nakládání s kaly kompostováním (N13) po 
krajích a vývoj ve způsobu nakládání získávání / regenerace organických látek (R3), které je do 
evidence zařazeno jako materiálové využívání odpadů. Vývoj v letech 2010 až 2018 je uveden viz 
Tabulka 11 a Tabulka 12. Pro přehlednost a ukázku trendů v jednotlivých krajích ČR jsou uvedeny 
grafická vyjádření této evidence a to viz Graf 9 a Graf 10. 

Tabulka 11:Způsoby materiálového využití kalů po krajích mezi roky 2010 a 2018 - z toho kompostování (N13) 

Způsob nakládání v t suš./rok 

z toho kompostování (N13) 

Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hlavní město Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Středočeský kraj 4 769 4 304 4 867 5 855 6 609 5 902 5 698 6 155 7 035 

Jihočeský kraj 645 527 186 266 373 343 1 033 1 263 2 499 

Plzeňský kraj 302 152 169 185 178 495 561 1 099 1 715 

Karlovarský kraj 2 478 3 187 4 375 1 452 639 1 127 899 774 657 

Ústecký kraj 14 010 11 855 11 381 9 941 5 767 7 261 5 256 2 108 5 356 

Liberecký kraj 0 0 0 0 0 0 0 4 64 

Královéhradecký kraj 502 702 1 037 2 010 1 682 1 778 1 707 1 862 2 164 

Pardubický kraj 2 781 3 683 3 745 3 301 4 543 4 943 5 053 4 683 4 336 

Kraj Vysočina 1 114 3 135 2 495 3 224 3 032 2 601 2 855 3 255 3 694 

Jihomoravský kraj 4 306 4 071 2 699 3 809 2 887 2 522 3 717 4 109 5 103 

Olomoucký kraj 7 857 7 574 9 001 6 591 5 386 4 666 3 956 699 589 

Zlínský kraj 597 990 1 533 1 411 1 050 1 479 465 472 804 

Moravskoslezský kraj 308 429 535 597 698 579 1 238 1 033 1 302 

Celá ČR 39 669 40 609 42 023 38 642 32 844 33 695 32 437 27 516 35 317 

Zdroj: ISOH 
 
Graf 9: Způsobu nakládání materiálové využití, z toho kompostování (N13) 

 
Zdroj: ISOH  
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Tabulka 12: Způsoby materiálového využití kalů po krajích mezi roky 2010 a 2018 - z toho získávání / regenerace 

organických látek (R3) 

Způsob nakládání v t suš./rok 

z toho získávání / regenerace organických látek (R3) 

Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hlavní město Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Středočeský kraj 192 1 863 1 747 4 103 4 614 4 430 3 877 5 082 4 646 

Jihočeský kraj 0 0 1 196 101 1 428 1 798 2 136 4 321 4 735 

Plzeňský kraj 29 11 14 2 010 1 919 1 320 1 643 1 254 2 285 

Karlovarský kraj 0 0 0 0 723 965 854 894 1 155 

Ústecký kraj 0 494 828 1 392 5 147 3 891 7 153 8 167 7 722 

Liberecký kraj 4 177 4 256 2 482 2 884 3 098 3 719 4 586 4 144 2 637 

Královéhradecký kraj 1 870 282 308 0 0 0 0 0 0 

Pardubický kraj 0 0 0 0 0 628 547 383 427 

Kraj Vysočina 517 572 1 266 727 873 496 0 0 0 

Jihomoravský kraj 214 251 320 326 1 047 2 325 809 1 254 1 429 

Olomoucký kraj 0 0 0 456 375 1 207 822 769 0 

Zlínský kraj 142 11 11 10 11 10 0 0 0 

Moravskoslezský kraj 62 27 37 8 16 28 33 56 13 584 

Celá ČR 7 203 7 768 8 210 12 016 19 250 20 817 22 461 26 325 38 619 

Zdroj: ISOH 

 
Graf 10: Způsobu nakládání materiálové využití, z toho získávání / regenerace organických látek (R3) 

 
Zdroj: ISOH 

 

Mnohá zařízení, která aerobně upravují biologicky rozložitelné odpady se nenazývají kompostárny, 
ale např. zařízení pro úpravu biologicky rozložitelných odpadů. V těchto zařízeních de facto probíhá 
kompostování, ale v evidenci tato zařízení nevykazují způsob úpravy kompostováním N13, ale 
úpravou pro získávání / regenerace organických látek (R3). Proto uvádíme tyto dva způsoby 
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dohromady. Takto bude s těmito daty následně pracováno v dalších částech této zprávy. Data 
z evidence jsou uvedena viz Tabulka 13 a přehledně pak celkem pro N13 a R3 viz Graf 11. 

Tabulka 13: Způsoby materiálového využití kalů po krajích mezi roky 2010 a 2018 - z toho kompostování (N13) a 
získávání / regenerace organických látek (R3) 

Způsob nakládání v t suš./rok 

z toho kompostování (N13) a získávání / regenerace organických látek (R3) 

Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hlavní město Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Středočeský kraj 4 961 6 167 6 614 9 957 11 223 10 332 9 574 11 237 11 681 

Jihočeský kraj 645 527 1 382 367 1 801 2 140 3 169 5 584 7 234 

Plzeňský kraj 332 163 183 2 195 2 097 1 815 2 204 2 353 4 000 

Karlovarský kraj 2 478 3 187 4 375 1 452 1 362 2 092 1 753 1 669 1 811 

Ústecký kraj 14 010 12 349 12 209 11 332 10 915 11 151 12 409 10 275 13 078 

Liberecký kraj 4 177 4 256 2 482 2 884 3 098 3 719 4 586 4 148 2 701 

Královéhradecký kraj 2 372 983 1 345 2 010 1 682 1 778 1 707 1 862 2 164 

Pardubický kraj 2 781 3 683 3 745 3 301 4 543 5 571 5 600 5 066 4 763 

Kraj Vysočina 1 631 3 707 3 761 3 951 3 905 3 097 2 855 3 255 3 694 

Jihomoravský kraj 4 519 4 322 3 020 4 135 3 934 4 847 4 526 5 364 6 532 

Olomoucký kraj 7 857 7 574 9 001 7 047 5 761 5 873 4 778 1 468 589 

Zlínský kraj 739 1 001 1 544 1 422 1 060 1 490 465 472 804 

Moravskoslezský kraj 370 456 573 605 713 607 1 272 1 090 14 886 

Celá ČR 46 872 48 376 50 233 50 658 52 094 54 513 54 898 53 840 73 936 

Zdroj: ISOH 

 
Graf 11: Způsobu nakládání materiálové využití, z toho kompostování(N13) a získávání / regenerace organických 
látek (R3) 

 
Zdroj: ISOH 

 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

t 
s
u
š
.

Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj

Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj

Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj

Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj

Zlínský kraj Moravskoslezský kraj



  

17  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

Pro způsob nakládání s kaly z ČOV - úprava odpadu (D2, D8, D9, D13, D14, N14) - je trend vývoje 
v jednotlivých krajích spíše klesající a data jsou uvedena viz Tabulka 14 a Graf 12. 

Tabulka 14: Způsoby nakládání s kaly po krajích mezi roky 2010 a 2018 - úprava odpadu (D2, D8, D9, D13, D14, 
N14) 

Způsob nakládání v t suš./rok 

úprava odpadu (D2, D8, D9, D13, D14, N14) 

Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hlavní město Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Středočeský kraj 13 477 8 778 10 199 4 475 5 495 3 337 7 871 6 834 4 062 

Jihočeský kraj 563 489 695 793 0 69 29 39 42 

Plzeňský kraj 381 404 302 491 400 2 594 846 667 32 

Karlovarský kraj 198 176 263 1 583 990 253 265 129 121 

Ústecký kraj 10 255 11 272 10 078 9 834 10 836 1 057 1 315 1 480 1 506 

Liberecký kraj 4 057 3 726 4 680 4 285 4 569 575 297 378 100 

Královéhradecký kraj 49 3 0 17 3 7 54 56 100 

Pardubický kraj 562 452 344 445 683 122 129 78 153 

Kraj Vysočina 0 0 79 0 0 0 0 0 0 

Jihomoravský kraj 13 0 124 37 0 21 9 3 0 

Olomoucký kraj 1 720 1 514 1 391 1 702 1 534 1 545 2 355 550 1 995 

Zlínský kraj 91 390 315 296 450 254 395 529 429 

Moravskoslezský kraj 0 27 0 17 30 28 7 7 12 

Celá ČR 31 367 27 232 28 470 23 976 24 992 9 861 13 572 10 750 8 551 

Zdroj: ISOH 

 
Graf 12: Způsobu nakládání úprava odpadu (D2, D8, D9, D13, D14, N14) 

 
Zdroj: ISOH 
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Tabulka 15: Způsoby nakládání s kaly po krajích mezi roky 2010 a 2018 - spalování (D10) 

Způsob nakládání v t suš./rok 

spalování (D10) 

Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hlavní město Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Středočeský kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Karlovarský kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ústecký kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liberecký kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Královéhradecký kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pardubický kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kraj Vysočina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jihomoravský kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Olomoucký kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zlínský kraj 0 61 46 139 0 0 0 0 0 

Moravskoslezský kraj 2 4 6 9 10 8 8 0 0 

Celá ČR 2 65 53 148 10 8 8 0 0 

Zdroj: ISOH 

 
Graf 13: Způsobu nakládání spalování (D10) 

 
Zdroj: ISOH 

 
Je patrné, že spalování kalů z ČOV není využívaným způsobem nakládání s kaly. Spalování je 
odstranění odpadů a v hierarchii nakládání s odpady je pouze o stupeň výše než skládkování. Pro 
kaly z ČOV není způsob nakládání skládkováním způsobem nakládání s odpady dle platné legislativy. 
Přesto mnohé skládky mají tento odpad povolen přijímat do svého zařízení a na základě toho jsou 
kaly z ČOV i nadále skládkovány. Jedná se ale o velmi malá množství, kde není možné ověřit, zda se 
nejedná o kaly materiálově nevyužitelné, a proto se tyto kaly musí skládkovat. Kaly mohou vykazovat 
vyšší podíl některého z rizikových prvků, což znemožní jejich materiálové využití, ale parametry se 
stále nejedná o nebezpečný odpad, a proto je takto kal, jako odpad, ukládán na skládky. 
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Tabulka 16: Způsoby nakládání s kaly po krajích mezi roky 2010 a 2018 - skládkování (D1, D5, D12) 

Způsob nakládání v t suš./rok 

skládkování (D1, D5, D12) 

Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hlavní město Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Středočeský kraj 968 179 324 348 42 64 188 195 240 

Jihočeský kraj 20 16 2 0 0 0 31 26 0 

Plzeňský kraj 62 0 0 0 0 0 6 35 39 

Karlovarský kraj 105 2 1 0 1 0 0 0 0 

Ústecký kraj 1 0 0 0 7 0 5 0 0 

Liberecký kraj 21 0 0 0 0 0 0 0 88 

Královéhradecký kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pardubický kraj 8 2 0 2 0 10 20 5 2 

Kraj Vysočina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jihomoravský kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Olomoucký kraj 37 45 39 48 69 131 65 88 2 

Zlínský kraj 0 1 0 0 0 198 23 0 0 

Moravskoslezský kraj 4 61 41 22 2 3 11 1 0 

Celá ČR 1 226 307 407 421 120 406 350 350 371 

Zdroj: ISOH 

 
Graf 14: Způsobu nakládání skládkování (D1, D5, D12) 

 
Zdroj: ISOH 

 

Zajímavé je také např. porovnání databáze Ministerstva zemědělství z dat předávaných přímo 
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Graf 15: Nakládání s kaly v roce 2018 dle provozní evidence MZe 

 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství – vybrané údaje provozní evidence vodovodů a kanalizací (VÚPE) 

 

Tabulka 17: Nakládání s kaly v roce 2018 dle provozní evidence Mze 

Způsob nakládání v t suš./rok 

data z provozních ročních hlášení ČOV – rok 2018 

Kraj 

přímá aplikace 
na zemědělské 

a lesní půdě 

kompostování skládkování spalování rekultivace 

převoz do jiné 
ČOV ke 

zpracování 

Hlavní město Praha 19 631 1 417 14 0 562 42 

Středočeský kraj 2 232 24 121 2 470 0 5 001 4 763 

Jihočeský kraj 326 5 659 54 0 5 824 963 

Plzeňský kraj 477 1 664 653 0 6 125 465 

Karlovarský kraj 635 68 492 0 2 421 382 

Ústecký kraj 0 249 5 022 15 255 10 454 129 

Liberecký kraj 8 25 297 1 4 589 25 

Královéhradecký kraj 3 596 6 961 220 0 106 924 

Pardubický kraj 1 197 2 081 1 906 2 772 14 459 

Kraj Vysočina 9 372 2 352 29 0 34 424 

Jihomoravský kraj 1 475 14 944 496 2 534 38 1 414 

Olomoucký kraj 7 664 14 747 757 160 18 1 121 

Zlínský kraj 4 340 2 099 6 334 1 611 968 494 

Moravskoslezský kraj 4 1 627 819 0 21 196 1 347 

Celá ČR 50 957 78 014 19 562 22 334 57 350 12 953 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství – vybrané údaje provozní evidence vodovodů a kanalizací (VÚPE) 

 
V evidenci je zahrnuto celkem 3 140 ČOV a z nich vykazuje nulovou produkci kalů celkem za ČR 836 
ČOV. Jedná se o ČOV, které mohou využívat možnosti převozu tekutého kalu v režimu odpadní vody 
na větší „střediskové“ ČOV, které upraví tyto vody na svých kalových koncovkách. 
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3. Současná legislativní úprava v EU a v ČR 

Kaly z ČOV jsou legislativně zařazeny mezi vybrané odpady. Do českého právního řádu je legislativa 
EU týkající se tohoto odpadu plně implementována. V některých ohledech jsou požadavky a kritéria 
české právní úpravy dokonce přísnější. 

Tabulka 18: Relevantní legislativní dokumenty ke kalům z ČOV 

Směrnice Rady 86/278/ES o ochraně životního prostředí a zvláště půdy při používání 
čistírenských kalů v zemědělství 

Stanovuje pravidla pro používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství tak, aby se 
zabránilo škodlivým účinkům na půdu, rostliny, zvířata a člověka a zároveň aby se podpořilo 
správné používání kalů z čistíren odpadních vod 

 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

Definuje pojem odpad a stanovuje hlavní pravidla pro předcházení vzniku odpadů a dále pro 
nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale 
udržitelného rozvoje. 

§ pro kaly z ČOV Části zákona: 

 ► definice pojmu odpad 

 ► zařazování odpadu a jejich hodnocení 

 ► povinnosti při nakládání s odpady 

§ 25 
► kaly z ČOV společně s dalšími biologicky rozložitelnými odpady definuje 

jako vybrané odpady 

§ 32 ► definuje pojem kal, upravený kal, použití kalu a program použití kalů 

§ 33 ► stanovuje povinnosti při používání kalů 

 ► evidence a ohlašování odpadů 

 ► plány odpadového hospodářství 

 ► ekonomické nástroje a přeshraniční přeprava odpadů 

 ► sankce 

 ► výkon veřejné správy 

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

Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 

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

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

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 

Z nově přijatých předpisů lze na evropské úrovni zmínit požadavky vyplývající z NAŘÍZENÍ 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1010, ze dne 5. června 2019, o sladění 
povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí, 
které také mění směrnici Rady 86/278/EHS. EU požaduje předkládání informací včetně prostorových 
dat do osmi měsíců a zveřejňovat a zasílat: 
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a) množství vyrobeného kalu a množství kalu dodaného pro zemědělské používání;  

b) složení a vlastnosti kalu v souladu s ukazateli uvedenými v příloze II A;  

c) způsob úpravy kalu podle čl. 2 písm. b);  

d) jména a adresy odběratelů kalu a místa, kde má být kal použit;  

e) jakékoli jiné informace o provedení této směrnice ve vnitrostátním právu a o jejím uplatňování, 
které členské státy poskytnou Komisi podle článku 17.  

Stejně tak se sdělují informace o metodách zpracovávání a výsledcích rozborů. Tyto informace budou 
zahrnuty i do datového systému INSPIRE, který zajišťuje harmonizaci dat v rámci EU a je zaveden 
Směrnicí INSPIRE, která byla zveřejněna ve věstníku 25. 4. 2007 a v platnost vstoupila 15. 5. 2007. 

Zásadní pro další vývoj a možnosti nakládání s kaly z čistíren odpadních vod je NAŘÍZENÍ 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví 
pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh. Na jedné straně toto nařízení konstatuje dosažení 
technického pokroku při recyklaci odpadu pro recyklaci fosforu z kalu z čistíren odpadních vod. Na 
straně druhé v Příloze č. II pro kategorie složkových materiálů pro hnojivý výrobek EU stanovuje 
v části II požadavky vymezující kategorie složkových materiálů, z nichž se musí hnojivý výrobek EU 
výhradně skládat. U definice složkových materiálů pro kompost pak stanovuje, že hnojivý výrobek EU 
může obsahovat kompost získaný aerobním kompostováním výhradně jednoho nebo více z 
vyjmenovaných vstupních materiálů. Skupina materiálů pro živé či neživé organismy nebo jejich části 
nezpracované či zpracované výhradně manuálně, mechanicky nebo gravitačně, rozpuštěním ve vodě, 
flotací, extrakcí vodou, parní destilací nebo zahříváním výhradně za účelem odstranění vody nebo 
extrahované ze vzduchu jakýmkoli postupem, odpovídá kalům z čistíren odpadních vod. Ale právě 
zde toto Nařízení Evropského parlamentu explicitně vylučuje právě kaly z čistíren odpadních vod ze 
složkových materiálů kompostu jako hnojivého výrobku EU. A zcela obdobně je tomu u složkových 
materiálů pro digestát získaný anaerobní digescí, který by měl být jako hnojivý výrobek EU. Podle 
tohoto nařízení tedy s kompostem a s digestátem v kterých je jedním ze složkových materiálů kal 
z čistíren odpadních vod, není možné nadále zacházet jako s hnojivým výrobkem EU. Pro vývoj 
jednotného evropského trhu pro hnojivé výrobky EU, které kompostárny produkující, nemohou pro 
tuto výrobu tato zařízení využívat kaly z čistíren odpadních vod. Pro tuzemské využívání kalu z ČOV 
v kompostárnách a následné využívání kompostů na zemědělské půdě, za předpokladu dodržení 
všech právních předpisů, tedy toto nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 nemění 
zavedenou praxi pro zavedené způsoby nakládání. 

V české legislativě jsou nově definované podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě, a to 
přímo zákonem o odpadech a podrobně pak Vyhláškou č. 437/2016 Sb., která zajišťuje hlavní 
požadavek pro používání kalů a tím je transparentnost. Původní právní úprava umožňovala před 
použitím kalů předávání oprávněným osobám a tím se často ztratil přehled o původu a následně o 
způsobu využití kalů. Současná právní úprava jasně definuje, že použití kalů na zemědělské půdě je 
možné pouze přímým předáním mezi původcem, tj. provozovatelem ČOV nebo zařízením pro úpravu 
kalů, případně skladem kalů, a právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která užívá půdu. Pokud 
ČOV sama neupravuje kaly, mohou být tyto přímo předány do zařízení na úpravu kalů případně ke 
skladování a následně zase přímo zemědělci k použití kalů. Kaly mohou k použití být předávány 
pouze na základě schváleného Programu použití kalů. Tímto ustanovením se výrazně zajistil přehled 
toku kalů k jejich materiálovému využití na zemědělské půdě. Zemědělec následně po použití kalů dle 
Programu použití kalů dokládá potvrzením Evidenčního listu využití kalů v zemědělství celkové 
množství a místo pro centrální evidenci hnojení a pro evidenci nakládání s odpady jejich využitím. 
Tímto ustanovením jsou zajištěny podklady pro plnění požadavku z výše zmíněného Nařízení EP a 
Rady (EU) 2019/1010. Vzhledem k tomu, že rozvoj technologií na ČOV neprobíhá dle představ a 
nastavení parametrů dle Vyhlášky č. 437/2016 Sb. v původním znění, tak byla s účinností od 
1.12.2019 přijata Vyhláška č. 305/2019 Sb., která novelizuje Vyhlášku č. 437/2016 Sb. a posouvá 
lhůtu přechodného opatření pro dosažení požadované hygienizace kalů z ČOV až od 1.1.2023. I 
nadále do konce roku 2022 je možné využívat parametrů mikrobiologických kritérií v sušině a 
s dělením na kaly kategorie I. a kategorie II. 
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Odbor odpadů MŽP pro upřesnění a metodické vysvětlení vydal v roce 2017 „Sdělení odboru odpadů 

o způsobu ohlašování použití upravených kalů na zemědělské půdě“
1
, kterým upřesňuje a vysvětluje 

způsob vedení průběžné evidence odpadů, způsob podání ročního hlášení a dále pak způsob hlášení 
zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení k použití upravených kalů. Tímto 
sdělením odbor odpadů hlavně oslovuje právnické osoby a fyzické osoby, které užívají půdu a které 
se použitím kalů na své zemědělské půdě v souladu s Programem použití kalů stávají „provozovatelé“ 
zařízení pro nakládání s odpady, a to zařízení ve smyslu § 14, odst. 2, podle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

„Sdělení odboru odpadů k povaze míst k dočasnému uložení kalů“
2
 z října 2018 pak upřesňuje výklad 

pro používání zemědělských ploch pro dočasné uložení kalů před jejich použitím na zemědělské 
půdě. 

Rámcem pro oblasti podpory odpadového a oběhového hospodářství je určitě i Plán odpadového 

hospodářství
3
 České republiky pro období 2015–2024. V něm je v kapitole 3.3.1.7 Kaly z čistíren 

komunálních odpadních vod definován a účelem zlepšení nakládání s uvedenými odpady cíl: 
„Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod.“  

Jako opatření jsou definovány okruhy činností:  

a) Sledovat a hodnotit množství kalů z čistíren komunálních odpadních vod a množství těchto kalů 
využitých k aplikaci na půdu (kompostování a přímé použití kalů na zemědělské půdě).  

b) Na základě legislativně stanovených mikrobiologických a chemických parametrů důsledně 
kontrolovat kvalitu upravených kalů určených k aplikaci na půdu.  

c) Podporovat z veřejných zdrojů investice spojené s energetickým využíváním kalů z čistíren 
komunálních odpadních vod s odpovídající produkcí kalů. 

d) Podporovat výzkum zaměřený na monitorování obsahu reziduí léčiv a přípravků osobní hygieny v 
odpadních vodách a jejich průniku do kalů z čistíren komunálních odpadních vod. Na základě 
výsledků výzkumu průběžně navrhovat a realizovat opatření k nakládání s kaly z čistíren komunálních 
odpadních vod s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí.   

e) Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podporovat osvětové kampaně zaměřené zejména na 
obyvatelstvo, k odstraňování léčiv, chemických prostředků a odpadů v souladu s právními předpisy v 
této oblasti, tj. odstraňování mimo kanalizační sítě.  

f) Reflektovat na legislativní změny Evropské unie v oblasti nakládání s kaly z čistíren odpadních vod 
s důrazem na ochranu zdraví lidí, životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren 
komunálních odpadních vod v zemědělství.  

V roce 2020 se nacházíme přibližně v polovině tohoto republikového Plánu odpadového hospodářství 
a ze Zprávy o plnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky za období 2017 – 2018, 

(2. Hodnotící zpráva), z listopadu 2019
4
 pro kapitolu Kaly z čistíren komunálních odpadních vod 

 
1

 Sdělení odboru odpadů o způsobu ohlašování použití upravených kalů na zemědělské půdě, MŽP – odbor odpadů. Dostupné 
z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/sdeleni_ke_kalum/$FILE/OODP-Sdeleni_ohlasovani_pouzitych_kalu-
20171030.pdf 
2

 Sdělení odboru odpadů k povaze míst k dočasnému uložení kalů, MŽP – odbor odpadů. Dostupné z: 
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/docasne_ulozeni_kalu/$FILE/OODP_Ulozeni%20kalu_181008.pdf 
3

 Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024; MŽP. Dostupné z: 
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-
POH_CR_2015_2024_schvalena_verze_20150113.pdf 
4

 Zprávy o plnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky za období 2017 – 2018, (2. Hodnotící zpráva), z 
listopadu 2019. Dostupné z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/plneni_narizeni_vlady/$FILE/OODP-
Zprava_plneni_POH_CR_2017_2018-20191217.pdf 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/sdeleni_ke_kalum/$FILE/OODP-Sdeleni_ohlasovani_pouzitych_kalu-20171030.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/sdeleni_ke_kalum/$FILE/OODP-Sdeleni_ohlasovani_pouzitych_kalu-20171030.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/docasne_ulozeni_kalu/$FILE/OODP_Ulozeni%20kalu_181008.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-POH_CR_2015_2024_schvalena_verze_20150113.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-POH_CR_2015_2024_schvalena_verze_20150113.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/plneni_narizeni_vlady/$FILE/OODP-Zprava_plneni_POH_CR_2017_2018-20191217.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/plneni_narizeni_vlady/$FILE/OODP-Zprava_plneni_POH_CR_2017_2018-20191217.pdf
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vyplývá, že produkce kalu 19 08 05 z čistíren odpadních vod je relativně stabilní a nejčastějšími 
způsoby nakládání s kalem v ČR je kompostování a přímá aplikace na zemědělskou půdu (28 % v 
roce 2018, pozn. dle ISOH je materiálově využito až 94 %). Energeticky je kal 19 08 05 z ČOV 
využíván jen okolo 2 % v roce 2018, což není oproti předpokladům nijak významný podíl. Ve zprávě 
se uvádí, že už v roce 2018 byl ze strany MŽP zvažován posun účinnosti Vyhlášky, o podmínkách 
použití upravených kalů na zemědělské půdě, a to vzhledem k tomu, že provozovatelé ČOV v letech 
2017 a 2018 dostatečně neinvestovali do hygienizačních jednotek a také cesta termického zpracování 
kalů z ČOV není v současnosti rozvinutá. 
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4. Identifikace technologií pro úpravu odpadních kalů z ČOV 

V procesech čištění splaškových vod na ČOV vzniká procesně vždy nejprve neupravený kal, který je 
v kalovém hospodářství jednotlivých ČOV následně upravován. Formy a způsoby úpravy kalů jsou na 
jednotlivých ČOV závislé na technologickém vybavení těchto kalových koncovek. Na formě a 
způsobech úpravy kalů pak závisí jejich kvalita na výstupu, která předurčuje následné způsoby 

nakládání. Přehled možných a používaných metod úpravy a zpracování kalů
5
 znázorňuje Obrázek 1. 

Obrázek 1: Přehled metod úpravy a zpracování kalů 

 

Zdroj: VŠCHT, EY 

 

 
5

Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod, Mgr. Ing. Pavel Mach, DiS., dizertační práce, 2014, Mendelova univerzita 
v Brně, Dostupné z: https://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=34484  

https://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=34484
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4.2 Nebezpečné vlastnosti čistírenských kalů 

Kaly z ČOV jsou vodnou suspenzí, která obsahuje netoxické organické látky, sloučeniny fosforu a 
dusíku, dále i toxické látky, mikroorganismy včetně patogenních, minerály, oxidy a vodu.  

Z tohoto výčtu složení kalů je tedy zřejmé, že kaly z ČOV by mohly představovat významné riziko, 
protože mohou vykazovat některou z nebezpečných vlastností, jako např. infekčnosti (v zákoně č. 
185/2001 Sb., o odpadech pod kódem nebezpečné vlastnosti HP 9), ekotoxicity (HP14) a 
schopnosti uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování (HP13). 

Infekčnost mají za následek mnohé v kalu přirozeně se vyskytující mikroorganizmy – bakterie, viry, 
houby, a nižší živočichové. Nebezpečí hrozí i z jimi produkovaných toxinů. 

Ekotoxický odpad je definován dle Nařízení komise EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, 
kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o 
zrušení některých směrnic jako odpad, který představuje nebo může představovat bezprostřední nebo 
pozdější rizika pro jednu nebo více složek životního prostředí.  

Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jejich odstranění spočívá 
především v produkci plynných látek při stabilizaci kalu. 

Legislativní požadavky a předpisy právě pro nakládání s kaly z ČOV z tohoto možného rizika vychází 
a systémově řeší eliminaci těchto rizik, tak jak je dále popsáno. 

4.2.1 Mikrobiologické vlastnosti 

Z mikrobiologického hlediska jsou v surovém, smíšeném a částečně i ve stabilizovaném kalu přítomny 

mj. následující skupiny organismů
6
: 

► bakterie (psychrofilní, mezofilní i termofilní), 

► viry (enteroviry), 

► nižší houby (plísně, kvasinky) a jejich spory a toxiny, 

► nižší živočichové (roztoči, červi) a jejich vajíčka. 
 
Tyto mikroorganismy se do kalu dostávají už z odpadních vod, které obsahují mnohé mikrobiologické 
kultury. Ty následně vstupují do procesu čištění, kde dochází k mikrobiálním procesům, kde každý 
z přítomných mikrobiologických reaguje dle svých vlastností a přežívá dle pro něj ve vhodném 
prostředí a při dostatečném množství „potravy“. V souvislosti s úbytkem živin tak dochází k postupné 
stabilizaci a hygienizaci kalu. Surový kal tak obsahuje nižší množství mikroorganizmů, které je 
snížené dále stabilizací. To však ještě neznamená, že kal je takto i hygienizovaný, tj. že redukce 
počtu mikroorganizmů proběhne pod potřebnou úroveň. Tento úbytek proběhne až v procesu 
hygienizace. 

Jako potenciální patogeny se sledují především tyto skupiny mikroorganizmů
7
:  

►  termotolerantní koliformní; 

►  enterokoky a Salmonella sp.; 

 
6

 VŠCHT – Ústav technologie vody, Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc., Prof. Ing. Michal Dohánys, CSc.: online přednášky, VŠCHT, 
Dostupné z: <http://web.vscht.cz/~jenicekp/Kalov%C3%A9%20hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD/KH%2012%20-
%20hygienizace.pdf> 
7

 VŠCHT – Ústav technologie vody, Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc., Prof. Ing. Michal Dohánys, CSc.: online přednášky, VŠCHT, 
Dostupné z: <http://web.vscht.cz/~jenicekp/Kalov%C3%A9%20hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD/KH%2012%20-
%20hygienizace.pdf 

http://web.vscht.cz/~jenicekp/Kalov%C3%A9%20hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD/KH%2012%20-%20hygienizace.pdf
http://web.vscht.cz/~jenicekp/Kalov%C3%A9%20hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD/KH%2012%20-%20hygienizace.pdf
http://web.vscht.cz/~jenicekp/Kalov%C3%A9%20hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD/KH%2012%20-%20hygienizace.pdf
http://web.vscht.cz/~jenicekp/Kalov%C3%A9%20hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD/KH%2012%20-%20hygienizace.pdf
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►  vajíčka helmintů; 

►  enteroviry. 
 
Přehled mikroorganismů v kalech, které jsou doplněny uvedeným onemocněním, která způsobují, 
jsou uvedeny viz Tabulka 19. 

Tabulka 19: Jaká onemocnění způsobují mikroorganizmy vyskytující se v čistírenských kalech 

Organizmus Název Nemoc 

bakterie 
termotolerantní 

 

Salmonella spp salmonelóza, břišní tyfus 

Escherichia coli průjem, zvracení 

Koliformní bakterie průjem, zvracení 

Enterokoky průjem, zvracení 

viry Viry hepatitidy hepatitida A 

protozoa Měňavky  

 Nálevníci  

nižší organizmy parazitičtí červi schistosomóza 

Zdroj: Hazards from pathogenic microorganisms in land-disposed sewage sludge8 

 
Z mikrobiologického hlediska jsou kaly z ČOV velmi pestrým materiálem, a to i z pohledu jejich 
„životních podmínek“. Pro posouzení vhodnosti použití kalů z ČOV na zemědělskou nebo 
nezemědělskou půdu byla vybrána kritéria, při jejichž splnění, je umožněno použití upraveného kalu 
na zemědělské půdě. Tato kritéria představují právě soubor mikrobiologických vlastností a mezní 
hodnoty udává pro přechodné období Příloha č. 7 k Vyhlášce č. 437/2016 Sb. Mikrobiologická kritéria 
pro upravený kal pro aplikaci na zemědělské půdě anebo Příloha č. 4 k Vyhlášce č. 437/2016 Sb. 
Mikrobiologická kritéria pro upravený kal pro aplikaci na zemědělské půdě, která bude platit i po 
uplynutí přechodného období. 

I když v současné době právě splnění mikrobiologických kritérií je nejčastějším důvodem, proč nelze 
použít kaly z ČOV na zemědělské půdě, tak musí být pro použití kalů splněno mnoho dalších 
podmínek, které zajišťují ochranu životního prostředí. Dalšími kritérii je i obsah živin a složení kalů a 
také druh, kvalita a další vlastnosti dotčené zemědělské půdy. 

4.2.2 Výskyt rizikových látek a prvků 

Legislativně Zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a dále kanalizačním řádem 
vydaným každým příslušným provozovatelem kanalizace je vypouštění nebezpečných (případně 
zvlášť nebezpečných) látek do kanalizace zakázáno nebo regulováno. V případě, že subjekt nakládá 
s takto vyjmenovanými látkami, nesmí je bez předchozího schválení příslušným vodoprávním úřadem 
do kanalizace vypouštět. 

Samotný seznam Zvlášť nebezpečných látek a Nebezpečných látek je uveden v Příloze č. 1 zákona 
273/2001 Sb., o vodách. V souladu se zákonem o vodách vláda svým nařízením č. 401/2015 Sb. 
v příloze č. 6 stanovila Seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek v oblasti vodní 
politiky. 

Zvlášť nebezpečné látky a Nebezpečné látky, případně látky prioritní a prioritní nebezpečné látky na 
ČOV narušují účinnost biologického procesu čištění a tyto látky mohou projít ČOV případně mohou 

 
8

 STRAUB, Timothy M.; PEPPER, Ian L.; GERBA, Charles P. Hazards from pathogenic microorganisms in land-disposed 
sewage sludge. In: Reviews of environmental contamination and toxicology. Springer New York, 1993. p. 55-91. 
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být zachytávány v kalech. V krajním případě se mohou dostat z ČOV a ohrozit tak jakost 
povrchových, nebo podzemních vod. 

Také pro anorganické složky upraveného kalu jsou udány limity pro přímou aplikaci na zemědělské 
pozemky v Příloze č. 3 k vyhlášce č. 437/2016 Sb., kde jsou uvedeny mezní (maximální) hodnoty 
koncentrací v kalech (mg.kg-1 sušiny) pro rizikové látky. 

Zvýšená pozornost se věnuje výzkumu stanovení znečištění odpadních vod a tím následně i kalů 
z ČOV syntetickými organickými látkami, jako jsou léčiva, hormonální antikoncepce, anabolika, 
prostředky osobní péče, syntetické hormony atd.  
 
Vzhledem k tomu, že se znečištění syntetickými organickými látkami vyznačuje svou vysokou 
rezistencí proti jakýmkoli formám rozkladu a vstupuje takto do ekosystému, může tak negativně 
působit na narušení biodiverzity. V tomto ohledu pak tyto vlivy mohou mít negativní dopad na vývoj 
lidské populace, kde se můžou projevit negativní vlivy, např. rezistence proti antibiotikům, 

rakovinotvornost, narušení vývoje jedince atd.
9
  

 
Účinnější metody pro detekci těchto látek jsou stále ve vývoji, stejně tak jako metody jejich extrakce či 
degradace na kalovém hospodářství. I přes obavy z potenciálních rizik se spíše odborná veřejnost 
v poslední době věnuje prověřování dopadů a možných rizik a probíhající výzkumy a testování 
prozatím nevedly k plošnému zákazu používání kalů z ČOV. Spíše se těžiště snahy přesunulo do 
prevence a osvěty „co do odpadní vody nepatří“. 

Probíhají snahy o stanovení metod a postupů pro detekci a poznání chování pro mikropolutanty, 
hormonální přípravky nebo jejich metabolity, které jsou sorbované na surový kal z komunálních ČOV. 
Jsou provedeny konkrétní analýzy, jaké koncentrace těchto látek můžeme v kalu očekávat, a jak se 
tato koncentrace mění během procesu stabilizace a hygienizace. Například zjištění z testování látek 
po stabilizaci a hygienizaci kalů čistým kyslíkem uvádí zpráva Ing. Follera „15 LET ZKUŠENOSTÍ S 
HYGIENIZACÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ ČISTÝM KYSLÍKEM VE SVĚTLE NOVÉ LEGISLATIVY A 
PŘÍNOS TÉTO METODY V ELIMINACI NĚKTERÝCH SORBOVANÝCH MIKROPOLUTANTŮ“. 

Tabulka 20: Výsledky sledování změn látek sorbovaných na kal – testy v období 22.8. – 12.10 2017, laboratoř 
Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí při FCh VUT v Brně 

Látka Název Popis Eliminace hygienizací 

Syntetické hormony 

Progesteron 
Součást hormonální 

antikoncepce 
pod mezí detekce 

Norethindron 
Součást hormonální 

antikoncepce 
pod mezí detekce 

Mestranol 
Součást hormonální 

antikoncepce 
pod mezí detekce 

Ethinylestradiol 
Součást hormonální 

antikoncepce 
nárůst o cca 37 % 

Ženský hormon 17-estradiol Vysoká estrogenní aktivita úbytek cca 50% 

Přirozený hormon 
Estriol Vylučován močí Bez změny koncentrace 

Estron (E1) Vylučován močí nárůst o cca 2.100 % 

Syntetický estrogen Diethylstilbestrol 

Součást hormonální 
antikoncepce 

(emergency post-coital) 

mírný nárůst 

hodně vzorků pod mezí 
detekce 

Zdroj: Ing. Foller 

 
9

 Vicent, Teresa. The Handbook of Environmental Chemistry,. Vol. v.24, Emerging Organic Contaminants in Sludges: Analysis, 
Fate and Biological Treatment. Berlin: Springer, 2013. Accessed September 23, 2015. Dostupné z: 
<http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35609-4. 

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35609-4
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Tyto konkrétní výsledky ukazují na následující problematiku, která před námi stojí při zjišťování 
rizikových látek a prvků v kalech z ČOV. Jednotlivé látky jsou obtížně a nákladně analyzovatelné, 
protože jich je velké množství a jsou ve velmi malých koncentracích. Z uvedeného výzkumu vyplývá 
však další poznatek, a to skutečnost, že jednotlivé látky jsou v odpadních vodách při vstupu na ČOV 
z velké části „schovány“, protože jsou vylučovány ve formě konjugátu, zejména pak sulfátů a tyto jsou 
následně v procesu čištění vod na ČOV a úpravě kalů hydrolýzou „rozpuštěny“ a jednotlivé látky se 
takto uvolní. Interpretace těchto konkrétních výsledků je jistě podkladem pro další pozornost 
k základnímu výzkumu těchto látek v kalech z ČOV. 

4.3 Metody a technologie hygienizace/ stabilizace 

Za stabilizovaný kal lze pokládat kal, který prošel takovou úpravou, že množství rozložitelných 
organických látek v % celkového množství kalu a biologická aktivita kalu je snížena na takovou 
hodnotu, že již nepodléhá spontánnímu biologickému rozkladu. 

Za hygienizovaný se pokládá kal, který prošel takovou úpravou, že počty indikátorů patogenních 
mikroorganizmů byly sníženy na požadovanou hodnotu. Tato požadovaná hodnota je stanovena 
požadavkem na následné nakládání s tímto kalem z ČOV. Tyto parametry jsou stanoveny např. pro 
použití na zemědělské půdě Vyhláškou č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na 
zemědělské půdě, nebo pro použití na nezemědělské půdě Vyhláškou č. 341/2008 Sb., o 
podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Pro některé z forem následného 
nakládání s kaly nejsou předepsány žádné požadavky na parametry hygienizace a pak takový kal 
hygienizován být nemusí. 

Stabilizace a hygienizace může, ale nemusí probíhat současně, případně tou samou technologií. Oba 
tyto procesy však často současně probíhají, v menší míře v části čištění odpadních vod a zejména na 
kalovém hospodářství ČOV (vyhnívací nádrž, kalová pole). Pro využívání kalu musí být kal 
stabilizovaný a hygienizovaný, přitom stupeň stabilizace není závislý na stupni hygienizace. 

Obecně k hygienizaci kalů lze použít všech metod při kterých dochází k usmrcování mikroorganismů. 
Základní skupiny metod hygienizace jsou: 

► fyzikální metody – působení teploty, radiace, ultrazvuku, mechanická destrukce buněk 
mikroorganizmů apod.; 

► chemické metody – reakce s chemickými činidly, silná oxidační činidla (vápno, kyseliny, 
ozón, formaldehyd, fenol apod.); 

► biologické metody – souběžný proces stabilizace a hygienizace, napodobení přirozených 
pochodů v přírodě. 

Hygienizace kalů může probíhat
10

:  

► přímo v technologické lince úpravy a zpracování kalů, kdy současně probíhá stabilizace a 
hygienizace. Např. aerobní nebo anaerobní stabilizace mezofilní, nebo termofilní. Stupeň 
hygienizace závisí na podmínkách stabilizace (teplota, doba zdržení, hydraulické uspořádání 
reaktoru apod.); 

► před stabilizací kalu, tzv. předúprava. Např. úplná desintegrace vstupujícího kalu fyzikálními 
(ultrazvuk, radiace), termickými (pasterizace, termický rozklad), nebo chemickými metodami 
(ozon). Všechny tyto metody zničí buňky většiny mikroorganizmů a dojde také ke zmenšení 
velikosti částic kalu (desintegraci);  

► po stabilizaci, tzv. následná nebo dodatečná úprava. Např. kal po stabilizaci se podrobí 
pasterizaci nebo odvodněný kal se podrobí sušení apod. 

 
10

 VŠCHT – Ústav technologie vody, Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc., Prof. Ing. Michal Dohánys, CSc.: online přednášky, 
VŠCHT, Dostupné z: http://web.vscht.cz/~jenicekp/Kalov%C3%A9%20hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD/KH%2012%20-
%20hygienizace.pdf 

http://web.vscht.cz/~jenicekp/Kalov%C3%A9%20hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD/KH%2012%20-%20hygienizace.pdf
http://web.vscht.cz/~jenicekp/Kalov%C3%A9%20hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD/KH%2012%20-%20hygienizace.pdf
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Tabulka 21: Přehled hygienizačních metod 
11

 
12

 
13

 

Metoda Princip Výhody Nevýhody 

C
h
e
m

ic
k
é
 m

. 

Úprava 
páleným 
vápnem 

Přidáním CaO dojde k exotermické 
reakci a směs je alkalizována nad pH 
12. 

 

Kal skup. I: teploty nad 55 °C a pH 
nad 12 po dobu alespoň 2 hodin nebo 
pH nad 12 alespoň 3 měsíce 

Kal skup. II: pH nad 12 po dobu 
alespoň 24 hodin 

• nižší investiční náklady 

• lepší struktura 
hygienizovaného kalu 

• vysoké hygienické 
zabezpečení kalů (skup. 
I) 

• kal vhodný na kyselou 
půdu 

• vhodná v kombinaci 
s aerobní stabilizací 

• vyšší provozní náklady 

• uvolňování amoniaku do 
ovzduší – nutnost 
likvidace 

• přesun a skladování 
hmot 

• vyšší nároky na plochu 

• vyšší produkce kalu o 
vápno (+20-40 %) 

• technologicky složitá 
homeginazece 
s přidaným vápnem – lze 
zajistit v mokrém stavu 

F
y
z
ik

á
ln

í 
m

. 

Pasterizace 
kalu 

Tekutý surový kal zahřán na min. 
70°C, po 30min.  

 

Často předchází termofilní anaerobní 
stabilizaci. 

• nižší provozní náklady  

• vysoké hygienické 
zabezpečení kalů 

• zvyšuje se produkce 
bioplynu (částečná 
lyzace) 

• nízké požadavky na 
prostor 

• vyšší investiční náklady  

• zvýšená energetická 
náročnost systému 

• horší struktura 
odvodněného kalu 

 

Sušení kalu 
Teplota částic kalu musí dosáhnout 
80°C po dobu 10 min a obsah vody po 
sušení musí být pod 10 %. 

• vysoké hygienické 
zabezpečení kalů (skup. 
I) 

• snížení objemu a 
hmotnosti kalů 

• vyšší investiční náklady 
sušárny 

• zvýšená energetická 
náročnost systému 

• technologická náročnost 
– riziko výbuchu, 
následného požáru 
technologie 

Radiační 
metoda 

Na kal působí silné elektromagnetické 
vlnění, které inaktivuje patogenní 
zárodky.  

• nižší provozní náklady 

• energetická nenáročnost 

• rychlé dosažení vysoké 
účinnosti 

• vysoké investiční náklady  

• nároky na bezpečnost 
provozu 

• nutno kombinovat 
s dalšími metodami 

B
io

lo
g
ic

k
é
 m

. Autotermní 
termofilní 
aerobní 

stabilizace
14

 
(tzv. čistým 
kyslíkem) 

Při teplotě nad 55°C po dobu alespoň 
20 hod za dostatečné dodávky čistého 
kyslíku a počátečního (startovního) 
tepla dojde činností aerobních 
organizmů k oxidaci organických látek. 

• nižší provozní náklady 

• vysoké hygienické 
zabezpečení kalů (skup. 
I) 

• kontrola zápachu 
uzavřením reaktorů 

• malé nároky na místo 

• možnost snadné 
přestavby stávajících 
technologií 

• vhodné pro menší i 
střední ČOV 

• stavební nároky na 
reaktory (zateplení, vliv 
teploty na statiku) 

• nutná kontrola vzniklého 
tepla dostatečného 
k provozu - automatizace 

 
11

Jeníček, Pavel: online přednášky, VŠCHT, Dostupné z: 
http://web.vscht.cz/~jenicekp/Kalov%C3%A9%20hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD/KH%205,6%20-%20stabilizace.pdf 
12

 KUTIL, Josef, DOHÁNYOS, Michal: Efektivní využití a likvidace čistírenských kalů. Biom.cz [online]. 2005-01-05 [cit. 2015-
09-25]. Dostupné z: http://biom.cz/cz/odborne-clanky/efektivni-vyuziti-a-likvidace-cistirenskych-kalu-2. ISSN: 1801-2655. 
13

 Jeníček, Pavel: online přednášky, VŠCHT, Dostupné z: 
http://web.vscht.cz/~jenicekp/Kalov%C3%A9%20hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD/KH%2012%20-%20hygienizace.pdf 
14

 Foller J., Jelínek J., Klimeš P. (2012) Stabilizace čistírenských kalů čistým kyslíkem – provozní praxe a zkušenosti. Sb. př. 
konf. Kaly a odpady 2012 

http://web.vscht.cz/~jenicekp/Kalov%C3%A9%20hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD/KH%205,6%20-%20stabilizace.pdf
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/efektivni-vyuziti-a-likvidace-cistirenskych-kalu-2
http://web.vscht.cz/~jenicekp/Kalov%C3%A9%20hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD/KH%2012%20-%20hygienizace.pdf
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Mezofilní 
anaerobní 
stabilizace 

Při teplotě okolo 40°C, době zdržení 
12 - 15 dní a bez přístupu kyslíku 
dojde činností anaerobních organizmů 
k redukci organických látek a vzniku 
bioplynu. 

 

Používá se v kombinaci s autotermní 
aerobní stabilizací. 

• vyšší investiční náklady 

• vznik využitelného 
bioplynu 

• vyšší koncentrace 
sušiny 

• nižší provozní náklady  

• není zaručen 
hygienizační účinek 

• náročné na sledování a 
dodržení požadovaných 
parametrů – 
technologická kázeň 

Termofilní 
anaerobní 
stabilizace 

Při teplotě nad 55°C, průměrné době 
zdržení 9 - 12 dní a bez přístupu 
vzduchu dojde činností anaerobních 
organizmů k redukci organických látek 
a vzniku bioplynu. 

• vyšší investiční náklady 

• hlubší rozklad org. l. – 
více bioplynu 

• nižší množství 
výstupního kalu 

• vyšší koncentrace 
sušiny 

• nižší provozní náklady  

• dlouhá doba zdržení v 
reaktorech 

• stavební nároky na 
reaktory 

• více páry v bioplynu 

• náročnější nastartování 
reaktoru 

Lyzace + 
termofilní 
anaerobní 
stabilizace * 

Proces lyzace spočívající v 
desintegraci (rozrušení) buněčných 
stěn a membrán mikroorganizmů 
stimuluje následnou anaerobní 
fermentaci. 

 

Lyzačním zařízením může být např. 
upravená zahušťovací odstředivka 
nebo složitější technologická soustrojí. 

• zvýšení produkce 
bioplynu až o 30 - 40% 

• vyšší koncentrace 
sušiny 

• vyšší investiční náklady 

Zdroj: Vlastní tvorba EY 

 
Metody a parametry hygienizace uváděné v tabulce je vždy nutné pro danou konkrétní ČOV 
technologicky navrhnout, a hlavně řešit v komplexu posouzení – kvalita čištěných odpadních vod, 
technologie čištění, úprava kalů a následná nakládání s kaly z ČOV. V tomto ohledu je tedy třeba, aby 
změnám částí kalového hospodářství předcházely dostatečné laboratorní testy a konzultace s 
odborníky především z řad technologů čištění odpadních vod a projektantů vodohospodářských 
staveb. Stejně tak je důležité dlouhodobé zajištění stability kvality natékajících odpadních vod a na 
straně druhé pak dlouhodobé zajištění využívání vzniklých odpadů. 

Uvedené metody nejsou obecně využitelné na všech ČOV dle velikosti. Zde z důvodu velikosti ČOV 
určitě dochází k omezení použití dané metody z ekonomických důvodů. Technologicky náročné 
metody se vyplácí aplikovat až od určitého množství zpracovávaného znečištění. Ze zkušeností ze 

zahraničí
15

 a i z ČR je jistě přínosné sdružení jednotlivých ČOV a realizace společného řešení pro 
úpravu kalů a jejich následné vyžívání. Pro příklad lze uvést smlouvu o spolupráci 57 obcí, spolků a 
společností z regionu Ostwestfalen-Lippe – Německo. V tomto regionu se jedná nakládání s 186 000 
tunami kalu, v sušině tedy cca 44 000 t, ročně. Takový region se dohodl na společném postupu a nyní 
společně řeší budoucí nakládání s odpady. V ČR je jistě na komunální úrovni prostor pro 
podobná řešení, která by výrazně mohla zefektivnit úpravu kalů a jeho následné využití. 

Využití jednotlivých technologií podléhá ale vždy konkrétním místním podmínkám a v některých 
regionech může být naopak žádoucí využití kvality získávaných kalů v daném místě a neslučovat 
úpravu do větších celků, protože by mohlo slučováním dojít ke zhoršení kvality v regionu vznikajících 
kalů. 

Technologicky se na trhu a v provozech vyskytují i kombinace metod, které jsou někdy poplatné 
postupnému vývoji úprav na stávajících ČOV a některé jsou naopak dodávané jako sestavy pod 
různými názvy.  

 
15

https://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/klaerschlamm-in-owl-kooperationsvertrag-

unterzeichnet.html 

https://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/klaerschlamm-in-owl-kooperationsvertrag-unterzeichnet.html
https://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/klaerschlamm-in-owl-kooperationsvertrag-unterzeichnet.html
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4.4 Možnosti využití kalů pro výrobu energie – bioplyn z anaerobní 
fermentace 

Čistírny odpadních vod zpracovávají odpadní vody, které obsahují vysoký podíl organických látek. 
Tyto organické látky jsou v procesu čištění odpadních vod zachytávány v kalu, který se tak nabízí 
k jeho energetickému využití. Tento energetický potenciál je využíván přímo na čistírnách odpadních 
vod v procesu anaerobní fermentace. V rámci tohoto technologického procesu je vznikající bioplyn 
energeticky využíván. 

Využíváním tohoto zdroje energie získávají jednotlivé čistírny energetický potenciál pro úsporu 
nákladů v procesu čištění odpadních a v některých případech zajistí také naprostou energetickou 
soběstačnost, v některých případech dokonce čistírny vykazují přebytky energie, které dokážou 
předávat do sítě. 

V rámci fermentace anaerobní procesy přeměňují část organických látek v kalu na bioplyn. Absolutní 
množství kalu se snižuje tím, jak se snižuje podíl organických látek a poměrně roste podíl 
anorganických.  

Bioplyn je následně efektivně využíván převážně v kogeneračních jednotkách, které spálením 
jednoho normovaného krychlového metru bioplynu jsou schopné vyprodukovat přibližně 2,3 kWh 
elektrické a 4,2 kWh tepelné energie. 

Potencionál produkce bioplynu z biologického znečištění kalů z čistíren odpadních vod je možné 
stanovit několika způsoby. Jedna z metod vycházející z produkce organických látek na 1 
ekvivalentního obyvatele za 24 hodin. Jiná metoda je založená na výpočtu produkce bioplynu z 
chemické spotřeby kyslíku (CHSK). 

Metoda výpočtu
16

 dle hodnot organických látek vychází z údaje, že každý EO vyprodukuje průměrně 
za den 180 gramů organických i anorganických látek. Pro účely výpočtu se využijí pouze hodnoty 
látek organických, protože pouze tento druh má vliv na tvorbu bioplynu. Průměr je stanoven na 90 
gramů organických látek (C) na 1EO za 24 hodin. Tabulka 22 udává množství látek v gramech 
produkované jedním obyvatelem za den a odpovídající hodnoty BSK jako ukazatele znečištění. 

Tabulka 22: Množství látek v gramech produkované jedním obyvatelem za den 

Druh látky Anorganické Organické Veškeré BSK5 

Nerozpuštěné 15 40 55 30 

► usaditelné 10 30 40 20 

► neusaditelné 5 10 15 10 

Rozpuštěné 75 50 125 30 

Veškeré 90 90 180 60 

Zdroj: Restep, VUMOP 

 

Organické látky lze vyjádřit pomocí přepočtu 1 gramu C na hodnotu CHSK, která je stanovena v 
rozmezí 1,2 – 1,5 gramu CHSK, což v průměru znamená, že 1 gram C odpovídá 1,35 gramu CHSK. A 
použitím hodnoty 0,5 litru bioplynu17, neboli 0,35 litru metanu CH4, získáme objemovou jednotku 

 
16

 https://restep.vumop.cz/encyklopedie/index.php/Čistírny_odpadních_vod 
17

 https://web.vscht.cz/~jenicekp/Kalové%20hospodářství/KH%205,6%20-%20stabilizace.pdf 
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vzniku bioplynu na 1 gram CHSK. Tyto hodnoty se v různých zdrojích liší (od 0,4 do 1,3 litru). 
Nejčastěji uváděnou hodnotou je přesto 0,5 litru bioplynu na 1 gram CHSK.  

Pokud tedy vstupuje do procesu čištění průměrně 90 gramů organických látek na EO za den, tak se 
do procesu fermentace v rámci této metody výpočtu dostává 55 gramů organických látek (C), což 
odpovídá přibližně 37 litrům bioplynu, tj. 26 litrům metanu. 

Metoda výpočtu dle hodnot CHSK18 vychází z průměrného znečištění jedním EO za jeden den 
vyjádřené hodnotou CHSK. Z dostupných zdrojů byla zjištěna hodnota 109 gramům CHSK na 1 EO/1 
den. Do procesu fermentace se pak z usazovací nádrže dostává cca 35 % CHSK a z procesu 
chemického a biologického čištění 56 % CHSK, což představuje celkem 78 gramů CHSK pro 
fermentaci. Pokud i zde vyjdeme ve výpočtu energetického potenciálu organického znečištění 
z hodnoty 0,5 l bioplynu na 1 gram CHSK, pak je potenciál produkce na jednoho EO za den 39 litrů 
bioplynu, tj. cca 27 litrů metanu CH4. 

Množství a výtěžnost energie z celkového potenciálu organického zatížení v odpadních vodách je 
závislé na mnoha faktorech. Kromě stupňů a technologie čištění odpadních vod je to také metoda 
stabilizace kalu a v neposlední řadě také účinnosti energetických – kogeneračních jednotek pro 
využití bioplynu. Přehledně lze vytěžitelnost elektrické a tepelné energie z bioplynu uvést dle metod 
stabilizace viz Tabulka 23. 

Tabulka 23: Orientační přehled těžitelnosti energie z bioplynu v kogeneraci
19

 
20

 
21

 

Metoda s produkcí bioplynu 

Produkované množství 
bioplynu z 1kg 
přivedených 
organických látek 

Elektrická energie 
vyrobená z 1 t přivedených 
organických látek 

Tepelná energie 
vyrobená z 1 t 
přivedených 
organických látek 

Anaerobní mezofilní stabilizace 400 - 470 l/kg 0,7 - 1,0 MWh 1,4 - 1,7 MWh 

Anaerobní termofilní stabilizace 550 - 620 l/kg 1,2 - 1,4 MWh 1,9 - 2,2 MWh 

Lyzace + anaerobní termofilní 
stabilizace 

740 - 840 l/kg 1,6 - 1,9 MWh 2,6 - 3,0 MWh 

Zdroj: Advanced solutions for sludge treatment Conversion of residues into an energy source, Jeníček, Pavel: online přednášky, 
Efektivní využití a likvidace čistírenských kalů 

 
Česká bioplynová asociace z.s. vede přehled bioplynových stanic v ČR a v něm vyčleňuje seznam 
bioplynových stanic na ČOV. Tento seznam tedy uvádí takové ČOV, které anaerobně upravují kal na 
svých zařízeních v rámci kalové koncovky. Jedná se o bioplynové stanice, které nejsou samostatnými 
zařízeními pro nakládání s odpady, nemají svá povolení dle zákona o odpadech, ale jsou součástí 
technologie kalového hospodářství čistírny odpadních vod. Aktuální přehled pro rok 2018 těchto 
bioplynových stanic na ČOV včetně instalovaných tepelných a elektrických výkonů je uveden viz Graf 
16. 

 

 
18

 https://restep.vumop.cz/encyklopedie/index.php/Čistírny_odpadních_vod 
19

 WABAG: Advanced solutions for sludge treatment Conversion of residues into an energy source, available online: Dostupné 
z: <http://www.wabag.com/wp-content/uploads/2012/04/SludgeDigestion_2012_EN_v21_WEB.pdf> 
20

 Jeníček, Pavel: online přednášky, VŠCHT, available online: Dostupné z: 
<http://web.vscht.cz/~jenicekp/Kalov%C3%A9%20hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD/KH%205,6%20-%20stabilizace.pdf> 
21

 KUTIL, Josef, DOHÁNYOS, Michal: Efektivní využití a likvidace čistírenských kalů. Biom.cz [online]. 2005-01-05 [cit. 2015-
09-25]. Dostupné z: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/efektivni-vyuziti-a-likvidace-cistirenskych-kalu-2>. ISSN: 1801-2655. 

http://www.wabag.com/wp-content/uploads/2012/04/SludgeDigestion_2012_EN_v21_WEB.pdf
http://web.vscht.cz/~jenicekp/Kalov%C3%A9%20hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD/KH%205,6%20-%20stabilizace.pdf
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/efektivni-vyuziti-a-likvidace-cistirenskych-kalu-2
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Graf 16: Přehled bioplynových stanic na ČOV
22

 

 
Zdroj: Česká bioplynová asociace 

 
22

 Seznam bioplynových stanic České bioplynové asociace z.s, Ing. Jan Matějka, 14.3.2020 
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4.5 Možná opatření pro snížení výskytu rizikových látek 

Jak již bylo výše uvedeno, legislativa velmi striktně stanovuje parametry a limity pro rizikové látky 
v odpadních vodách, potažmo pak v kalech z čištění odpadních vod. Rizikové látky a zejména těžké 
kovy (TK) představují vysoké nebezpečí pro funkci ČOV a následně tak pro okolní životní prostředí.  

Tyto látky mohou být v kalech zachyceny a v některých případech ve vyšších násobných 
koncentracích oproti koncentracím v odpadních vodách a v případě překročení maximálních 
povolených koncentrací pro následné využití je takovou látkou „kontaminováno“ celkové množství 
kalů, které se následně stávají nevyužitelným a vzhledem ke svým vlastnostem většinou 
nebezpečným odpadem. 

Odstranění nebo dekontaminace kalů z čistíren odpadních vod je následně velmi nákladné a 
technologicky náročné, a proto nejúčinnějším opatřením je prevence. Snahou každého provozovatele 
kanalizační sítě je zamezení vniku rizikových látek, převážně pak TK do samotných odpadních vod. 

Výskyt rizikových látek tak, jak jsou vyjmenovány legislativou, není problémem odpadních vod 
z domácností, ale průmyslových odpadních vod, a to někdy i v případě menších výrobních 
provozoven. 

V případě vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek do 
kanalizace je nutné povolení příslušného vodoprávního úřadu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Tato problematika se týká průmyslových 
odpadních vod a provozovatelé kanalizační sítě disponují dnes již moderními prostředky pro detekci 
takovýchto problematických míst a ve spolupráci s vodoprávními úřady se daří v České republice tuto 
problematiku systematicky řešit. 

Rizikem vniku těžkých kovů do odpadních vod je však porušování platné legislativy, snaha o 
obcházení nastavených pravidel a nedodržování platných limitů vědomou nebo nevědomou 
technologickou nekázní napojených subjektů. Tyto případy vyhledává a sankcionuje ČIŽP v rámci 
svých daných pravomocí. 

Použitelné a účinné metody pro odstraňování rizikových látek a zejména TK z odpadních vod jsou 
často složité procesy – např. chemické srážení, iontová výměna, adsorpce, chemická oxidace či 

redukce, nanofiltrace, ultrafiltrace, reverzní osmóza, odpařování a některé další
23

. 

Řešení snížení výskytu rizikových látek provozem technologie až na čistírně odpadních vod, kdy se 
kontaminace TK přenáší na celkové množství zpracovávaných vod je velmi nákladné a účinnosti 
takových opatření jsou nízké. Tato oblast je však stále ve vývoji a reálně využitelných je pro čištění 
odpadních vod pouze několik málo metod. Z těchto důvodů jsou metody a technologie předřazovány 
přímo na výstupech odpadních vod z výrobních podniků, kde je zajištěna stálost zatížení rizikovými 
prvky a množství vod je menší. 

V praxi by pak na ČOV odstraňování probíhalo zejména v koncové části čištění odpadní vody, kde je 
odstranění technicky proveditelnější, nikoli na kalovém hospodářství. Metody, které odstraňují rizikové 
látky již ve fázi odpadních vod před čištěním (např. umístění bionosiče Levaporu v nádrži), jsou 
z pohledu nakládání s kalem z ČOV preventivními opatřeními, která zamezují vzniku většího množství 
kalů nebo zajišťují lepší parametry odpadů a tím snižují náklad na odstranění opadů z ČOV. 
Současně byla zjištěna redukce některých polutantů (např. zbytky léčiv) a probíhá další výzkum. 

 

 
23

 FU, Fenglian a Qi WANG. Removal of heavy metal ions from wastewaters: A review. Journal of Environmental 
Management [online]. 2011, 92(3): 407-418 [cit. 2015-09-23]. DOI: 10.1016/j.jenvman.2010.11.011. 
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Tabulka 24: Nejrozšířenější metody odstraňování těžkých kovů
24

 
25

 

Metoda Princip Výhody Nevýhody 

Chemické 
srážení 

Těžké kovy reagují s dávkovanou chemikálií do 
nerozpustné formy a takto vzniklý kal je odstraněn 

většinou sedimentací nebo filtrací. 

nižší investiční a provozní 
náklady 

 

produkce velkého 
množství kalu 

 

Iontová 
výměna 

Měniče iontů (ionexy) ve vodě uvolňují 
elektrostatickou disociací ionty, které mohou být 

nahrazeny ionty z roztoku (ionty TK). 
vysoká kapacita 

vyšší provozní náklady 
(v závislosti na regeneraci 

ionexu) 

Adsorpce 
Využití fyzikálního jevu adsorpce – přilnavost 

účinkem mezipovrchových přitažlivých sil. 
Většinou na aktivní uhlí. 

vysoká účinnost 
vysoké provozní náklady 

(cena aktivního uhlí) 

Zdroj: Removal of heavy metal ions from wastewaters, Biosorption of heavy metal ions using wheat based biosorbents 

4.6 Metody pro získávání surovin z kalů z ČOV 

Kaly z čistíren odpadních vod obsahují organické a anorganické látky, a to přibližně ve stejném 
rozdělení. Surovinové využití je jistě žádoucí pro každý odpad. O to důležitější je to pak u odpadů, 
jejichž vznik je nedílnou součástí našeho života a smyslem ochrany životního prostředí. Kaly jako 
zdroj surovin je v posledních letech předmětem vědeckotechnického hledání technologií, které lze 
uplatnit do praxe. To znamená, že tyto technologie budou provozně řešitelné při současné 
ekonomické únosnosti. Předmětem zájmu se stal fosfor jako jeden ze základních stavebních prvků 
života a dále pak možné využití biouhle vyráběného z kalů z čistíren odpadních vod. 

4.6.1 Získávání fosforu z kalů 

Problematikou udržitelného využívání fosforu se v posledních letech intenzivně zabývá Komise 

Evropského parlamentu. Ve svém sdělení Evropskému parlamentu
26

, radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů o udržitelném využívání fosforu z roku 2013 
pokládá otázky a hledá odpovědi, které se týkají i využívání fosforu z kalů. Na otázku možnosti 
zlepšení využívání fosforu z biologicky rozložitelných odpadů uvádí, že existuje řada technologií 
umožňujících zpětné získávání fosforu z čistíren odpadních vod. Mnohé metody sice splňují 
požadavky na snižování fosforu z odpadních vod, ale výsledkem těchto metod není fosfor ve 
využitelné podobě. 

Tabulka 25: Skupiny technologií podle přístupů a společných charakteristik (zdroj: BAFU, 2016, aktualizováno)
27

 

Popis skupin technologií 

Skupina Přístup Technologie (neúplné, příklady) 

01 krystalizace / srážení 

kal před odvodněním 
Airpex®, Ekobalans®, NuReSys®, 

PhosPaqTH, Anphos 

kalová voda 
Crystallactor®, NuReSys®, Ostara Pearl®, 

Struvia®, PhosphoGreenTH 

 
24

 FU, Fenglian a Qi WANG. Removal of heavy metal ions from wastewaters: A review. Journal of Environmental 
Management [online]. 2011, 92(3): 407-418 [cit. 2015-09-23]. DOI: 10.1016/j.jenvman.2010.11.011. 
25

 FAROOQ, Umar, et al. Biosorption of heavy metal ions using wheat based biosorbents–a review of the recent literature. 
Bioresource technology, 2010, 101.14: 5043-5053. 
26

 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU 
A VÝBORU REGIONŮ, Konzultativní sdělení o udržitelném využívání fosforu, COM(2013) 517 final, V Bruselu dne 8.7.2013 
27

 Federální úřad pro životní prostředí, Švýcarsko (BAFU), 2016 
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02 kyselé štěpení a krystalizace / srážení 

kal před odvodněním 
Extraphos® (Budenheim Carbonic Acid 

Process) 

odvodněný kal Gifhornský postup, Stuttgartský postup 

03 termochemické štěpení sušený kal 
Kubota, Mephrec, Pyreg, EuPhoRe, 

Pyrophos, Susteen 

04 kyselé štěpení popela popel z mono-spalování kalů 

EcoPhos, Phos4Life® (ZAR), LeachPhos, 

TetraPhos®, EasyMin-ing Ash2Phos a 

CleanMAP® 

05 termochemické štěpení popela popel z mono-spalování kalů AshDec®, ICL RecoPhos (P4) 

Zdroj: BAFU, 2016 

 
Situace je vzhledem k velkému množství technologií a postupů velmi nepřehledná, a proto 
Federálním úřadem pro životní prostředí ve Švýcarsku (BAFU) rozdělil jednotlivé technologie do 5 
skupin –Tabulka 25. 
 
Společnými rysy je, že skupiny 01 a 02 se potýkají s technologicky podmíněnou nízkou účinností 
recyklace fosforu, skupina 3 s nízkými koncentracemi fosforu a nečistotami ve výsledném produktu, 
zatímco u skupin 4 a 5 je předpokladem pro vysokou účinností recyklace samostatné spalování 
výchozích surovin bohatých na fosfor. Popel ze spalování odpadů bohatých na fosfor, tj. kaly z čistíren 
odpadních vod, má tu výhodu, že výsledný materiál je nejbližší surovému fosfátu, pokud jde o 
vlastnosti a koncentraci fosforu, a je proto vhodný pro technologie, které jsou známé z průmyslu 
hnojiv nebo jsou z nich odvozené. 

Mezi těmito četnými metodami je pouze skupina 01 – krystalizace/srážení struvitu (nebo fosforečnanu 
vápenatého) z již rozpuštěných fosfátových sloučenin – v plném provozu na čistírnách28 odpadních 
vod v Evropě, zejména v zemích, jako je Německo, Nizozemí, Velká Británie, Dánsko či Belgie. 
Technologie předpokládá typ BIO-P čistírny, tj. eliminace fosforu pomocí bakterií, bez chemického 
srážení. Tím jsou značně omezeny možnosti využití pouze na tyto typy čistíren, a navíc relativní 
nevýhodou je poměrně malá účinnost recyklace fosforu, která je v průměru 5 – 10 %, maximálně pak 
do 30%. 

Problematické se ukazuje i uplatnění produktu dále u spotřebitelů – např. zemědělců. Jednak panuje 
obecná nedůvěra k těmto produktům, prodávají se značně pod „výrobními“ náklady a v případě 
nevhodného složení kalů jsou složitě nebo nevhodně použitelné jako zdroj fosforu – dlouhá doba 
rozpadu. 

V současné době v Evropě některé země volí technologickou cestu formou mono-spalování kalů. 
Význam tohoto zpracování postupně roste, a to zejména v zemích, které již s využitím principu 
předběžné opatrnosti legislativně zcela zakázaly přímou zemědělskou aplikaci čistírenských kalů 

(např. Švýcarsko) a v Evropě je monospalováno cca 35 % čistírenských kalů
29

. Tyto země souběžně 
zavádějí povinnost v budoucnu fosfor z komunálních čistírenských kalů vyprodukovaných na větších 
čistírnách odpadních vod získávat. Čistírenský kal z komunálních ČOV je zde většinově spalován, 
přičemž popel je často uchován pro budoucí recyklaci fosforu. V ČR však žádné zařízení na mono-
spalování čistírenských kalů není. 

 
28

 Recyklace fosforu – pohled na Evropu, Ludwig Hermann, European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP) & Proman 
Consulting; l.hermann@proman.pro, Sborník v rámci projektu Udržitelné hospodaření s fosforem, registrační číslo projektu 
KPF-02-107, součástí programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika 
29

 Technologické možnosti znovuvyužití fosforu z čistírenských kalů a jejich odraz v české praxi Šárka Václavková, Michal Šyc, 
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., vaclavkova@icpf.cas.cz, Sborník v rámci projektu Udržitelné hospodaření s fosforem, 
registrační číslo projektu KPF-02-107, součástí programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika 

mailto:l.hermann@proman.pro
mailto:vaclavkova@icpf.cas.cz
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Popel z monospalování kalů je na jednotlivých ČOV rozdílný dle složení kalu, typu a lokality čistírny a 
technologii odstraňování fosforu. V České republice, kde je fosfor běžně chemicky srážen pomocí 
síranu železitého nebo hlinitého lze očekávat vysoký obsah AlPO4 nebo FePO4 v případném popelu 
po spálení čistírenských kalů. Koncentrace fosforu lze očekávat v rozmezí 11 % - 25 % hmotnostních. 
Při spálení dojde ke koncentraci i dalších prvků a obsahuje řadu toxických kovů (As, Cd, Cr, Ni, Pb či 
Zn). 

Vzhledem ke koncentracím těchto látek v popelu po spálení kalů je pro zemědělské využití fosforu 
nutná sekundární technologická úprava popela po spalování čistírenských kalů, která zajistí 
dostatečnou separaci fosforu a těžkých kovů. Pro sekundární technologickou úpravu popele jsou 
zpravidla využívány hydrometalurgické nebo pyrometalurgické metody. 

Jako první zařízení pro využívání fosforu z popelu po monospalování kalů je ve výstavbě v Německu 
v Hamburku. Vzhledem k očekávanému deficitu fosforu v budoucnu se Německo rozhodlo, že od roku 

2029 komunální čistírny musí recyklovat fosfor. Společnost Hamburk Wasser
30

 společně 
s odpadářskou společností Remondis zahájili výstavbu zařízení s instalací patentované technologie 
Remondis TetraPhos®. Zařízení má být uvedeno do provozu v roce 2020. Čistírna odpadních vod 
Hamburk termicky zpracovává 150 000 tun kalů ročně. Spálením vzniká cca 20 000 tun popela, 
z kterého je možné získat 7 000 tun fosforu ve formě kyseliny. 

Obrázek 2: Schéma metody - REMONDIS TetraPhos® 

 
Zdroj: REMONDIS 

 
K získávání a recyklaci fosforu je možné najít i zajímavý přístup k náhledu na tuto problematiku. Ve 
výše zmíněném materiálu Komise Evropského parlamentu ve svém konzultativním sdělení 

Evropskému parlamentu
31

, radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů 
o udržitelném využívání fosforu z roku 2013 na otázku Jak lze zlepšit využívání fosforu 
z potravinového odpadu a dalších biologicky rozložitelných odpadů? Mimo jiné uvádí: „Existují však 
alternativní technologie extrakce fosforu, při nichž tento problém nevzniká. Mezi ně patří odstraňování 
fosforu z odpadních vod ve formě struvitu (fosforečnanu amonno-hořečnatého), spalování kalu 

 
30

 http://www.phosphorrecycling-hh.de/recycling/recycling.html 
31

 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU 
A VÝBORU REGIONŮ, Konzultativní sdělení o udržitelném využívání fosforu, COM(2013) 517 final, V Bruselu dne 8.7.2013 

http://www.phosphorrecycling-hh.de/recycling/recycling.html
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z čistíren a následné využití popela a aplikace kalů po odpovídající úpravě přímo na pole. Ve všech 
případech má agronomická kvalita produktu zásadní význam pro to, aby byla zajištěna skutečná 
dostupnost fosforu pro plodiny a jeho přijímání. V současné době se zpětně získává přibližně 25 % 
fosforu obsaženého v odpadních vodách, přičemž nejběžnější metodou je přímá aplikace kalů 
z čistíren na ornou půdu. Celkové potenciální množství k zpětnému získání je poměrně značné – 

v rámci EU přibližně 300 000 tun fosforu ročně
32

 – a jasně patrné rozdíly v míře využití kalů z čistíren 
(ať už přímo nebo ve formě popela) mezi jednotlivými členskými státy EU naznačuje možnosti 
harmonizace v oblasti využívání osvědčených postupů.“ 

4.6.2 Získávání biouhle 

Při hledání technologií, které by spojily všechny pozitivní vlastnosti kalů z čistíren odpadních vod a 
eliminovaly vlastnosti negativní, se před cca pěti lety intenzivně diskutovala metoda s možností využití 
termochemických procesů při zpracování kalů v čistírenské praxi. Mezi tyto termochemické procesy 

patří pyrolýza nebo zplyňování
33

. Termickým rozkladem čistírenských kalů za nepřístupu média 
s kyslíkem lze vyrobit látku obecně nazývanou Biochar (alternativně Biouhel či Biokarbon, případně 
vzhledem k výrobě z kalů pak Kalochar), která obsahuje vysoký podíl stabilního organického uhlíku a 
téměř 90 % fosforu „přiteklého“ na ČOV. Očekávaný efekt využitím této technologie měl přinést dva 
hlavní potenciální směry využití technologií s produkcí Biocharu v čistírenské praxi: 
 
1. Minimalizace produkce aerobně či anaerobně stabilizovaného přebytečného kalu a jeho možné 
následné využití v zemědělství. 

2. Využití sorpčních vlastností Biocharu pro dočištění vyčištěných odpadních vod. 

Testy a poloprovozní zkoušky ukazují, že zpracování kalu termochemickými procesy je možné, 
výsledkem ale není očekávaný produkt výhodně využitelný v zemědělství. Ukázalo se, že zásadním 
problémem oproti klasické výrobě biouhle z rostlinných biologických materiálů, je rozdíl ve výrobě ze 
struktury vstupního materiálu z kalů. Tato „zrnitost“ výsledného produktu totiž zásadním způsobem 
mění možnosti přenosu živin a prvků do rostlin a tím ztrácí smysl využití pro zemědělské účely.  

Pro výrobu hnojivé látky je navíc nutná registrace takové látky a ta je v tomto případě poměrně 
problematická vzhledem ke skutečnosti, že vstup „surovin“ do procesu výroby biouhle nelze nijak 
ovlivnit. To by tedy znamenalo zajistit kvalitu kontinuálním nebo alespoň dostatečně častým 
sledováním kvality kalů vstupujících do termochemického procesu. Tento způsob už tak v dnešní 
situaci nákladově velmi náročnou technologii dále výrazně prodražuje. 

V neposlední řadě zde může docházet i k problematice koncentrací sledovaných prvků pro následné 
využívání pro zemědělské účely. Přesto, že obsahy těchto sledovaných rizikových látek a prvků v kalu 
před jeho úpravou nepřekračují stanovené hodnoty, úpravou může dojít k takové koncentraci těchto 
prvků nebo látek, které následně využití v zemědělské výrobě mohou znemožnit.  

Pro potvrzení nebo vyvrácení těchto nyní převažujících názorů bude dobré posoudit tyto názory dle 
provozních výsledků realizovaného pilotního projektu (ČOV Trutnov). Tato technologie by mohla být 
východiskem pro menší ČOV, ale na základě zkušeností z jiných projektů se ukazuje, že pyrolýza pro 
využití pro zpracování kalů z ČOV je investičně a provozně nákladná, a tedy v současném systému 
nakládání s kaly z ČOV drahá. 

 

 
32

 Stanovisko sdružení EUREAU k opětovnému využívání fosforu, 2006. 
33

 https://www.tretiruka.cz/news/odbornici-stavajici-zpusob-nakladani-s-prebytecnym-kalem-v-cesku-je-dlouhodobe-
neudrzitelnym/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.tretiru
ka.cz%2Fnews%2Fodbornici-stavajici-zpusob-nakladani-s-prebytecnym-kalem-v-cesku-je-dlouhodobe-neudrzitelnym%2F, 
20.9.2016 

https://www.tretiruka.cz/news/odbornici-stavajici-zpusob-nakladani-s-prebytecnym-kalem-v-cesku-je-dlouhodobe-neudrzitelnym/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.tretiruka.cz%2Fnews%2Fodbornici-stavajici-zpusob-nakladani-s-prebytecnym-kalem-v-cesku-je-dlouhodobe-neudrzitelnym%2F?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.tretiruka.cz%2Fnews%2Fodbornici-stavajici-zpusob-nakladani-s-prebytecnym-kalem-v-cesku-je-dlouhodobe-neudrzitelnym%2F%3Futm_source%3Dcopy%26utm_medium%3Dpaste%26utm_campaign%3Dcopypaste%26utm_content%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.tretiruka.cz%252Fnews%252Fodbornici-stavajici-zpusob-nakladani-s-prebytecnym-kalem-v-cesku-je-dlouhodobe-neudrzitelnym%252F
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5. Současný kvalitativní stav produkovaných kalů 

Pro posouzení kvality kalů jsou posouzeny hodnoty z archivní databáze ISOH od MŽP pro ukazatele 
dle parametrů Vyhlášky č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
a to Přílohy č. 3, Přílohy č. 4, případně Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 437/2016 Sb. 

Tabulka 26: Kaly z ČOV - kvalita kalů - průměrné obsahy rizikových prvků, látek v kalech v ČR za roky 2010 – 
2018 – porovnání s nejvyššími hodnotami rizikových prvků pro použití kalů na zemědělskou půdu viz Tabulka 27. 

Ukazatel 
kromě pH 

(mg/kg sušiny kalu) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

pH 6,84 6,97 6,89 6,52 7,09 6,55 7,40 7,94 7,93 

Cd 1,68 2,06 1,01 1,40 1,09 0,95 1,13 1,14 1,56 

Cu 163,89 147,09 160,39 197,89 151,07 159,92 167,06 179,74 171,01 

Hg 2,37 1,60 2,30 1,20 1,17 1,14 1,19 1,19 1,49 

Pb 49,79 45,31 36,99 34,73 25,64 26,25 31,66 31,06 27,63 

Zn 841,82 1 011,12 757,74 756,33 753,03 737,67 714,40 800,71 789,52 

As 7,42 4,90 5,94 4,62 5,96 6,16 11,77 6,16 5,96 

Cr 47,10 92,44 35,86 40,75 33,05 31,21 38,72 43,25 39,25 

Ni 29,94 32,66 28,36 27,34 26,38 27,23 29,34 32,64 30,75 

AOX 242,40 242,36 231,71 223,64 786,63 280,45 270,91 239,17 252,64 

PCB 1,28 0,85 0,08 0,08 0,70 0,70 0,06 29,53 0,09 

PAU        2,86 4,15 

Zdroj: MŽP - ISOH 

 
Graf 17: Kaly z ČOV - kvalita kalů průměrné obsahy rizikových prvků, látek v kalech v ČR za roky 2010 – 2018 v 

mg/kg sušiny kalu – pro ukazatele Cu, Zn, AOX 

 
Pozn.: AOX, Cu = 500 mg/kg (oranžovo-zelená čára) 

Zdroj: MŽP – ISOH 

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

m
g
/k

g
 s

u
š
in

y

Cu mezní hodnota Cu
Zn mezní hodnota Zn
AOX mezní hodnota AOX



  

41  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

 

Graf 18: Kaly z ČOV - kvalita kalů průměrné obsahy rizikových prvků, látek v kalech v ČR za roky 2010 – 2018 v 
mg/kg sušiny kalu v logaritmickém měřítku – pro ukazatele Cd, Hg, Pb, As, Cr, Ni, PCB a PAU 

 
Pozn.: Cr, Pb = 200 mg/kg (hnědo-modrá čára) 

Zdroj: MŽP – ISOH 

 
Pokud budeme hodnotit průměrné hodnoty evidované pro ukazatele dle Přílohy č. 3 k Vyhlášce č. 
437/2016 Sb., pak porovnáváme kvalitu s parametry viz. Tabulka 27. 

Tabulka 27: Příloha č. 3 k vyhlášce č. 437/2016 Sb. - Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a 

prvků v kalech pro jejich použití na zemědělské půdě (ukazatele pro hodnocení kalů) 

Riziková látka 
Mezní (maximální) hodnoty koncentrací v 

kalech (mg.kg-1 sušiny) 

As - arzén 30 

Cd - kadmium 5 

Cr - chrom 200 

Cu - měď 500 

Hg - rtuť 4 

Ni - nikl 100 

Pb - olovo 200 

Zn - zinek 2500 

AOX 500 

PCB (suma 7 kongenerů -28+52+101+118+138+153+180 0,6 

PAU (suma antracenu, benzo(a) antracenu, benzo(b) fluor anthenu,benzo(k) 
fluoranthenu,benzo(a) pyrenu, benzo(ghi) perylenu, fenantrenu, fluoranthenu, 

chrysenu,indeno( 1,2,3 -cd)pyrenu,naftalenu a pyrenu) 
10 

Zdroj: MŽP – ISOH 
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Z porovnání vyplývá, že v průměru za ČR jsou koncentrace těžkých kovů relativně stabilní a 
nepřekračují mezní limity rizikových látek pro použití na zemědělské půdě. Jednorázový výkyv 
v parametru Zn v roce 2011 není nijak vysvětlitelný, ale stále jeho koncentrace je pod 50% 
požadované mezní hodnoty pro použití na půdu. 

Problematická situace se ukazuje u parametru AOX, kdy jednorázový výkyv v roce 2014 je více jak na 
3násobku ostatních let. Patrně jde o početní chybu. Ostatní roky jsou na 50% mezní hodnoty. 

V parametru PCB je vidět dlouhodobý problém, kdy v letech 2010, 2011, 2014 a 2015 v průměru 
překračujeme hodnotu danou Vyhláškou. Údaj z roku 2017 pro PCB opět není pravděpodobný a 
jedná se o nereálné číslo. Česká republika je jednou z nejvíce zatížených zemí touto látkou, její 
výskyt v kalech z ČOV je tedy nutno sledovat. 

Z těchto podkladů lze říci, že dříve hojně diskutovaný a v Evropě bedlivě hlídaný problém 
s překračováním limitů pro koncentrace těžkých kovů se podařilo a daří uspokojivě plnit. 
Problematickou kapitolou jsou však mikrobiologické ukazatele, které jsou přímo závislé na 
technologiích instalovaných a provozovaných na jednotlivých ČOV. 

Na tomto místě je nutné apelovat na důsledné pokračování, a i technologické zlepšování prevence 
proti vypouštění rizikových látek do kanalizace, protože se ukázalo, že toto je nejúčinnější způsob pro 
zajištění dodržování limitů pro koncentrace těžkých kovů. Dnes dostupné možnosti detekce kvality 
odpadních vod v jednotlivých částech kanalizační sítě je určitě nutné podporovat. Toto lze považovat 
z pohledu nakládání s kaly z ČOV jako preventivní opatření a na výsledcích kvality kalů z ČOV je 
vidět, že tato metoda je účinná a z provozního hlediska optimální. Doporučujeme zajištění dotačních 
titulů na prevenci zatěžování odpadních vod rizikovými prvky. 

5.1 Hodnocení kvality kalů dle sledovaných indikátorových mikroorganismů 

Pro hodnocení účinnosti technologií a procesů hygienizace kalů z ČOV slouží sledování 
indikátorových mikroorganismů, které je dáno pro použití kalů na zemědělské půdě Vyhláškou č. 
437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, a to dle Přílohy č. 4. 

Tabulka 28: Příloha č. 4 k vyhlášce č. 437/2016 Sb. - Mikrobiologická kritéria pro upravený kal pro aplikaci na 
zemědělské půdě 

Indikátorový 

mikroorganismus 
Jednotky 

Počet zkoušených 

vzorků při každé 

kontrole výstupu 

Limitní hodnota  

(nález/ KTJ*) 

Salmonella spp. nález v 50g 5 negativní 

Escherichia coli nebo 

enterokoky 
KTJ* v 1 gramu 5 

4 < 103 

1 < 5.103 

Zdroj: MŽP – ISOH 

 
Přechodně pak je s účinností do konce roku 2022 možno využívat původní kritéria pro mikrobiologické 
posouzení hygienizovaných kalů pro aplikaci na zemědělské půdě podle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 
437/2016 Sb. 
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Tabulka 29. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 437/2016 Sb. - Mikrobiologická kritéria pro upravený kal pro aplikaci na 

zemědělské půdě v přechodném období – kal kategorie I. a kal kategorie II. 

Kal kategorie I. 

Indikátorový 

mikroorganismus 
Jednotky 

Počet zkoušených vzorků 

při každé kontrole výstupu 

Limitní hodnota  

(nález/ KTJ*) 

Salmonella spp. nález v 1 g sušiny 5 negativní 

Termotolerantní koliformní 

bakterie 
KTJ* v 1 gramu sušiny 5 < 103 

Enterokoky KTJ* v 1 gramu sušiny 5 < 103 

* KTJ – kolonie tvořící jednotku 

Kal kategorie II 

Indikátorový 

mikroorganismus 
Jednotky 

Počet zkoušených vzorků 

při každé kontrole výstupu 

Limitní hodnota  

(nález/ KTJ*) 

Termotolerantní koliformní 

bakterie 
KTJ* v 1 gramu sušiny 5 103 - 106 

Enterokoky KTJ* v 1 gramu sušiny 5 103 - 106 

* KTJ – kolonie tvořící jednotku 

Zdroj: MŽP – ISOH 

 
Na základě podávaných hlášení o kvalitě kalů používaných pro aplikaci na zemědělské půdě je 
možné sledovat kvalitativní parametry dle kritérií pro mikrobiologické zatížení hygienizovaných kalů. 

Tabulka 30: Výsledky mikrobiologického zatížení upravených kalů pro aplikaci na zemědělské půdě v roce 2018 
v ČR 

Ukazatel 

Rok 2018 

Průměrná hodnota 
Nejnižší uvedená 
hodnota v hlášení 

Nejvyšší uvedená 
hodnota v hlášení 

Enterokoky - Min. hodnota (KTJ/g sušiny 
kalu) 

52 660 0 1 650 000 

Enterokoky - Max. hodnota (KTJ/g sušiny 
kalu) 

315 379 0 10 000 000 

Escherichia coli - Min. hodnota (KTJ/g 
sušiny kalu) 

83 909 5 570 000 

Escherichia coli - Max. hodnota (KTJ/g 
sušiny kalu) 

1 992 322 5 11 000 000 

Term. koliformní bakterie - Min. hodnota 
(KTJ/g sušiny kalu) 

66 238 0 6 390 000 

Term. koliformní bakterie - Max. hodnota 
(KTJ/g sušiny kalu) 

177 690 0 6 390 000 

Salmonella sp. - Pozitivních 
(Četnost) 

0 0 5 

Salmonella sp. - Negativních 
(Četnost) 

12 0 200 

Zdroj: MŽP – ISOH 

 
Na základě těchto uvedených dat je možné říci, že patrně většinově je hygienizace na jednotlivých 
ČOV nebo zařízeních pro úpravu kalů nastavena na splnění parametru pro kal kategorie II. I když 
statistické porovnávání mikrobiologických parametrů nemá objektivní vypovídací hodnotu, přesto je 
vidět, že jsou metody a technologie, které jsou schopny dosáhnout požadovaných kritérií pro kal 
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kategorie I. Data pro kritérium na přítomnost Escherichia coli jsou sledována pouze v posledních dvou 
letech (2017 a 2018). V současné chvíli je ponecháno na původci rozhodnutí, která mikrobiologická 
kritéria bude posuzovat pro splnění požadavků pro použití kalů na zemědělské půdě, zda podle 
Přílohy č. 4 nebo Přílohy č. 7 Vyhlášky 437/2016 Sb. Od roku 2023 bude možné posuzovat pouze dle 
Salmonely a Escherichia coli, což bude klást vyšší požadavky na technologie a procesy hygienizace 
kalů. 

V případě použití rekultivačního kompostu vyrobeného i z kalu z ČOV mimo zemědělskou půdu jsou 
znaky jakosti rekultivačního kompostu uvedeny v tabulce 5.2. Přílohy č. 5 vyhlášky č. 341/2008 Sb. 

Tabulka 31: Kritéria pro použití kalu mimo zemědělskou půdu
34

 

Kategorie kalů Jednotky 
Počet zkoušených vzorků při každé 

kontrole výstupu 
Limit (nález KTJ*) 

Salmonella sp. nález v 50 g 5 negativní 

Termotol. koliformní bakterie** KTJ v 1 gramu 5 
2 < 103 

3 < 50 

Enterokoky** KTJ v 1 gramu 5 
2 < 103 

3 < 50 

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

* KTJ – kolonie tvořící jednotku 

** Z odebraných 5 vzorků musí minimálně stanovený počet vyhovět předepsaným limitům 

 
V připravované legislativě je navrhováno, aby mikrobiologická kritéria pro použití kalu byla sjednocena 
jak pro použití na zemědělskou půdu, tak pro použití mimo zemědělskou půdu, a to v souladu 
s požadavky Vyhlášky č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, a 
to dle Přílohy č. 4, viz Tabulka 28. 

Pro posouzení kvality nakládání s kaly z ČOV je důležitá i kontrolní činnost kontrolních orgánů. 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve své Zprávě o činnosti
35

 Sekce zemědělských 
vstupů za rok 2018 uvádí k používání kalů na zemědělské půdě toto: 

„Zvláštní kapitolou národních kontrol je kontrola používání upravených kalů z ČOV na zemědělské 
půdě. V roce 2018 bylo provedeno celkem 72 kontrol používání upravených kalů, na 18 kontrolách 
bylo zjištěno porušení právních předpisů a v 6 případech bylo uloženo nápravné opatření. 

Zjištěná pochybení: Z výsledků provedených kontrol je zřejmé, že potenciální ohrožení životního 
prostředí vlivem zemědělské činnosti pochází z nedostatečně zabezpečených skladů hnojiv, 
popřípadě z nevhodně uložených hnojiv na zemědělské půdě, kdy nejsou hnojiva či upravené kaly 
ukládány v souladu s havarijním plánem. V rámci nakládání s upravenými kaly byla zjištěna 
nepovolená aplikace kalů na stejný pozemek (konkrétně DPB) do tří let od předchozí aplikace kalu, 
případně kaly nebyly použity do doby 30 dnů po jejich umístění na DPB. V jednom případě byl kal 
aplikován před výsledky rozborů půd a ojediněle bylo zaznamenáno i nezapravení upravených kalů 
do 48 hod od rozprostření na zemědělskou půdu.“ 

 
34

 Česko. Vláda. Vyhláška ze dne 26. 8. 2008 č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a 
o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady). In Sbírka zákonů České republiky. 2008, částka 110/2008, s. 5251. 
35

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Zpráva o činnosti Sekce zemědělských vstupů za rok 2018 
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Z tohoto zjištění lze konstatovat, že pro používání kalů na zemědělské půdě se v posledních letech 
nastavila jasná pravidla, která jsou sice pro producenty a pro zemědělce podstatně složitější, ale jsou 
definovaná, kontrolovatelná a jednoznačně evidovatelná. 

Šetření SOVAK ČR
36

 

Zjišťovat kvalitu kalů na jednotlivých ČOV je obecně komplikované a data jsou oficiálně zasílána 
jednou ročně jako průměrné hodnoty uvedené na listě č. 3 přílohy č. 20 Vyhlášky 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady při podávání hlášení o produkci odpadů. Dalším zdrojem jsou 
Programy použití kalů na zemědělské půdě, které ale nejdou veřejným dokumentem a nejsou obecně 
dostupné. Proto je jistě vítanou aktivitou provedené a publikované šetření SOVAK ČR (Sdružení 
oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.). Jedná se o dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo přes 
46 % všech ČOV v ČR, kde ale z celkové produkce těchto účastníků šetření lze usuzovat, že se 
zúčastnili všechny ČOV velikosti nad 10 tis. EO. Studie je veřejně dostupná na zde uvedeném 
odkazu. 

 
36

 Nakládání s čistírenskými kaly v České republice, květen 2019, Ing. Filip Wanner, Ph.D., SOVAK, 
https://www.sovak.cz/sites/default/files/2019-
11/SOVAK%20ČR%20Studie%20nakládání%20s%20čistírenskými%20kaly%20v%20ČR%20FINAL.pdf  

https://www.sovak.cz/sites/default/files/2019-11/SOVAK%20ČR%20Studie%20nakládání%20s%20čistírenskými%20kaly%20v%20ČR%20FINAL.pdf
https://www.sovak.cz/sites/default/files/2019-11/SOVAK%20ČR%20Studie%20nakládání%20s%20čistírenskými%20kaly%20v%20ČR%20FINAL.pdf
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6. Způsoby nakládání s čistírenskými kaly v režimu zákona č. 
185/2001 Sb. 

S kaly z ČOV, jako s odpadem s katalogovým číslem 19 08 05, se nakládá v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech. 

Pokud se podíváme na problematiku nakládání s kaly z ČOV z pohledu hierarchie nakládání 
s odpady, tak nejvyšší uplatnitelný způsob nakládání je jejich materiálové využití. Pro tento způsob 
nakládání mají kaly bezpochyby mnoho využitelných a žádoucích vlastností, a to převážně pro použití 
v zemědělství nebo pro energetické využití. Kromě pozitivních vlastností mají ale kaly z ČOV také svá 
negativa a ty se projevují nežádoucím obsahem některých látek, které jsou v kalech v různých 
koncentracích obsaženy. Vzhledem k tomu, že kal z ČOV je produktem žádoucího procesu čištění 
vod vypouštěných do recipientu, je ve své podstatě žádoucí veškeré nebo lépe řečeno co největší 
množství škodlivin zachytit právě v kalu. Byla již řeč o tom, že jedním z hlavních limitujících kritérií 
použití čistírenského kalu do zemědělství je obsah těžkých kovů, míry mikrobiologického zatížení a je 
zřejmé, že v blízké budoucnosti se bude jednat o mikropolutanty, xenobiotika, mikroplasty a další. 

Způsoby nakládání s kaly z ČOV lze rozdělit také na tzv. konečné a průběžné.  

Mezi konečné způsoby využití určitě patří: 

► Použití kalu, tj. zapracování kalu do zemědělské půdy; 

► Využívání kalu na povrchu terénu; 

► Termické zpracování. 

Mezi průběžné způsoby využívání kalů lze pak zařadit: 

► Úprava pro další způsoby nakládání; 

► Kompostování a jiná biologická úprava kalů; 

► Některé z metod termického zpracování – úprava pouze kalu z ČOV. 

Ukládání na skládky není legislativně možné (Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu). 

6.1 Úprava kalů z ČOV pro další způsoby nakládání 

Úpravou kalů rozumíme takový způsob nakládání s odpadem, kdy dochází k jeho fyzikální, chemické, 
nebo biologické úpravě, kdy výsledkem je stále stejný odpad, tj. k.č. 19 08 05 - Kaly z čištění 
komunálních odpadních vod. 

Mezi takové způsoby úpravy kalů z ČOV patří: 

► Stabilizace;  

► Hygienizace; 

► Odvodnění; 

► Sušení. 

Jak bylo již výše uvedeno základní úpravou kalů je jeho stabilizace, aby nezpůsoboval škody na 
životním prostředí a nevyvolával obtíže při manipulaci s ním. Termín stabilizace není legislativně 
exaktně měřitelný a neexistuje univerzální kritérium pro posouzení stability kalu. Cílem stabilizace 
kalu je redukce organické hmoty a tím omezení zápachu, destrukce patogenních organizmů, zlepšení 
odvodnitelnosti a snížení objemového a hmotnostního množství kalu. Obecně lze rozdělit technologie 
stabilizace kalu na anaerobní a aerobní. 

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/katalog.php?rok=2013&akce=vyber2&id=1908
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/katalog.php?rok=2013&akce=vyber2&id=1908
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Každá z těchto metod má své výhody i nevýhody. Anaerobní stabilizace má všeobecně oproti aerobní 
stabilizaci kalu nižší energetickou náročnost, je však investičně náročnější a není vhodná pro menší 
ČOV, tj. pod 35 000 EO.  

K hygienizaci kalu lze požít všechny metody, při jejichž průběhu jsou usmrcovány mikroorganizmy. 
Hygienizace může být prováděna před stabilizací, v průběhu stabilizace anebo po jejím skončení. 
Využít můžeme metod chemických, při kterých se přidávají různá chemická činidla jako např. vápno 
(nejčastější způsob), minerální kyseliny, O3, H2O2. Dále využíváme metod fyzikálních, mezi které 

patří působení teploty, ultrazvuku, radiace a mechanická destrukce mikroorganizmů
37

. 

Pokud budeme vycházet ze snahy úpravy kalů k jejich materiálovému využití, což z pohledu 
hierarchie nakládání s odpady je žádoucí, pak právě pro malé ČOV jsou ekonomické aspekty mnohdy 
limitující pro zavádění technologií zaručující stabilizaci, potažmo hygienizaci, kalu na požadovanou 
úroveň pro jeho použití na zemědělské půdě.  

V dalším textu jsou popsány dvě metody zpracování kalů
38

, které se dlouhodobě prověřují za 
reálného provozu. První z uvedených metod byla navržena ještě s alternativami výstupních 
hygienických vlastností produkovaného kalu podle vyhlášky 382/2001 Sb., tedy s režimem 
umožňujícím garanci hygienické kategorie kalů I nebo II. Druhá z popsaných metod je navržena 
s cílem hledání ekonomického řešení zpracování kalů hlavně pro malé ČOV. 

Metoda: OSS – oxyterm sludge systém® 

Princip funkce: 

Přebytečný kal z biologického čištění je zpracován komplexním postupem, zahrnujícím vhodně 
řešenou kombinaci aerobní stabilizace vzduchem a autotermní aerobní termofilní stabilizace 
čistírenských kalů při teplotách nad 55 °C, s využitím čistého kyslíku. Hygienizační teploty je 
dosaženo v izolovaném reaktoru, využitím biologicky zprostředkované, řízené oxidace části biomasy, 
při které se uvolňuje potřebná energie k ohřevu a udržování pracovní teploty v celém objemu 
reaktoru. Zařízení není závislé na vnějším zdroji tepelné energie. 

Popis technologického řešení a postupů:  

Technologická linka sestává minimálně ze tří nádrží, z nichž jedna je dokonale izolována a vybavena 
sytícím systémem na možnost dávkování čistého kyslíku a mechanickým míchadlem, aby mohla 
v případě požadavku provozovatele na nejvyšší úroveň hygienického zabezpečení kalů sloužit, jako 
reaktor pro automaticky řízenou autotermní aerobní termofilní stabilizaci a hygienizaci kalů čistým 
kyslíkem. Ostatní nádrže slouží, jako provzdušňované nebo mechanicky míchané zásobníky a 
umožňují provozovat kalové hospodářství, jako klasickou aerobní stabilizaci, se zahuštěním kalů a 
jsou vybaveny automaticky řízenou aerací. Všechny aparáty je možné provzdušňovat vzduchem a 
jsou vzájemně propojeny tak, aby bylo možné stabilizovaný, zahušťovaný a hygienizovaný kal mezi 
nimi přepouštět a čerpat podle potřeby aktuálně nastaveného řídícího programu. 

Aerobní autotermní termofilní stabilizace a hygienizace kalu čistým kyslíkem:  

Zahuštěný přebytečný kal je čerpán do provzdušňované a míchané nádrže číslo 1. Kal by měl být 
zahuštěn alespoň na 3,5 hmot. %. Z této nádrže je kal odebírán dle pokynů řídicího systému 
semikontinuálně do termofilního aerobního reaktoru s autotermním ohřevem pomocí čistého kyslíku. 
Teplo zajišťující provozní podmínky, teplotu > 55 °C , je získáváno biologicky zprostředkovanou 
oxidací a degradací části biomasy, běžně 20 – 40 hmot. % dodané sušiny. Doba zdržení 
hygienizovaného kalu v reaktoru by měla být delší než 20 dní. Pracovní podmínky v reaktoru jsou ve 
všech hlavních fázích procesu řízeny automatickým systémem na základě vyhodnocení signálů 

 
37

 BC. DALIBOR PRÁŠEK - SUŠENÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ SOLÁRNÍ ENERGIÍ, diplomová práce, VUT v Brně, 2011  
38

 Ing. Jan Foller - Technologické postupy zpracování kalů z komunálních ČOV na kategorii I., 13.3.2020 
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z čidel pro měření: koncentrace kyslíku, REDOX – potenciálu, pH a teploty. Hygienizovaný kal je po 
určené době zdržení čerpán do provzdušňované nebo mechanicky míchané nádrže 3, kde je 
ochlazen před dalším zpracováním. Průvodním jevem použití této metody je významné snížení 
produkce odvodněného kalu, běžně o 20 – 40 hmot. %, oproti běžnému provozu aerobní stabilizace 
kalu. 

Obecné požadavky, kladené na vlastnosti surového kalu – základním požadavkem na vlastnosti 
surového vstupního kalu v denní dávce je: 

► Vstupní sušina by měla být 3,5 – 6,5 % (ve vztahu na ztrátu žíháním); 

► Obsah organiky v sušině, jako ztráta žíháním (ZŽ), by měl být 40 – 80 %; 

► Obsah chemického kalu po srážení fosforu v sušině, by neměl být vyšší než 20 %; 

► Kal nesmí být ve stádiu, zjevně probíhajícího anaerobního rozkladu (vývoj sirovodíku apod.). 

Obecné vlastnosti zpracovaného kalu: - Kal zpracovaný procesem autotermní aerobní termofilní 
stabilizace:  

► Průměrná sušina, v závislosti na vstupu se pohybuje v rozmezí 2,5 – 4,5 %; 

► Obsah organiky v sušině, jako ztráta žíháním (ZŽ) se pohybuje, dle vstupu 30 – 45 %; 

► Enterokoky – méně než 103 KTJ/g; 

► Termotolerantní koliformní bakterie – méně než 103 KTJ/g; 

► Salmonella sp. – negativní; 

► Kal má obecně velmi dobrou odvoditelnost, na odstředivce běžně na sušinu: 24 – 35 %. 
 

Metoda: MKH – Oxyterm 

Technologie MKH – Oxyterm představuje vyladěný kompaktní soubor technologických prvků jednotky 
kalového hospodářství, která je navržena tak, aby zajistila zpracování přebytečného aktivovaného 
kalu z biologických ČOV v souladu s nejpřísnějšími požadavky současné, platné legislativy (Vyhl. 
437/2016). Kapacitně jsou tyto jednotky určeny především pro samostatně provozované komunální 
mechanicko-biologické ČOV s kapacitami produkovaného přebytečného kalu od asi 500–3000 EO, 
dle ČSN 756401. Základní řada kompaktních jednotek je navržena od nominální kapacity ČOV asi 
1000 EO s odstupňováním po asi 500 EO do kapacity asi 3000 EO. Jednotky menší jsou 
realizovatelné podle stejného konceptu na zvláštní zadání a v odůvodněných případech (velké 
dopravní vzdálenosti, možnosti přímé aplikace produktu v místě a podobně). 

Metoda zpracování surového přebytečného kalu z technologické linky biologické ČOV, MKH – 
Oxyterm je založena na známém principu autotermního ohřevu teplem uvolněným při biologicky 
zprostředkované oxidaci biomasy čistým kyslíkem, který byl vyvinut v ČR v letech 1998 – 2004 a 
patentován 11/2004 (autoři: Ing. Jan Foller, Ing. Jiří Jelínek). Jednotka nepotřebuje pro dosažení a 
řízené udržení provozní pracovní teploty (55 – 60 °C) vnější zdroj energie. Zařízení je určeno ke 
zpracování přebytečného kalu, především z moderních, nízko – zatížených biologických ČOV, který je 
charakterizován typicky nižším obsahem organického podílu v sušině kalu, běžně v intervalu asi 48 – 
73 % (stanoveno, jako ZŽ). Samozřejmě lze tímto postupem zpracovat i kal s jiným podílem organické 
hmoty (testováno během vývoje na kalu jehož ZŽ byla i pod 40 %). Produktem procesu, který je 
definován také minimální dobou digesce 20 dní, při řízené pracovní teplotě je stabilizovaný a 
hygienizovaný kal, vhodný pro přímou aplikaci do půdy v tekutém stavu (po zahuštění nad 4,0 %) 
nebo po odvodnění (běžně na 24 – 35 % sušiny). Odvodněný kal je také možné přidávat bez rizika do 
průmyslových kompostů, v závislosti na kvalitě doplňujícího substrátu v množství 20 – 40 % (počítáno 
přes obsah organického uhlíku). Základní podmínkou pro využití produkovaného kalu v zemědělství je 
však to, aby provozovatel kanalizace a ČOV zajistil, aby nebyl kal kontaminován chemickým 
znečištěním (těžké kovy, nebezpečné biologicky nerozložené organické látky). 
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Jedno z možných uspořádání ukazuje následující Obrázek 3: Reaktor MKH – Oxyterm, obecné 
schéma řešení: 

Obrázek 3: Reaktor MKH – Oxyterm, obecné schéma řešení 

 

1. Zahuštěný kal 5 % je čerpán do nádrže 1 kde se určí denní dávka 
2. Stejné množství kalu se gravitačně vypustí z reaktoru do nádrže 2  
3. Objem kalu z nádrže 2 se přečerpá do uskladňovací nádrže stabilizovaného kalu 
4. Objem surového kalu z nádrže 1 se vyčerpá do nádrže reaktoru 

Zdroj: Ing. Jan Foller 

 
Pro konkrétní instalaci této technologie je vždy nutné odborně posoudit podmínky pro danou ČOV a 
na základě technologického posouzení navrhnout soubor zařízení, který tvoří jediný celek. Standardní 
členění obsahuje následující technologické uzly a komponenty: 

► Jednotka přípravy a dávkování kalu (zahuštění surového kalu na požadovanou koncentraci); 

► Reaktor s příslušenstvím (s generátorem kyslíku); 

► Řídící jednotka (míra automatizace a napojení na vyšší systémy je závislá na technologii a 
vybavení ČOV). 

Provoz jednotky a funkce technologie jsou plně automatizovány a dálkově monitorovány pro účely 
servisních technologických zásahů. 

Uvedené schéma ukazuje jedno z možných propojení, zde je uvažováno se zahušťováním na 
dehydrátoru kombinovaném s malou akumulací (objem odpovídá projektované kapacitě zařízení). 
Celý provoz je řízen automaticky na základě průběžných dat z kontrolních bodů procesního měření. 

Odvodnění kalu 

Odvodňování je další způsob úpravy kalu pro další použití. Ve své podstatě se snižuje množství kalu 
a umožňuje se tím další škála možností využití kalů a v neposlední řadě se odstraněním vody z kalů 
snižují i náklady na dopravu. Nejrozšířenějšími způsoby odvodňování kalu jsou dekantační 
odstředivka a kalolis, dále se využívá pásových lisů, případně i vakuových filtrů nebo kalových polí. 
Odvodnění kalu je odstraňování vody mechanickým způsobem, které je logicky energeticky řádově 
úspornější než sušení kalu po jeho odvodnění.  
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Podle způsobu odvodnění kalu se dosahuje koncentrace sušiny min. 17 %, aby se dosáhlo rypného 
stavu kalů, běžně se dosahuje mechanickým odvodněním 20 – 24 % sušiny, v některých případech 

složení kalu až více než 35 %
39

. 

Sušení kalů z ČOV
40

 

Pro některé způsoby využití kalů z ČOV, především pak energetického využití se jeví jako 
nevyhnutelný krok jejich „předúpravy“ proces sušení. Sušení kalů z důvodu jeho provozní a 
ekonomické náročnosti připadá do úvahy u velkých a středně velkých čistíren odpadních vod (ČOV).  

Sušící proces má vliv na následné energetické využití sušeného kalu nejen s ohledem to, že je 
požadován určitý podíl sušiny (často je navazujícími technologiemi požadován obsah 90% sušiny v 
čistírenském kalu), aby následné procesy nebyly energeticky ztrátové. Parametry sušícího procesu 
hrají podstatnou roli, asi nejvýznamnější je sušící teplota. Příliš vysoká sušící teplota totiž může 
sušený kal zbavit více těkavých látek než nízkoteplotní sušení. Tyto těkavé látky jsou cennými 
složkami především pro následnou pyrolýzu a jsou zdrojem pro tvorbu pyrolýzního oleje. 
Nízkoteplotní sušení daleko méně vytváří výbušné prostředí, a jelikož často návrh sušící teploty 
odpovídá možnostem stávajícího zdroje tepla, přichází na čistírnách odpadních vod v úvahu 
především teplo z chladícího okruhu kogenerační jednotky. Mimo jiné z tohoto důvodu značný podíl 
pásových sušáren kalu suší teplotou cca 75 – 90 °C. 

Existuje poměrně velká řada různých sušících zařízení, pouze několik z nich je ale běžně užíváno pro 
sušení čistírenských kalů. Liší se především způsobem, jakým se dodává energie potřebná k sušení a 
způsobem transportu materiálu sušárnou. Některé z používaných sušáren jsou rozděleny a popsány 
níže dle příslušných kategorií: 

► kontaktní sušárny (kondukční); 

► konvekční sušárny; 

► solární sušárny. 

U kontaktní sušárny, označované také jako kondukční sušárny, je tepelná energie přenášena na kal 
vnitřním povrchem strojního zařízení. Naproti tomu u konvekční sušárny je teplo přenášeno plynným 
médiem (obvykle teplý vzduch) v přímém kontaktu s čistírenským kalem. U solárních sušáren je 
přestup tepelné energie zprostředkován třemi způsoby, které je možné kombinovat: solární, kontaktní 
a konvekční přestup energie. 

Nejčastěji používané jsou fluidní (konvekční sušárna) a pásové sušárny (konvekční sušárna). Dobře 
pracující sušárna zvládne odpařit 1 tunu vody z kalu spotřebováním 930 kWh tepelné energie a 
dokáže pracovat až 8 000 provozních hodin za rok.  Uvedené spotřeby tepelné energie dosahují 
hlavně sušárny využívající kondenzaci, díky níž je možné až 90 % používaného vzduchu recyklovat. 
Solární sušárny jsou ve střední Evropě vnímány skepticky z pohledu nedostatečné intenzity 
slunečního záření. Přesto je např. v Německu a Polsku řada solárních sušáren provozována. 

Problémem u solárních sušáren je závislost na neovlivnitelném zdroji energie a tlaku na dosažení 
předpokládané a instalované kapacity sušárny. Při nedostatku solární energie po delší dobu je nutné 
využívat bivalentní zdroje energie, které musí být dostatečně kapacitní, tj. jejich investiční a provozní 
náročnost zatěžuje ekonomiku provozu solární sušárny. Tento ekonomický a kapacitní tlak na 
provozovatele může vést k nedodržení předepsaných parametrů výsledného produktu po procesu 
sušení. A to může mít pak zásadní vliv na nedodržování parametrů a následnou využitelnost 
usušeného kalu. 

 
39

 https://www.hubercs.cz/cz/produkty/zpracovani-kalu/odvodneni.html 
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 Sušení čistírenského kalu pro podmínky České republiky, Jakub Raček–Kanalizace a ČOV, (/index.php/kanalizace-a-cov)–
14. srpen 2018 

https://www.hubercs.cz/cz/produkty/zpracovani-kalu/odvodneni.html
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Výběr vhodné sušárny vždy závisí na konkrétní lokalitě a na místních podmínkách a parametrech. 
Vzhledem k technologické, investiční a provozní náročnosti těchto zařízení je vhodné, lépe řečeno 
nutné, vždy uvažovat o regionálním řešení, tj. taková zařízení koncipovat a budovat s možností 
zpracovávání i kalů z jiných okolních ČOV. Tento regionální přístup je možné i upřednostňovat 
podmínkami podpory realizace takových centrálních regionálních zařízení. 

Pro výběr technologie sušárny se doporučuje zvážit, kromě výše investice do technologie, minimálně 

tyto parametry, podmínky a kritéria
41

: 

► Připravenost sušárny pro příjem odvodněných čistírenských kalů z pobočných ČOV se 
sušinou od 18 %, a zároveň schopnost sušárny zpracovat kaly s rozdílnou sušinou, je-li to pro 
danou lokalitu třeba. Výhodou mohou být dva nezávislé systémy distribuce na sušárnu – pro 
interní a externí kal, což umožní oddělení i výstupního produktu, který může mít rozdílnou 
kvalitu podle typu zpracovávaného kalu. 

► Upřednostňováno je řešení bez zpětného přimíchávání kalu (bezpečnost, struktura 
výstupních granulí).  

► Sušárna musí být chráněna před vzplanutím a výbuchem. Nesmí být klasifikována jako ATEX 
zóna.  

► Specifická spotřeba elektrické energie a maximální spotřeba elektrické energie pro samotnou 
sušárnu a pro sušárnu včetně všech periférií vyjádřená jako kWhel/t odpařené vody.   

► Specifická spotřeba tepelné energie vyjádřená jako příkon v palivu k množství odpařené vody 
v kWh/kg odpařené vody.  

► Množství a kvalita odpadního vzduchu 

► Spotřeba vody  

► Spotřeba chemikálií pro čištění vzdušniny 

► Množství a kvalita odpadních vod 

► Časové nároky na obsluhu 

► Reference 

Při výběru technologie je nutné vždy posuzovat projekt jako celek, tj. vybranou technologii včetně 
všech potřebných periferií, které dle zkušeností ze zahraničí bývají častějším důvodem pro problémy 
v provozu než technologie sušárny jako takové, např. sušárna BIOCO z ČOV Štětín Pomořany 
v Polsku. Také je třeba konstatovat, že periférie sušárny tvoří velmi významnou nákladovou položku. 

Kontaktní sušárny 

Teplonosným médiem u kontaktní sušárny je obvykle horký olej, nebo pára. Médium je přiváděno ke 
kalu nepřímo prostřednictvím kontaktních ploch. Principem kontaktního sušení je tedy prostý přestup 
tepelné energie, jako v tepelném výměníku. Sušárny využívající principu kontaktního sušení jsou 
především: diskové, tenkovrstvé. V případě využití dodatečných zdrojů tepelné energie částečně i 
solární, jež jsou popsány v samostatné kapitole. 

Disková sušárna 

Nespornou konstrukční výhodou diskových sušáren je jejich prostorová nenáročnost. Teplo do 
vysoušeného materiálu přestupuje z rotujících disků, které díky rotaci posouvají kal a zároveň jej 
provzdušňují. Jako prevence proti zapékání kalových nánosů na povrchu disků má sloužit systém 

 
41

 Existuje optimální a udržitelné termické nakládání s kaly z komunálních čistíren odpadních vod?, Radka Rosenbergová, 
Ondřej Beneš, Pavel Chudoba; VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., 2020 
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lopatek a stěrek. Podobně jako i některé jiné jsou tyto sušárny ohroženy účinky adhezní (lepivé) fáze. 
Z toho důvodu je přimícháván již usušený kal k odvodněnému na vstupu do zařízení. 

Tenkovrstvá (lopatková) sušárna 

Principem tenkovrstvého způsobu sušení je roztírání dávek vstupujícího kalu po vnitřním povrchu 
pláště vyhřívaného válce sušičky. Kal je roztírán speciálními lopatkami, které „namáznou“ na válec 
tenkou vrstvu kalu, do které z něho poté přestupuje tepelná energie. Bezproblémový provoz těchto 
typů sušáren je ohrožen zvýšeným opotřebením lopatek. Například totiž firma Andritz dodává tuto 
sušárnu vyhřívanou olejem i v samotných hřídelích s lopatkami a je možné ji aplikovat pro mnoho 
účelů. Jejich model GMF Gouda je totiž mimo jiné určen i pro sušení podobných médií 
v potravinářském průmyslu, jak už může napovídat název produktu. Tenkovrstvá a lopatková sušárna 
mohou být také uvažovány jako dvě zvláštní koncepce. Závazná kategorizace sušáren čistírenských 
kalů pravděpodobně neexistuje, takže je tato problematika také částečně otázkou úhlu pohledu. 

Konvenční sušárny 

Mezi konvekční sušící systémy patří snad nejvíce sušáren použitelných pro sušení čistírenských kalů. 
Principem konvekčního sušení je přímé vystavení čistírenského kalu proudu horkého vzduchu. 
V případě užití pro čistírenské účely jsou nejpoužívanějšími typy těchto sušáren: fluidní, rotační 
bubnová a pásová sušárna. Dalšími používanými pak jsou sušárny pneumatické, skříňové, tunelové, 
turbínové, rozprašovací apod., které však v oboru kalového hospodářství ČOV rozšířeny nejsou. 
Ve většině případů převládá v návrzích řešení nízkoteplotní sušení v pásových sušárnách. 

Fluidní sušárna 

Nízkoteplotní fluidní sušárna pracuje s teplotou 85 °C, kde voda se odpařuje v podtlaku, což brání 
úniku škodlivin z cirkulačního plynu. Tato teplota je dostatečně vzdálená od rozsahu teplot, které jsou 
při sušení nebezpečné z důvodu možného samovznícení, tj. 130 až 150 °C. Taková procesní teplota 
pak nevyžaduje mnoho chladící energie pro ochlazení kalu a kondenzaci brýdových pár. Fluidní 
sušárna je plněna odvodněným čistírenským kalem (se sušinou obvykle 30 %) a pomocí této sušárny 
je její obsah navýšen až na 92 %. Negativním účinkům adhezní neboli lepivé fáze projevujícím se 
okolo 60 % sušiny je možné zabraňovat podobně jako u jiných systémů zpětným přimícháváním 
vysušeného produktu na vstup před sušárnu do odvodněného kalu. Energie pro sušení je využita 
z dostupných zdrojů, např. ze spalování bioplynu získaného při anaerobní stabilizaci kalu. 

Bubnová sušárna 

Rotační bubnová sušárna je kontinuálně pracující zařízení, jehož hlavní část je otáčející se válec 
umístěný v mírném sklonu směrem k výhozu. Obvyklý průměr válce je 2 až 3 metry. Rotující buben 
podporují vodící kladky a pohání ozubené kolo. Sušený čistírenský kal bubnem postupuje a 
přesypává se, přičemž přichází do kontaktu se sušícím vzduchem a na konci bubnu vypadává 
z výsypky vysušený kal. Existují různé typy bubnových vestaveb s různě velkým styčným povrchem 
kalu a bubnu. Sušicí plyn proudí protiproudně a je tvořen spalinami vzniklými ve spalovací komoře 
před vstupem do sušárny. Vystupující vlhké spaliny je nutno zbavit stržených jemných částic, 
například v cyklónu nebo rukávovém filtru. 

Pásová sušárna 

Pásová sušárna je vyhřívána například pomocí energie z kogeneračních jednotek, nebo z jiného 
lokálně dostupného a ekonomicky přijatelného zdroje. Pásové sušárny jsou často označovány jako 
nízkoteplotní. Provozem správně navrhnuté nízkoteplotní sušárny nevzniká výbušné prostředí, což je 
jednou z jejich hlavních výhod. Pásová sušárna na výstupu může dávat dezinfikovaný kal granulovité 
struktury ve formě nudlí, díky čemuž je další nakládání s vysušeným produktem snadné, bezpečné a 
v souladu s evropskými a mezinárodními standardy. Pásová sušárna využívá sušení prouděním 
vzduchu skrz kal rozmístěný po prodyšném sušícím pásu. Odvodněný kal je ve formě kalových nudlí 
s velkým kontaktním povrchem rozprostírán po pásu sušárny. V případě kvalitně navržené pásové 
sušárny nedochází k tvorbě prachu a tím i nebezpečného výbušného prostředí. V řadě takových 
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zařízení kal přepadá z jednoho pásu na druhý, čímž se zároveň obrací. Kal je v sušící zóně vysušen 
na přesně uřčený obsah sušiny obvykle dle požadavku v rozmezí 60–95 %. Vzorový příklad pásové 
sušárny je zobrazen viz Obrázek 4. 

Obrázek 4: Nízkoteplotní pásová sušárna
42

 

 
Zdroj: HUBER Technology, http://www.huber.de 

 

Vzduch je často směšován s recirkulačním okruhem ve výměníku a zahříván na potřebnou sušící 
teplotu (nejčastěji 55–145 °C) a poté je nuceně protahován přes pásy s kalem pomocí sacích 
ventilátorů, které jsou často umístěny nad pásem. Vzduch je použitím zvlhčen a ochlazen a na závěr 
je nejlépe ještě před vypuštěním a před dvoustupňovým systémem čištění ochlazen v tepelném 
výměníku. Ten z něj odebere zbývající tepelnou energii a zároveň v něm dojde ke kondenzaci a 
odvodu vlhkosti ze systému. 

Nepostradatelnou součástí pásové sušárny je pračka vypouštěného vzduchu. Použitý vzduch je prán 
dvoustupňovým systémem (kyselinový a alkalický / alkalicko-oxidační + filtr). Alternativně může být 
zapáchající použitý vzduch použit pro hoření v peci pro spalování vysušeného kalu, čímž je omezen 
provoz pračky vzduchu. Každá sušárna má tedy svůj vlastní specifický soubor návrhových parametrů. 
Lze i tak říci, že např. doba zdržení kalu v zařízení se pohybuje řádově v hodinách. 

Solární sušárny 

Z historického hlediska je solární sušení asi nejstarším konceptem. Energeticky tak byl již využíván 
např. vysušený trus užitkových zvířat apod. V našich lokalitách řada odborníků pamatuje využívání 
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 https://www.huber.de/de/produkte/schlammbehandlung/schlammtrocknung/huber-bandtrockner-bt.html  
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kalových polí, ale moderní solární sušárny pracují jinak a jsou v našem středoevropském regionu 
přijímány s určitou skepsí, protože z různých stran zaznívají pochybnosti nad účinností těchto 
systémů kvůli nedostatečné intenzitě slunečního záření. Solární sušárny jsou sice v porovnání 
s ostatními prostorově náročnější, je ale nutné zmínit podstatnou výhodu, že solární energie není 
zpoplatněna. 

Solární sušárny často kombinují 2 až 3 druhy přestupu tepla: přestup zářením, konvekční přestup a 
přestup kontaktní. Kontaktní přestup přitom bývá využíván v případě aplikace přídavného ohřevu dna 
skleníku, kde může být tepelná energie získána např. z odpadní vody přes tepelné čerpadlo, viz 
Obrázek 5. Solární sušárna by tak z teoretického hlediska mohla být zařazena taktéž mezi konvekční 
sušárny, neboť je zde kal sušen v podstatě také kontaktem s proudem horkého vzduchu, který je na 
něj hnán pomocí ventilátorů. 

Obrázek 5: Solární sušárna kombinovaná s výměníkem tepla z odpadní vody
43

 

 
Zdroj: HUBER Technology, http://www.huber.de  

 

Z konstrukčního hlediska je sušárna velkým skleníkem, kde dochází k sušení odparem. V něm se 
v podélném směru pohybuje po kolejnicích speciální příčné rotační obracecí zařízení, které kal obrací, 
a přitom současně rozprostírá a transportuje po perforované podkladní desce (v případě přídavného 
ohřevu) od vstupu k výhozu. Jednotlivé druhy solárních sušáren se často liší způsobem obracení a 
transportu kalu. Někteří výrobci nabízejí obracení např. pomocí robotického vozíku, jiní dodávají 
příčný rotační obraceč. Celé zařízení je obvykle vybaveno soustavou ventilátorů a ventilačních 
klapek, které zajišťují optimální proudění vzduchu v prostoru skleníku tak, aby bylo dosaženo 
efektivního sušení. V případě, že to umožňují lokální sezónní podmínky, je velmi vhodné v průběhu 
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 https://www.huber.de/de/produkte/schlammbehandlung/schlammtrocknung/huber-solare-und-regenerative-trocknung-srt.html 
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roku kombinovat dostupné zdroje tepelné energie a využít je jako dodatečné pro ohřev podloží kalu. 
Výchozím produktem dobré solární sušárny je kalový granulát, který je optimálně suchý, takže může 
být bezzápachový, ale při tom neprašný. 

Sušený čistírenský kal 

Sušený čistírenský kal odpovídá z pohledu chemického složení heterogenitě vstupního odvodněného 
kalu. Jeho fyzikální vlastnosti jsou ve značné míře ovlivněny zvolenou technologií sušení kalu. 
Výstupní sušený čistírenský kal se odlišuje především svými granulometrickými vlastnostmi. Rozdíl je 
ve tvaru, který je nerovnoměrně hrudkovitý až prachovitý u kontaktní lopatkové sušárny nebo u 
solární sušárny a nudlovitý u pásové nízkoteplotní sušárny. Pro snížení podílu prachovitého stavu 
sušeného kalu je možné zařadit jako další proces peletizaci do podoby obvykle 6 až 8 mm pelet. 

Konvenční fluidní i pásová sušárna čistírenského kalu poskytují relativně sjednocenou velikost granulí 
s následnými vlastnostmi: 

► sušina nejčastěji cca 85 – 95 %; 

► prachovitý až hrubozrnný granulát nebo bez prachovitých částí; 

► sypná hmotnost 400 – 900 kg/m3 v závislosti na tvaru částic sušeného kalu. 
 
Při sušení kalů zůstávají v závislosti na kvalitě odpadní vody a účinnosti procesů čištění vody na ČOV 
v kalech limitované polutanty zadržené v kalu. V průběhu sušení se odstraní dusík ve formě 
amonných iontů, těkavé látky a voda. Předmětem dalšího výzkumu je otázka, do jaké míry je kal po 
jeho úpravě sušením hygienicky zabezpečený. Obecně se předpokládá, že v procesu sušení kalů 
dojde k jeho hygienizaci. Tato otázka by byla podstatná a bylo by nutné výzkumem prokázat, že po 
styku vysušeného kalu nedojde k opětovné aktivaci některých mikroorganizmů, pokud by sušený kal 
byl využíván na zemědělské půdě. Při sušení kalu se ale předpokládá jeho další termická úprava, 
která může být zaměřena i na získávání fosforu. 

6.2 Zapracování kalu do zemědělské půdy 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. se zabývá používáním kalů z ČOV v § 32 a § 33. V § 32 zákon 
definuje pojem kal, upravený kal, použití kalu a program použití kalů. V § 33 jsou definovány 
povinnosti při používání kalů, kdy v odst. 1 je uvedeno, že „Právnická osoba a fyzická osoba, která 
užívá půdu, je povinna používat pouze upravené kaly s ohledem na nutriční potřeby rostlin a v 
souladu s programem použití kalů tak, aby použitím kalů nebyla zhoršena kvalita půdy a kvalita 
povrchových a podzemních vod“44. 

V odstavci 2. §33 zákona o odpadech je nově definován jediný možný způsob předávání kalů 
k zapracování do půdy. Schematicky lze požadavky tohoto ustanovení zákona zobrazit viz Obrázek 6. 
Ten subjekt, který provedl úpravu kalu je povinen stanovit program použití kalů a v tomto programu 
doložit splnění podmínek použití kalů stanovených zákonem o odpadech a prováděcím právním 
předpisem, kterým je Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na 

zemědělské půdě
45

. Upravené kaly nesmí být míšeny s jinými upravenými kaly ani s jinými odpady. 

 
44

 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., § 33, odst. 1 
45

 Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
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Obrázek 6: Systém předávání kalů k přímé aplikaci na ZPF dle § 33 zákona o odpadech
46

 

 
Zdroj: SOVAK 

Tato ustanovení zákona napomohla k tomu, že v dnešní době je již předávání kalů k zapracování do 
půdy řádně evidováno a tím také doloženo, že jsou plněna relativně obsáhlá pravidla pro tento tok 
odpadů. Samotné čistírny odpadů jsou původci kalů a v převážné většině si samy ČOV kaly upravují 
přímo na kalových koncovkách jednotlivých ČOV. V případě předání kalů do zařízení pro úpravu kalů, 
do skladů nebo přímo zemědělci, pak se vždy jedná o předání do zařízení pro nakládání s odpady dle 
§ 14, odst. 1, případně 2, zákona o odpadech, tj. vždy na základě předepsaných a stanovených 
podmínek, které lze průběžně kontrolovat. 

Obrázek 7: Nakládání upraveného kalu k jeho použití 

 
Zdroj: EY 
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 Úskalí tvorby a návazné aplikace vyhlášky č. 437/2016 Sb., Ing. Ondřej Beneš, Martin Vydrář, SOVAK, 2016 
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Obrázek 8: Předání upraveného kalu k jeho použití 

 
Zdroj: PVK 

 
Základním dokumentem pro použití kalu na zemědělské půdě je schválený program pro použití kalů, 
který je vypracován na základě dohody mezi původcem odpadů – kalů a fyzickou nebo právnickou 
osobou, která užívá půdu. Jak bylo řečeno, tak tento program se řídí podmínkami zákona o odpadech 
a jeho prováděcích předpisech. Dle stávající legislativy je tento program dokumentem schvalovaným 
zařízením, které upravuje kaly – většinou ČOV a osobou, která užívá půdu, ale žádný úřad ani 
kontrolní orgán tento dokument před jeho vydáním neschvaluje a ani se k němu nevyjadřuje. Součástí 
programu jsou některé dokumenty, které jsou vydávané jako rozhodnutí některých orgánů statní 
správy, ale samotný program k nabytí účinnosti žádné takové schválení nepotřebuje. 

V nové připravené legislativě je již navrženo, že kompetentním orgánem pro stanovisko, případně 
k rozhodnutí o platnosti programu pro použití kalů bude Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský. 

V programu použití kalů původce odpadů deklaruje a dokládá, že v rámci provozu kalové koncovky, 
kde dochází k úpravě kalů, využívané metody spolehlivě zajišťují dostatečnou úroveň hygienizace 
kalu před aplikací a tím snížení rizika při aplikaci na zemědělskou půdu na minimum. To dokládá vždy 
mikrobiologický rozbor kalu. U kalů je sledován obsah rizikových látek, tzn. obsah těžkých kovů, 
obsah AOX, PCB, PAU a mikrobiologie kalu, přičemž nedílnou součástí monitoringu kalů je sledování 
agrochemických parametrů kalu, tzn. obsahu živin, což je hlavní účel použití kalu. Vzhledem k aplikaci 
kalů na zemědělskou půdu jsou vždy před prvním použitím kalů na půdě provedeny laboratorní 
rozbory zemědělské půdy, tzv. agrochemické hodnocení půdy určené k aplikaci. Součástí těchto 
rozborů je jednak zjišťování obsahu rizikových látek v zemině, ale též i obsahu živin v půdě. Veškeré 
laboratorní rozbory, jež jsou součástí každého konkrétního programu, jsou uvedeny v přílohách 
včetně protokolů o odběrech vzorků a jsou zpracovány akreditovanými laboratořemi, v případě 
vzorkování půd pak zároveň laboratořemi pověřenými pro vzorkování půd Ústředním kontrolním a 
zkušebním ústavem zemědělským.  

Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, stanoví 
taxativně obsah programu použití kalů a veškeré další podmínky pro jednotlivé body programu. 
Vyhláška č. 437/2016 Sb., v § 8 stanoví: 
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(1) Program použití kalů musí být zpracován pro upravený kal z konkrétní ČOV nebo z konkrétní 
technologie úpravy kalů, a musí být zřejmé, na jakých dílech půdního bloku se bude tento upravený 
kal aplikovat. Při jakékoliv změně skutečností podle odstavce 2 musí být program použití kalů 
upraven. 

(2) Program použití kalů obsahuje:  

► vyhodnocení kalů z hlediska jejich použití na ZPF v souladu s přílohami č. 3 až 5 (těžké kovy, 
organické polutanty, mikrobiologické rozbory, živiny); 

► popis technologie úpravy kalů včetně ověření účinnosti technologie úpravy z hlediska 
hygienizace (bez ověření hygienizace bylo možné pouze do 31.12.2019); 

► celkové množství upravených kalů, na které se program použití kalů vztahuje (dle možné 
kapacity polí v Programu);  

► výčet dílů půdního bloku určených k použití upravených kalů včetně ukazatelů pro jejich 
hodnocení podle přílohy č. 2 Vyhlášky (seznam polí a jejich laboratorní rozbory vzorků z 
těchto polí v předepsaném rozsahu a četnosti); 

► popis způsobu zabezpečení podmínek pro dočasné uložení kalů na poli (do 30 dnů) a 
dočasného uložení kalů (8 měsíců) před jejich použitím včetně popisu způsobu doložení 
délky doby (30 dnů, 8 měsíců) včetně data prvního a posledního dne této doby a způsobu 
označení jednotlivých uložených upravených kalů; 

► hydrologická situace v zájmovém území použití upravených kalů; 

► zařazení použití upravených kalů do osevního postupu; 

► návrh monitoringu kalů a monitoringu půdy; 

► plán odběru vzorků; 

► opatření na ochranu zdraví při práci s kaly; 

► evidenční listy využití kalů v zemědělství podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
 
Pro umístění - dočasné uložení upravených kalů platí, že budou ukládány: 

► po dobu 8 měsíců od jejich výstupu z technologie úpravy kalů na vodohospodářsky 
zabezpečených plochách se schváleným havarijním plánem; 

► na půdním bloku určeném programem k rozprostření kalů po dobu max. 30 dní se 
schváleným havarijním plánem.;  

► po dobu 8 měsíců od jejich výstupu z technologie úpravy kalů na vodohospodářsky 
zabezpečených plochách s možností přemístění upravených kalů na díl půdního bloku, kde 
mohou být umístěny po dobu dalších 30 dnů před jejich rozprostřením se schváleným 
havarijním plánem. 

V případě, že nebude dodržena lhůta od výstupu z technologie úpravy kalů do jejich použití na 
půdním bloku, bude ověřeno splnění mikrobiologických kritérií zemědělským podnikatelem, kdy 
časový odstup od odběru vzorku po provedení analýzy do jejich použití, nebo umístění na díl půdního 
bloku nesmí být delší než 30 dní.  

Místa uložení kalů upřesněná GPS a díly půdních bloků určených k aplikaci kalů jsou specifikována v 
příloze programu. Tato složiště jsou vybrána po dohodě s odpovědným pracovníkem společnosti a 
plní podmínky vyhlášky č. 437/2016 Sb.:  

Při dočasném uložení upravených kalů (po dobu 8 měsíců) je nutno dodržet tyto podmínky:  

► upravené kaly obsahují minimálně 18 % sušiny; 

► musí být zabráněno přítoku povrchových nebo srážkových vod a úniku kalů a výluhů z nich 
na vodohospodářsky nezabezpečené plochy nebo do půdy; 
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► jednotlivé upravené kaly musí být dočasně uloženy nebo skladovány odděleně a označeny 
podle čistírny odpadních vod nebo zařízení na úpravu kalů, kde byly upraveny, a programu 
použití kalů, který se na ně vztahuje; 

► musí být dodržena maximální výška uložených nebo skladovaných upravených kalů 3 m, a 
pokud není oddělení jednotlivých upravených kalů řešeno jiným technickým způsobem, musí 
být od sebe vzdáleny minimálně 1 m; 

► jeho minimální vzdálenost od obytné zástavby nesmí být menší než 300 m, s výjimkou obytné 
zástavby, která je součástí areálu, kde je kal uložen nebo skladován; 

► je zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob; 

► dočasné uložení nebo skladování upravených kalů je v souladu s programem použití kalů; 

► v případech, kdy se zachází s upravenými kaly ve větším rozsahu, nebo když je zacházení s 
nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, je vypracován a 
schválen havarijní plán, který je součástí programu použití kalů. 

Při umístění upravených kalů (po dobu 30ti dní) je nutno dodržet tyto podmínky: 

► upravené kaly obsahují minimálně 18 % sušiny; 

► umístění upravených kalů je v souladu s programem použití kalů; 

► na pozemcích, které nejsou meliorovány; 

► nejedná se o trvale zamokřené půdy vymezené hlavními půdními jednotkami 65 až 76 nebo 
lehké písčité – silně propustné půdy; 

► minimální vzdálenost umístěných kalů od povrchových vod nesmí být menší než 50 m při 
zohlednění místní hydrologické situace; 

► minimální vzdálenost umístěných kalů od zdrojů pitné vody, zdrojů léčivých vod a přírodních 
minerálních vod nesmí být menší než 100 m při zohlednění místní hydrologické situace; 

► minimální vzdálenost umístěných kalů od obytné zástavby nesmí být menší než 300 m; 

► úložiště kalů musí být zabezpečeno proti úniku tekutého podílu z úložiště; 

► sklon svahu, na kterém jsou upravené kaly uloženy, dosahuje maximálně 5°; 

► jednotlivé upravené kaly musí být odděleny a označeny podle čistírny odpadních vod nebo 
zařízení na úpravu kalů, kde byly upraveny, a programu použití kalů, který se na ně vztahuje. 
Zároveň je brán ohled na ochranu ZPF, tzn. pojíždění po nezpevněných cestách po pozemku 
v co nejmenší míře a pokud je třeba, tak za klimaticky příznivých podmínek; 

► v případech, kdy se zachází s upravenými kaly ve větším rozsahu, nebo když je zacházení s 
nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, je vypracován a 
schválen havarijní plán. 

Při přímém použití upravených kalů (do 48 hodin) je nutno dodržet technické podmínky použití 
upravených kalů na zemědělské půdě:  

► nejpozději do 48 hodin od rozprostření kalů na půdní blok musí být kaly zpraveny do půdy. 

Cílem aplikace čistírenských kalů je zvýšení úrodnosti půdy, vnos stopových prvků do půdy a vnos 
živin formou kalů do půdy, při dodržení všech principů a zásad platné legislativy usměrňující procesy 
v odpadovém hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu. Skutečnost aplikace těchto kalů 
se může projevit i na ekonomice hospodařící společnosti, neboť použitím kalu dojde k úsporám na 
nákupu umělých hnojiv. 

Všechny tyto podmínky mají eliminovat známá rizika vyplývajících z použití kalů na zemědělské půdě 
na minimum. Známá rizika jsou velmi dobře popsaná, informace o toxicitě i mechanismech šíření 
anorganických polutantů, například těžkých kovů, do životního prostředí jsou obecně známé. Jiná a 
v poslední době často akcentovaná rizika jsou popsána nesrovnatelně méně. 
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Problematika výskytu nežádoucích mikropolutantů, xenobiotik, mikroplastů a dalších, je předmětem 
výzkumu a ověřování jejich vlivu. Problematické mohou být například rezidua léčiv a jejich metabolity, 
hormony a další prostředky zdravotní a veterinární péče. Mechanismus chování těchto látek 
v odpadních vodách, v samotném procesu čištění a následně i v čistírenských kalech je vzhledem 
k rozdílným fyzikálně – chemickým vlastnostem těchto látek i jejich odlišné biologické rozložitelnosti 
velmi rozmanitý. Obvykle se jedná o velmi nízké koncentrace v řádech nanogramů, jejichž vliv na 

ekosystém a zdraví člověka nebyly dosud exaktně popsány
47

. 

6.3 Využívání kalu na povrchu terénu 

Pro využití kalů z ČOV mimo zemědělskou půdu je nutné postupovat v souladu s Vyhláškou č. 
341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a případně Vyhláškou č. 
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, která 
se na Vyhlášku 341/2008 Sb. odkazuje. 

Na povrchu terénu je možno používat pouze kal zpracovaný v zařízení pro úpravu biologicky 
rozložitelných odpadů nebo třeba v kompostárně. Jedná se tedy o výstupy z takových zařízení a 
jedná se tedy o kompost, kompost nevyhovující kvality nebo jiný materiál, jehož shoda musí být 
v takovém případě ověřena autorizační autoritou. 

Dle Vyhlášky č. 341/2008 Sb. je možné kal rozdělit následovně: 

Tabulka 32: Specifikace skupiny 2 kalů z ČOV
48

 

Skupina 2 

třída I třída II třída III 

určena pro využití na povrchu terénu 
užívaného nebo určeného pro zeleň u 
sportovních a 

rekreačních zařízení včetně těchto 
zařízení v obytných zónách s výjimkou 
venkovních hracích ploch 

využití pro městskou zeleň, zeleň parků 
a lesoparků, pro využití při 

vytváření rekultivačních vrstev nebo pro 
přimíchávání do zemin při tvorbě 
rekultivačních vrstev, na území 
průmyslových zón, při úpravách terénu v 
průmyslových zónách 
 

(možné užívat i pro třídu I) 

pro využití na povrchu terénu 
vytvářeného rekultivačními 
vrstvami zabezpečených 

skládek odpadů  

 

(možné užívat i pro třídu I a II) 

Zdroj: 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 

 
Vyhláška následně stanovuje požadavky a kritéria pro hodnocení výstupů – konkrétně v tabulce č. 5.1 
limitní koncentrace vybraných rizikových látek a prvků. Jedná se o zařazení výstupů do 2. a 3. 
skupiny, kaly z ČOV spadají do skupiny 2. 
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 Komunální ekologie.cz, čtvrtek 30. dubna, 2020, Radka Rosenbergová, Veolia Česká, a.s., 
https://www.komunalniekologie.cz/info/polemika-jsou-kaly-z-cov-rizikove-nebo-ne-  
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 Česko. Vláda. Vyhláška ze dne 26. 8. 2008 č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a 
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Tabulka 33: Limitní koncentrace vybraných rizikových látek a prvků pro skupinu 2 
49

 

Sledovaný ukazatel Jednotka 

Výstupy (skupina 2) 

Třída I Třída II Třída II 

As mg/kg sušiny 10 20 30 

Cd mg/kg sušiny 2 3 4 

Cr celkový mg/kg sušiny 100 250 300 

Cu mg/kg sušiny 170 400 500 

Hg mg/kg sušiny 1 1,5 2 

Ni mg/kg sušiny 65 100 120 

Pb mg/kg sušiny 200 300 400 

Zn mg/kg sušiny 500 1200 1500 

PCB mg/kg sušiny 0,02 0,2 - 

PAU mg/kg 3 6 - 

Nerozložitelné příměsi >2 
mm 

% hm. max. 2% hm. max. 2% hm. - 

AT4 mg O2/g sušiny - - - 

Zdroj: 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 

 
Pro využití kalů z ČOV jako biologicky rozložitelného odpadu při kompostování jsou stanoveny v 

Příloze č. 2, oddíl D, odstavec 2, k Vyhlášce č. 341/2008 Sb.
50

 tyto podmínky: 

(2) Ověření procesu biologického zpracování bioodpadů pomocí vnesených organismů se provádí v 
zařízeních při zpracovávání kalů z čistíren odpadních vod nebo jiných bioodpadů, u kterých se 
předpokládá kontaminace patogenními činiteli a to: 

a) kontrolou dodržování stanovených technologických parametrů a kontrolou dodržování limitních 
hodnot vybraných kritérií pro hodnocení výstupů; 

b) testem přímého hodnocení procesu, při kterém se využívají vnesené indikátorové mikroorganismy; 
vneseným indikátorovým organismem je Salmonella senftenberg W 775 (H2S negativní) nebo 
Escherichia coli. 

Tento požadavek na kontrolu účinnosti hygienizace ověřením procesu vnesenými organismy se 
provádí u nových zařízení nebo při změnách technologie nebo skladby odpadů, pokud se v zařízení 
zpracovávají kaly z čistíren odpadních vod. 
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6.4 Kompostování a jiná biologická úprava kalů 

Kompostování je tradiční metoda aerobní biologické úpravy biologicky rozložitelných odpadů. 
Kompostování s využitím čistírenských kalů a následná aplikace vyrobených kompostů v zemědělství 
připadá v úvahu zejména ke hnojení nebo rekultivaci půd. Kompostování kalů závisí ve značné míře 

na používaných kompostovacích technologiích
51

. Společným problémem při kompostování je jejich 
konzistence, která znamená u technologií pásových hromad ztíženou aplikaci a klade nároky na 
složení zakládky z nasákavých materiálů. Poměr C:N je ovlivněn charakterem kalů a běžně u 
čistírenských kalů dosahuje hodnot (6–16):1. Ke kompostování jsou vhodné zejména ty kaly, které 
jsou stabilizované, mají vysoký podíl organických látek a minerálních složek. Tyto kaly není účelné 
zneškodňovat nebo využívat samostatně.  

Kompostárny jsou jako zařízení pro nakládání s odpady určeny pro zpracování biologicky 
rozložitelných odpadů kategorie O – ostatní odpad. V kapitole 4.2 Nebezpečné vlastnosti 
čistírenských kalů je popsáno, jak je nutné posuzovat kaly z ČOV podle jejich způsobu využití, a to 
platí i pro nakládání s kaly v kompostárnách. Právě úprava kalů kompostováním je určená pro 
aerobní úpravu vlastností vstupního materiálu, aby po zpracování výsledný produkt splňoval 
podmínky uvažovaného použití. Z toho důvodu je nutné přizpůsobit a řádně provozovat technologii a 
dodržovat předepsané procesy a postupy v kvalitě i v čase. Proto jsou předepsány limity pro vstup 
kalů z ČOV do zařízení - na kompostárnu dle normy ČSN 46 5735 viz Tabulka 34. 

Tabulka 34: Limity pro vstup kalů z ČOV do zařízení (na kompostárnu) (dle limitů vstupních surovin pro 
kompostárnu dle normy ČSN 46 5735) 

Sledované látky 
Nejvyšší přípustné množství sledované 

látky (mg.kg-1 sušiny) 

As - arzén 50 

Cd - kadmium 13 

Cr - chrom 1000 

Cu - měď 1200 

Hg - rtuť 10 

Mo - molibden 25 

Ni - nikl 200 

Pb - olovo 500 

Zn - zinek 3000 

Zdroj: ČSN 46 5735 – Průmyslové komposty 

 
Zpracování kalů kompostováním předpokládá mít k dispozici poznatky o jejich skladbě a kvalitě z 
hlediska fyzikálního, chemického a biologického. Pro zakládku se běžně využívá podílů vůči ostatním 
materiálům cca 30 % kalů. Pro použití vyrobených kompostů k přímému hnojení jsou potom určující 
agrochemická kritéria a požadavky na výživu rostlin. Z procesu kompostování již nevystupuje kal, ale 
jiný upravený odpad nebo v případě certifikace kompostu výrobek. 

Kompostování je perspektivní metodou pro nakládání s kaly, protože, jak bylo výzkumem zjištěno, 
v rámci této technologie dochází ke značnému snížení množství reziduí, které kaly obsahují (např. 
některá léčiva). Současně je zhodnocena organická hmota, která je v kalech obsažena, využity živiny 
(NPK) a voda, která je prospěšná pro kvalitu kompostovacího procesu. Kompostárny mají v České 
republice dostatečnou kapacitu a jsou dostupné ve všech regionech. 

Z technologického postupu uplatňovaného na kompostárně se definují následující pracovní operace:  
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 Biologicky rozložitelné odpady a kompostování, Pavel Zemánek a kolektiv, Praha 2010, VÚZT 
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► navážení BRO podle druhů; 

► zjištění hmotnosti nebo objemu (vážení, objem ložného prostoru, evidence navezených 
surovin); 

► úprava BRO (drcení, štěpkování); 

► předtřídění (separace nežádoucích příměsí, kovových částic, plastů a folií); 

► sestavení zakládky; 

► homogenizace 

► úprava profilu hromad; 

► překopávání; 

► aplikace tekutých a kašovitých hmot (kejda, kaly, apod.); 

► manipulace s geotextílií, folií; 

► prosévání (příp. prosévání s drcením); 

► nakládání kompostu; 

► vlhčení základky; 

► finální úpravy kompostu (balení, expedice).  

Pro jednotlivé pracovní operace se vybírají příslušné stroje, které je výhodné používat v sestavě 
strojních linek. Sestava linky se liší použitými typy strojů, jejich agregací, výkonností, nároky na 
obsluhu a na manipulační prostor. 

Podmínky pro kompostování jsou dány stejně jako u biologicky rozložitelných odpadů Vyhláškou č. 
341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, a navíc normou 
Průmyslové komposty - ČSN 465735. 

Technologie kompostáren lze rozdělit do těchto skupin: 

► krechtové kompostování; 

► bioreaktorové kompostování; 

► kompostování ve vacích; 

► vermikompostování. 

Technologie jsou principiálně podobné pouze se liší formou a tvarem zakládek, kdy krechty jsou 
podélné valy kompostované hmoty, která je podrobena provzdušňování a překopávání, bioreaktory 
jsou uzavřené kontejnery, nebo boxy opět s řízeným procesem provzdušňování na základě teploty 
zakládky a kompostování ve vacích je zakládka v plastových průběžných rukávcích, které jsou také 
řízeně provzdušňovány. 

Výjimku tvoří vermikompostování
52

, což je způsob rozkladu organického odpadu na použitelnou 
hmotu s využitím žížal. Vermikompostování je považováno za novou metodu kompostování. 
Vermikompostování nezahrnuje fázi rozkladu s vysokou teplotou hmoty, té je naopak třeba zabránit. 
Zpracovaný kompost po ověření kvality je použitelný jako hnojivo. Pro vermikomposty byla vydána 
1.11.2018 norma ČSN 46 5736 – Vermikomposty, která se ale nevztahuje na vermikomposty z kalů 
z ČOV. 
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Obrázek 9: Vermikompostování v pásových hromadách na volné ploše
53

 

 
Zdroj: VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. 

 

Vermikompost má ve srovnání s klasickým kompostem výrazně lepší vlastnosti. Je bohatý na živiny, 
ale také obsahuje vysoce kvalitní humus, růstové hormony, enzymy a látky, které jsou schopné 

chránit rostliny před škůdci a chorobami
54

. Doporučené je využívání tzv. kalifornských žížal (Eisenia 
andrei), které je třeba uchovávat ve stabilní teplotě od 10 do 30 °C a i přes zimu je v malých chovech 
kalifornských žížal třeba doplňovat potravu.  
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Obrázek 10: Vermikompost - kalifornské žížaly (Eisenia andrei)55 

 
Zdroj: vermikompostuj.cz 

 
Pro využití kalů z ČOV na rekultivace se kaly využívají pro přípravu rekultivačních substrátů.  

Nejedná se o standardní postup pro nakládání s kaly, ale kaly v tomto případě nahrazují biologickou 
složku potřebnou pro vrchní stavby krycích zemin zasažených území. 

Rekultivace se řídí především prováděcí Vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady, Vyhláškou č. 294/2001 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a Vyhláškou č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 
odpady. Vyzrálý rekultivační materiál vyhovuje limitům dle ČSN 465735 „Průmyslové komposty“, třída 
II a u některých šarží (např. s nižším podílem popílků) splňuje obsah kovů i limity pro organická 
hnojiva a substráty dle vyhlášky MZe č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva. 

6.5 Termické zpracování 

Termické zpracování kalů z čistíren odpadních vod, poskytuje široké možnosti pro nakládání s kaly. 
Termické zpracování je použitelné pro různé typy kalů, ale obecně v souladu s hierarchií nakládání 
s odpady by mělo být využíváno především pro kaly biologicky obtížně rozložitelné nebo kaly toxické, 
či jinak zatížené, které není možné nebo pouze obtížně možné upravit pro materiálové využití např. 
v zemědělství. 

Při tomto způsobu nakládání s kaly z ČOV je třeba zohlednit, že může docházet k uvolňování CO2 do 
atmosféry. Problematické je také množství vody, kterou kaly běžně při výstupu z ČOV obsahují (až 
80%) a která není využita, přitom je v současné době nutno s ní šetrně nakládat. Při posuzování 
finanční náročnosti jsou tyto metody investičně náročnější v porovnání s jinými způsoby nakládání 
(např. kompostování). Problematická je také nutnost pořízení nové technologie (ekonomika, zatížení 
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životního prostředí) včetně doby pro realizaci takového zařízení. Jak je výše uvedeno, měl by být 
tento způsob nakládání využit pouze pro kaly problematické z hlediska obsahu rizikových látek (obsah 
látek nad stanovené limity platnou legislativou, které nelze zpracovat jiným dostupným způsobem, 
např. kompostováním).  

Možnosti termického zpracování kalů:  

► spoluspalování kalů; 

► spalování kalů; 

► pyrolýza; 

► zplyňování. 

U termického zpracování kalů je nutné rozlišovat způsoby, které umožní následné surovinové využití 
fosforu, tj. kde kaly jsou zpracovávány samostatně bez „míchání“ s jinými surovinami (monospalování, 
pyrolýza) a způsoby bez možnosti návazného získávání fosforu, kde se jedná o neperspektivní 
nastavení technologie. Je nutné mít tedy na paměti, že hrozí při zvolení takového způsobu termického 
zpracování kalů možnost případné ztráty vydané investice. 

Předmětem této kapitoly není podrobný popis jednotlivých technologií pro termické zpracování kalů, 
které byly podrobně popsány v projektu MŽP „Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového 

hospodářství 2014 – 2020“
56

, ale jejich posouzení z pohledu použitelnosti s ohledem na zavedené 
nebo zaváděné principy oběhového hospodářství, složkově – materiálového využití a v neposlední 
řadě s ohledem na ekonomickou udržitelnost pro provozy jednotlivých ČOV. 

Vzrůstající obavy související s aplikací čistírenských kalů na zemědělskou půdu, které souvisí 
s dosud ne zcela exaktně a kvantitativně popsanými polutanty, které se potenciálně v kalech mohou 
vyskytovat – jako jsou zejména rezidua léčiv a produkty jejich metabolické přeměny, mikroplasty a 
geny antibiotické rezistence by mohly být zcela rozptýleny, po umožnění efektivního využití 
čistírenských kalů v energetice, kdy jsou díky působení vysokých teplot zničeny všechny potenciální 
organické polutanty. Zároveň je při předpokladu energetického využití čistírenských kalů zcela 
irelevantní otázka hygienizace kalu, protože v průběhu spalování budou zničeny všechny 
mikroorganismy potenciálně přítomné v kalu. 

Termické zpracování kalů lze podpořit také principem tzv. předběžné opatrnosti. Je zřejmé, že jednak 
se kvalita odpadní vody v posledních letech mění a tím se mění i složení kalů z čištění odpadních vod 
a prohlubováním míry poznání zjišťujeme dříve neznámé nebo pouze tušené skutečnosti spojené 
s využíváním kalů. Touto otázkou se zabývá mnoho odborníků jak v Evropě, tak i u nás.  

Mnoho důkazů a předpokladů dalšího vývoje kvality kalů nabádají k intenzivnímu hledání cest pro 
„bezpečné“ a dlouhodobé způsoby nakláni s kaly a těmi mohou určitě být termické způsoby nakládání 
s kaly. 

Je ověřeno, že typické hodnoty výhřevnosti organické sušiny kalů jsou
57

 pro: 

► Aktivovaný kal 20,7 – 24,4 MJ/kg org. suš.  

► Primární kal 23,3 – 27,9 MJ/kg org. suš.  

► Anaerobně stabilizovaný kal 22,1 – 24,4 MJ/kg org. suš. 

Z porovnání vyplývá, že výhřevnost organického podílu kalu se technologií čištění odpadních vod 
významně nemění (složení buněk není příliš proměnné). 
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Běžně kaly po jejich úpravě na kalových koncovkách na ČOV dosahují sušiny v rozmezí od 18 % do 

26 %. Pro takové běžně předávané kaly pak je stanovena výhřevnost (Qir) 1,0 MJ/ kg
58

. Z tohoto 
výsledku vyplývá, že tento odpad není vhodný pro energetické využití. Dle platných předpisů se za 
energeticky využitelný odpad považuje takový, který má Qir ≥ 5 MJ/ kg. Proto spalováním a 
spoluspalováním nelze kaly energeticky využívat, ale pouze spalovat – odstraňovat. 

Výhřevnosti nad 5 MJ/ kg lze dosáhnout pouze úpravou kalu jeho sušením, kdy usušený kal dosahuje 
výhřevnosti v rozmezí 8 MJ/kg – 12 MJ/kg. Do takového kalu je tedy vložena pro úpravu už energie, 
která ale na druhé straně umožní jednak efektivnější dopravu a u spalování pak odpad, který je 
snadno spalitelný. 

Ne nepodstatnou technickou otázkou je dávkování kalů pro spoluspalování, protože většinou u 
stávajících zařízení nejde využít cesty primárního paliva do spalovací komory. Instalace nových cest 
pro vstup kalů do prostoru spalování je jednou z technických a ekonomických překážek pro využívání 
na stávajících elektrárenských nebo teplárenských provozech. Využít by se v současné době daly 
modernizace a rekonstrukce teplárenských provozů, kde by se do projektů mohly zařadit cesty pro 
dávkování kalů. V takových případech je nutné smluvně zajistit celoroční kontinuální provoz pro 
spoluspalování kalů a vzhledem k vyšší investiční náročnosti i dlouhodobější kontrakt pro rozložení 
investičních nákladů na delší časové období.  

6.5.1 Využití čistírenských kalů v ZEVO 

Pro termické zpracování kalů z ČOV lze využít stávající zařízení v podobě ZEVO – spaloven 
komunálních odpadů. Tento způsob je z pohledu rizik nakládání s kaly určitě na straně principu 
předběžné opatrnosti a zajišťuje bezpečné nakládání se všemi známými i dosud neznámými riziky. 
Zde dříve jmenovaná a prověřovaná rizika nakládání s kaly obsahující rezidua mikropolutantů (léčiva, 
hormony, drogy), mikroplastů a podobně, jsou spálením společně s komunálním odpadem v ZEVO 
bezpečně zajištěna. V ZEVO se odstraňují kaly v případě znečištění kalů nad povolené limity stávající 
legislativou, tj. takové kaly, které nejde jiným způsobem materiálově využít. 

V ZEVO lze kaly z ČOV odstraňovat v různé formě. Do ZEVO je možné přijímat kaly po vysušení, kdy 
vysušený kal přibližně dosahuje výhřevnosti podobné využívanému komunálnímu odpadu. To lze 
využít při samotném provozu ZEVO pro stabilizaci homogennosti vsázky do spalovacího procesu 
vhodnou volbou dávkování vysušeného kalu. 

Podobnou výhodu lze využít i při nakládání s pouze odvodněnými kaly, které nedosahují požadované 
výhřevnosti pro energetické využívání odpadů, ale takový kal je využit pro případy potřebné redukce 
výhřevnosti dodávek některých frakcí komunálních odpadů. Kaly v pouze odvodněné formě lze 
využívat pro snížení výhřevnosti např. výmětů z dotřiďovacích linek pro vyseparované plastové 
komunální odpady, které vykazují výhřevnosti výrazně převyšující pracovní pásmo pecí v ZEVO. 

Právě pro přípravu vsázky odpadů, tj. pro optimální udržení konstantní výhřevnosti, je nutné přijímat 
kaly z ČOV odděleně od směsného komunálního odpadu a vsázku připravovat řízeným dávkováním 
poměru kalu a komunálního odpadu před samotným vstupem do pece. Toto oddělené příjmové místo 
znamená v zařízení ZEVO novou stavební a technologickou úpravu v bunkrech pro příjem odpadů a 
úpravu dávkovacích zařízení. 

Podobné principy platí i při nakládání s kaly z ČOV ve spalovnách nebezpečných odpadů, kde 
vzhledem k ekonomickým aspektům není reálné uvažovat o předchozí úpravě kalů formou sušení. 
Ostatní výhody a nevýhody platí obdobně s tím, že pro technologie využívané ve spalovnách 
nebezpečných odpadů, tj. spalování v rotační peci, je požadavek na přípravu paliva s vyšší 
výhřevností než u ZEVO. Navíc kapacity spaloven nebezpečných odpadů jsou podstatně nižší než 
kapacity ZEVO a těmto faktorům je nutné přisoudit možné odstranitelné množství kalů ve spalovnách 
nebezpečných odpadů. 
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Výhodou nakládání s kaly z ČOV v ZEVO je celoroční kontinuální provoz jak ZEVO tak ČOV. 
Provozní celkové odstávky ZEVO, kdy jsou odstaveny všechny linky ZEVO, lze řešit např. 
skladováním kalů případně dočasným jiným způsobem nakládání s kaly. Tuto výhodu nelze takto 
jednoznačně nalézt u termického zpracování spoluspalováním v jiných zařízeních, např. v teplárnách 
nebo v cementárnách. 

Proti termickému zpracování kalů v ZEVO stojí ztráta organické hmoty a potřebných živin a prvků, 
které čím dál tím více chybí na zemědělské půdě a kterou je možné při dodržení všech předepsaných 
požadavků a pravidel do půdy ve formě kalů z ČOV dodávat. Stejně tak je termickým zpracováním 
v ZEVO nenávratně ztraceno možné využití vyšších koncentrací fosforu v kalech. Fosfor sice zůstává 
v popelovinách zachycených při čištění spalin na ZEVO, ale společně s tuhými zbytky po spalování 
komunálních odpadů, kterých je poměrně větší množství odpovídající poměru dávkování směsi kalů a 
komunálního odpadu do vsázky. 

V současné době se termické zpracování kalů z ČOV v ČR téměř nevyužívá, a to především 
z důvodů vysoké ceny za příjem kalů z ČOV a z důvodu naplněných kapacit ZEVO v ČR komunálním 
odpadem. 

Jako příklad projektu nakládání s kaly z ČOV spalováním v ZEVO je řešení kalové koncovky z 
Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) v Praze. Tento projekt je už diskutován mnoho let a i přesto, 
že kaly z ÚČOV Praha jsou převážně materiálově využívány zapracováním do půdy. V této věci se 
periodicky objevují snahy tento problém řešit a již bylo vypracováno mnoho variant řešení. Výhodou 
pro ÚČOV Praha je termofilní anaerobní stabilizace kalů, která zajišťuje stabilizaci a hygienizaci kalů 
dle požadavků Vyhlášky č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 
půdě, a to i po přechodném období stanoveném pro dosažení přísnějších mikrobiologických 
parametrů. 

Z dnešního pohledu již některé z technicky a technologicky nejvhodnějších možných variant asi již 
není reálné dále připravovat výstavbu spalovny kalů přímo v areálu ÚČOV Praha. Dnes diskutované 
varianty termického zpracování kalů se zúžily na dvě varianty využití – spalování v ZEVO Malešice 
nebo spalování v elektrárně Mělník. Jsou vyhodnocovány poloprovozní zkoušky, kdy je řešeno jednak 
samotné spalování a jeho vliv na spalovací procesy a kvalitu spalin, ale hlavně na logistiku celého 
projektu a zajištění optimálního dávkování kalů do spalovacího procesu. Obě tyto varianty jsou ale 
spalováním společně s dalším tuhým palivem a tím dochází k zamezení možnosti materiálového 
využívání fosforu z tuhých zbytků po spalování kalů z ČOV. 

Termický způsob zpracování kalu z ČOV, který zabezpečí možnost materiálového využití zbytků po 
spálení kalů, např. fosforu, je tzv. monospalování. V ČR byl realizován jeden projekt monospalovny 

kalů, a to v roce 2007 v Jihlavě
59

. Jednalo se o fluidní spalování pouze mechanicky odvodněného 
kalu. Vzhledem k vysokému obsahu vody se kal před vstupem do fluidní pece musel předsušit 
externě dodanou energií. Po vysušení byl kal spálen na fluidním loži. Za fluidní pecí následuje 
zařízení na chlazení a čištění spalin. Zařízení bylo technicky funkční, i když se potýkalo s počátečními 
technickými problémy. Hlavním důvodem ukončení provozu této monospalovny kalů nebyla nefunkční 
technologie nebo nevhodné technické řešení tohoto způsobu termického zpracování kalů. 

Realizovaný, ale ukončený projekt monospalovny kalů z ČOV v Jihlavě lze konstatovat, že patrně o 
několik let předběhl svou dobu. Tendence v Evropě jsou sice nejednotné, ale s čím dál větším 
akcentem směřují právě ke dvěma základním principům a trendům směřování nakládání s kaly 
z čištění odpadních vod. Jednak se i pro kaly z ČOV uplatňuje zavedení principu oběhového 
hospodářství, který by vyhovoval jak pro použití na zemědělské půdě, tak pro využití fosforu 
z popelovin po samostatném spalování kalů. Stejně tak se na základě stále detailnějších výzkumů 
složení kalů z ČOV prosazuje princip předběžné opatrnosti. Ten pak vede k zákazům nebo dalším 
omezením pro použití kalů na půdu a tím směřují právě k termickému zpracování. 
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Potvrzením může být příklad Německa
60

, kde studie poradenské společnosti Ecoprog spočítala 40 
známých nových projektů monospaloven na kaly z ČOV. V tomto počtu projektů jsou zahrnuty i 
projekty využívající technologie zplyňování kalů. Celkem tyto známé projekty zahrnují kapacitu okolo 
1,1 milionu tun kalů z ČOV v sušině. Toto by znamenalo, že dohromady se zařízeními na 
monospalování kalů, která jsou v současné době v provozu, se jedná celkem o technickou kapacitu 
okolo 1,8 milionu tun kalů v sušině ročně. Toto celkové množství je dokonce nepatrně větší, než je 
současná celková roční produkce kalů v Německu, která je 1,75 milionu tun kalů v sušině. 

Na tomto příkladu je ale patrné, že je nutná koordinace těchto projektů, protože může dojít k podobné 
situaci, jako před několika lety v projektech ZEVO a jejich nadkapacit. 

6.5.2 Spoluspalování kalů v cementárnách, v teplárnách 

Jedinou technologií v oblasti termického zpracování odpadů, z pohledu tvorby tuhých zbytků po 
spalování, která se dá nazvat jako bezodpadová technologie, je spalování kalů z ČOV v moderních 
cementárnách. Tento způsob je technologicky vyzkoušen a spočívá ve využívání vysušeného kalu 
z ČOV. Výroba cementu je obecně energeticky velmi náročnou, a i z toho důvodu se hledají možná 
řešení pro náhradní využívání energetických zdrojů, např. odpadů. Je hledána náhrada základních 
paliv alternativním palivem, např. odpady s vysokým energetickým potenciálem. Vzhledem 

k energetické náročnosti je požadována minimální výhřevnost cca 17 MJ/kg
61

. 

Pro spalování vysušených kalů z ČOV, pro které je nutné zajistit přídavné sekundární palivo, je 
ověřeno, že sice neovlivní nepříznivě proces výpalu u cementářského slínku. Nejsou překračovány 
platné limity jak pro cementárny, tak pro spalovny. Kvalita vyráběného slínku a cementu není využitím 
kalů nijak ovlivněna. Zkoušky vyluhovatelnosti potvrzují, že látky a prvky dodávané kaly z ČOV se 
nevyluhují a jsou pevně vázána v tuhých slínkových minerálech. 

Ale právě z důvodu nižší výhřevnosti vysušeného kalu není spalování kalů v ČOV ekonomicky 
výhodné a za předpokladu nakupování kalů jako alternativního paliva není tento způsob pro 
provozovatele ČOV využíván. Nicméně při posuzování možnosti využívání uvedeného řešení je třeba 
vzít v úvahu, že primárním přínosem není náhrada ušlechtilého paliva, ale ekologické odstranění 
potenciálně nebezpečného odpadu. 

Rozdílem oproti ZEVO však pro cementárny, teplárny a elektrárny je, že musejí platit za emise ze 

spoluspalování odpadů
62

. Ale v případě používání náhradních paliv z odpadů se může pro tato 
zařízení stát tato cesta ekonomicky zajímavá. Protože alternativní paliva obsahují 20 až 40 procent 
biomasy, tak jsou emise CO2 nižší. S rostoucí cenou povolenek pak ekonomická situace napomáhá 
právě těmto alternativním cestám využívání odpadů. I z tohoto důvodu provozovatelé energetických 
zařízení přistupují k ověřováním technologií termického zpracování kalů z ČOV na svých zařízeních, 
aby byli technicky připraveni na chvíli, kdy i ekonomická situace tento způsob nakládání s kaly 
umožní. 

Výhřevnost vysušených kalů okolo cca 10 MJ/kg více odpovídá možnosti využití spoluspalování 
v hnědouhelných teplárenských nebo elektrárenských zařízeních. Tyto projekty řeší jednak 
provozovatelé ČOV i z výše uvedených důvodů provozovatelé energetických tepelných zařízení. Jako 
příklady lze uvést ÚČOV Praha ve spolupráci s ČEZ – elektrárna Mělník, Vodárny Plzeň s Plzeňskou 
teplárenskou nebo aktivity skupiny Veolia v Olomouci. 

Město Plzeň podpořilo spolupráci Vodárny Plzeň s Plzeňskou teplárenskou a schválilo projekt, kdy 
Vodárna Plzeň vybuduje sušičku kalů před areálem Plzeňské teplárenské. Takové řešení vyšlo ze 
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studie, která také ukázala, že nejlepší technologií je takzvané fluidní spalování, které v teplárně léta 
funguje. Podle generálního ředitele teplárny Tomáše Drápely je ve Švýcarsku povinnost kaly 
energeticky využít, spalují se i v Německu. Vodárna Plzeň ročně vyprodukuje až 24 000 tun kalů, z 

čehož vznikne zhruba 8000 tun granulátu, který by bylo možné spálit v teplárně
63

. 

Dalším podobným příkladem je schválení spalovací zkoušky změnou integrovaného povolení vydané 
ho provozovateli Veolia Energie ČR, a. s., pro zařízení „Teplárna Olomouc“. Do podmínek rozhodnutí 
byla zahrnuta nová podmínka pro investiční akce týkající se využívání kalů z ČOV tepelným 
zpracováním. Povolená Spalovací zkouška bude provedena dle „PROJEKTEM SPALOVACÍ 
ZKOUŠKY ČISTÍRENSKÝCH KALŮ NA KOTLI K5 V TEPLÁRNĚ OLOMOUC“, který v říjnu 2018 
zpracovala VŠB Technickou univerzitou Ostrava. Spalovací zkouška bude provedena v průběhu 
měsíců březen 2019 - duben 2019. Zkouška byla povolena na fluidním kotli K5 v Teplárně Olomouc.  

Bylo povoleno, že v průběhu spalovací zkoušky bude spalováno hnědé uhlí v celkovém množství cca 
8 314 t a odvodněné čistírenské kaly z ČOV Olomouc - Nové Sady (cca 25% sušiny) v celkovém 
množství cca 831 t. Spalovací zkouška bude provedena ve hmotnostním poměru 5 až 10% 
čistírenských kalů a 95 až 90% hnědého uhlí. Bilance paliva je provedena pro desetidenní zkoušku 
v době trvání 16 hodin seřízení a 240 hodin doba trvání vlastní zkoušky při provozu kotle na jmenovitý 
výkon. 

Velké spalovací zkoušky byly v ČR již provedeny v lokalitách: teplárna Olomouc, teplárna Ústí nad 
Labem - Trmice, teplárna Plzeň, elektrárna Opatovice, elektrárna Mělník, elektrárna Počerady. V 
absolutní většině případů se jednalo o ověření záměru energetického využití čistírenských kalů v 
množství 5-10 % k standardnímu palivu a spalovací zkoušky prokázaly velmi dobré výsledky jak z 
pohledu složení vznikajícího popílku, tak i spalin, pakliže jsou respektovány požadavky na 
dostatečnou teplotu a dobu prohoření materiálu. Jako potenciálně limitující prvek zůstává mezi kovy, 
vázanými v č. kalu již pouze zinek, který se bohužel nachází v kalech z urbanizovaných území bez 
ohledu na podíl průmyslových odpadních vod na nátoku na ČOV. Přesto výsledky potvrdily při 
respektování uvedených poměrů dostatečnou shodu s požadavky legislativy. Využívány byly sušené 
kaly či kaly po úpravě na TAP či kaly v mokré podobě a ověřena byla i přijatelnost jak roštových, tak i 
fluidních kotlů. 

Výsledky těchto zkoušek a studií jsou následně podkladem pro projektová řešení, která jsou a budou 
předkládána k žádostem o dotace pro výstavbu a zajištění těchto nových cest nakládání s kaly 
z ČOV. 

Pro vývoj a rozvoj tohoto způsobu nakládání s kaly z ČOV není zásadním problémem řešení 
technických nebo bezpečnostních aspektů. Zásadnějším se zdá výklad legislativních možností 
energetického využívání odpadů jako paliva v energetických zdrojích. Čistírenské kaly jsou 
potenciálním zdrojem energie s potenciálem využití v energetickém průmyslu. Limitujícím prvkem pro 
jejich využití v energetice je jejich zařazení mezi odpady. 

Evropská legislativa, konkrétně směrnice 2018/2001/EU o podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů, považuje čistírenský kal za podporovanou surovinu pro výrobu paliv v dopravě. Přímo uvádí 
čistírenský kal v příloze č. IX, část A, písm. f) chlévská mrva a kal z čistíren odpadních vod jako 
vstupní surovinu a palivo, za jejichž příspěvek ke splnění závazku náhrady 10 % paliv v dopravě 
z obnovitelných zdrojů, se považuje dvojnásobek jejich energetického obsahu. V tomto smyslu je 
čistírenský kal biomasou. 

Stejný předpis definuje biomasu jako biologicky rozložitelnou část produktů, odpadů a zbytků 
biologického původu ze zemědělství, z lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví včetně rybolovu 
a akvakultury, jakož i biologicky rozložitelnou část průmyslových a komunálních odpadů. Rovněž je 
definováno palivo z biomasy jako plynné nebo pevné palivo vyrobené z biomasy. Je tedy zjevné, že 
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 ČTK, Redakce 28.11.2016, https://iuhli.cz/teplarna-bude-vedle-uhli-palit-i-kaly/  
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evropská legislativa definici biomasy neomezuje pouze na tzv. čistou, zemědělskou biomasu a je 
čistírenský kal považován za biomasu či surovinu pro výrobu paliva z biomasy. 

Z toho důvodu je nutné velmi rychle legislativně umožnit tuto recyklaci kalu, spočívající ve výrobě 
paliva z tohoto odpadu jako jeden z materiálových způsobů využití kalu z čistíren odpadních vod. Po 
splnění přísných požadavků na certifikovanou kvalitu výstupního materiálu je nutné zařadit toto využití 
kalů jako materiálové využití a recyklaci v kategorii využití odpadů, což umožní významně zlepšit 
bilanci České republiky v oblasti dosahování cílů v oblasti výroby obnovitelných zdrojů energie. 

6.5.3 Další metody termického zpracování - Pyrolýzní zpracování, Pomalý termický 
rozklad 

6.5.3.1 Pyrolýzní zpracování 

Jednou z možností termického zpracování kalů z ČOV je termické zpracování kalů technologií 
pyrolýzy. Pyrolýza je jedna z možných technologií pro tepelnou konverzi biomasy. Jedná se o proces, 
při kterém dochází k tepelnému rozkladu materiálu bez přístupu kyslíku v teplotním rozmezí 300 – 
900 °C. Při tepelném rozkladu dochází k různým reakcím v závislosti na kvalitě vstupního materiálu, a 
na způsobu využití pyrolýzní technologie. Záleží na podmínkách v procesu úpravy, jako jsou teplota, 
tlak, doba zdržení, rychlost zvyšování teploty a další. 

Proces zpracování kalů technologií pyrolýzy je energeticky náročný a je případně vhodný pouze pro 

velké nebo středně velké čistírny odpadních vod
64

. Výsledné produkty pak je možné využívat přímo 
v místě, tj. pro podporu provozu samotné ČOV včetně využití pro kalovou koncovku. Pyrolýzou 
prováděná materiálová transformace odpadu do podoby suroviny se provádí se záměrem dalšího 
využití pevných fází výstupu z technologie v zemědělství nebo k energetickému využití. Využití v 
zemědělství je však pouze ve fázi ověřování ve výzkumu. 

V posledních letech se právě do technologie zpracování kalů z ČOV pyrolýzou vkládaly naděje, a i 
z toho důvodu probíhá intenzivní vývoj a výzkum jak nastavení technologie jako takové, tak sledování 
kvality a vlivů výstupů z technologie pro různé způsoby využití, např. testování kalů ze 6 ČOV ze 
Středočeského kraje zpracovaných technologií pyrolýzy, kterou provedl Ústav plynných a pevných 

paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT v Praze
65

. 

Nezůstává však pouze u základního nebo poloprvozního výzkumu, pyrolýzní jednotky jsou již 
v Evropě instalovány v provozech čistíren odpadních vod a vznikají i typová řešení. Mezi ostatními lze 
jmenovat systémy PYREG nebo Technologie dodávaná společností Veolia Systém přímé pyrolýzy 

kalu (PyrofluidTM)
66

. 

Proces PYREG je kontinuální a využívá princip postupného spalování. Samotný kal ovšem není 
spalován, ale je nejdříve zplyněn při teplotě 550 °C až 600 °C, poté přívodem řízeného množství 
vzduchu karbonizován. Materiál je uvnitř reaktoru PYREG® posouván šroubovým dopravníkem. 
Zařízení umožňuje uživateli nastavení základních procesních parametrů jako je teplota, celková doba 
karbonizace, množství primárního vzduchu. Tím je dosažena optimální kvalita finálního produktu a je 
zamezeno tvorbě dioxinů a polycyklických aromatických uhlovodíků. V reaktoru PYREG je procesní 
plyn uvolňující se zplynováním vstupního materiálu spalován při teplotě 1250 ° C v hořáku FLOX® 
(bezplamenná oxidace). Hořák je umístěn mimo reaktor v oddělené spalovací komoře. V důsledku 
tohoto postupu je potlačena tvorba problematických látek, jako je kondenzát nebo dehet, protože 
procesní plyn není ochlazen, ale zoxidován ve spalovací komoře. Proces je soběstačný, energie 
potřebná k chodu procesu je produkována spalováním plynu, který vzniká zplynováním biomasy. 
Horké spaliny ze spalovací komory proudí do vnějšího pláště reaktoru, kde zabezpečují vysoušení, 
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odplynění a karbonizaci materiálu. Při tomto procesu dokonce vzniká přebytečné teplo ve výši 

150kWth, které může být využito k předsoušení vstupního materiálu nebo k vytápění
67

. 

Obrázek 11: Zpracování kalu pyrolýzou - Pyrolýzní modul Pyreg® 

 
Zdroj: www.hydrosystemy.cz 

 
První instalací jednotky bylo umístění jednotky v čistírně odpadních vod Linz – Unkel o velikosti 
300.000 EO – schéma umístění jednotky a schéma jednotky viz Obrázek 12 a Obrázek 13. 

Obrázek 12: Schéma umístění jednotky PYREG – ČOV Linz – Unkel (300.000 EO) 

 Zdroj: www.hydrosystemy.cz 
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Obrázek 13: Schéma jednotky PYREG – ČOV Linz – Unkel (300.000 EO) 

 Zdroj: www.hydrosystemy.cz 

 
Technologie společnosti Veolia představuje systém přímé pyrolýzy kalu (PyrofluidTM), který 
zpracovává také vysušený kal a pracuje ve své podstatě na principu fluidní spalovny. Spaliny pracují 
při teplotě 850 °C během několika sekund a zajišťují plné spalování kalu. Výhodou této jednotky je 
možnost proměnlivé kapacity zpracování od 200 kg/h až po 5 t/h vysušeného kalu. 

Obrázek 14: Příklad instalace jednotky PyrofluidTH v Petrohradu (Rusko) 

 
Zdroj: Veolia, https://www.veoliawatertechnologies.com/en/products/pyrofluid  
 

https://www.veoliawatertechnologies.com/en/products/pyrofluid
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Další z variant technologií na principu pyrolýzy je princip mikrovlnného ohřevu, který spočívá v 
účincích rychle se měnícího mikrovlnného záření (elektromagnetického pole), což vede k vibracím 
molekul materiálu, což v podstatě vede ke zvýšení tření. Vibrace zvyšují střední teplotu, což zvyšuje 

vnitřní energii zpracovávaného materiálu
68

. 

Velká provozní jednotka mikrovlnné pyrolýzy je umístěná ve výzkumném středisku AdMaS (Advanced 
Materials, Structures and Technologies), centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti 
stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. 

Obrázek 15:Velká provozní jednotka mikrovlnné pyrolýzy umístěná ve výzkumném středisku AdMaS 

 
Zdroj: Radim Šimek, Energetické využití čistírenských kalů a produktů mikrovlnné pyrolýzy, diplomová práce69 

 

Technologie pyrolýzního zpracování je jednou z metod, které jsou pro termické zpracování kalů 
z ČOV v posledních letech hojně diskutovány. Výhody nebo nevýhody jejich využívání v provozu 
čistíren odpadních vod jsou již výše popsány v kapitole 3.5 Metody pro získávání surovin z kalů 
z ČOV. Je určitě nutno zmínit značnou finanční náročnost tohoto procesu. 

6.5.3.2 Pomalý termický rozklad 

Další možností termického zpracování kalů z ČOV může být inovativní technologie pomalého 
termického rozkladu (PTR) s výrobou sekundárních plynných, kapalných a pevných produktů a paliv. 
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Celý termický proces je ne-oxidativní a probíhá v uzavřeném prostředí palivových článků, bez 
přístupu vzduchu, v teplotních režimech do 550 °C. V rámci procesu PTR dochází k termické konverzi 
vstupního organického materiálu vždy na tři výstupní produkty podle volby energetické koncovky s 
definovanými parametry, které jsou zásadně ovlivněny složením vstupní hmoty. 

Produkty PTR procesu jsou:  

► Pevná frakce – uhlíkový skelet (uhlíkatá drť) s velkým povrchem pórů, výhřevností do 30 
MJ/kg*, s vysokým obsahem uhlíku (C), který má reálnou komerční poptávku a široké použití 
např. jako palivo pro kotelny, sorbent pro čištění kalových vod (průmyslové ČOV), náhrada 
přírodního uhlíku v ocelářském průmyslu, nebo jako materiál pro chemický průmysl, nebo jako 
zdroj elementárních chemických látek. 

► Plynná frakce – směs plynů s výhřevností až 54 MJ/m3*, sloužící jako palivo pro 
kogenerační jednotky, nebo stlačitelné a využitelné v individuálním režimu, včetně možnosti 
separace plynů. 

► Kapalná frakce – olejová kapalina, s výhřevností až 40 MJ/kg*, sloužící jako palivo pro 
kogenerační jednotky, kotelny, hořáky. 

POZN: výhřevnosti produkovaných paliv, zde uvedené jsou pro pryžové materiály 

Výkonové parametry pak lze uvádět takto: 

► Teplo - 0,2.-1 MWt dle typu vstupní suroviny. 

► Elektrická energie - 0,2.-1 MWe dle typu vstupní suroviny. 

Technologie jako taková se velice podobá obecně známým pyrolýzním procesům za nízké teploty, 
protože v případě technologie PTR také dochází k ohřevu organických látek za absolutního 
nepřístupu vzduchu a dochází zde k termické konverzi v redukčním prostředí. V případě PTR je ale 
umožněno proces plně řídit. Díky možnosti plného řízení celého procesu tepelného rozkladu je možno 
technologií PTR dosáhnout výsledků, které běžné pyrolýzní jednotky dosáhnout nemohou.  

Řízením celého procesu je možné nastavit a řídit systém termického zpracování pro celou škálu 
využitelných materiálů, a tak zajistit optimalizaci celého procesu. Toto se týká i kalů z ČOV, které se 
díky svému složení chovají při zpracování odlišným způsobem podle kvality vstupního materiálu – 
odpadu. Tímto způsobem je možné reagovat jednak na odlišnou kvalitu kalů z různých ČOV a jednak 
reagovat na změnu kvality kalů na jedné konkrétní ČOV. 

V případě PTR – pomalého termického rozkladu, je časový průběh samotného termického rozkladu 
přísně řízen, jednoznačným oddělením fází náhřevu, procesu rozkladu a následně zchlazování, takže 
k samovolnému pyrolytickému procesu nedojde. 

PTR proces je pomalejší a rovnoměrnější, což má dopad na vyšší účinnost, než které dosahuje 
samovolná pyrolýza. V klasických pyrolytických technologiích jde především o rotační bubny 
zahřívané plynem, kde vznikají zplodiny. PTR zařízení je vsázkové, s uzavřeným okruhem a 
produkované plyny se spalují výhradně v kogeneračních jednotkách, kde produkují elektrickou energii 
a teplo, které lze zpětně využít na provoz PTR zařízení.  

Technické řešení PTR, zvláště pak časově přísně řízená termická konverze, vede k vyšší účinnosti a 
rozkladu vstupní hmoty než u pyrolýzního procesu, což se projevuje pozitivní energetickou a 
ekonomickou bilancí. Tímto PTR odstraňuje také hlavní funkční problém pyrolýzy, kterým je spotřeba 
velkého množství energie. PTR řešení je koncipováno tak, aby vždy vyprodukovalo více energie, než 
kolik jí spotřebuje a bylo energeticky soběstačné. Pouze pro startovací procesy je závislé na externích 
zdrojích energie, samotné zařízení tak má také funkci záložního energetického zdroje. 

PTR je nově zaváděná technologie a v ČR toto zařízení v uceleném kontinuálním provozu doposud 
instalováno nebylo. V rámci zkušebního výzkumného centra v Hnojníku u Frýdku-Místku je v tuto 
chvíli v provozu zařízení PTR 80. V současné době se připravují instalace technologie PTR v Kanadě 
a Číně s instalovaným výkonem 1MWe, pro zpracování plastového recyklátu a pryžového granulátu. 
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Zařízení PTR umožňuje zpracování a energetické využití čistírenských kalů. Velkou otázkou je 
ekonomika zařízení a nákladové dopady pro využívání kalů z ČOV. Toto posouzení je nutné řešit 
společně s celkovou koncepcí stávajícího technologického řešení čištění odpadních vod, zejména 
požadavku na kvalitu čištění vod a obsahu sledovaných látek a materiálů obsažených v odpadních 
vodách a přeneseně pak v kalech z ČOV. 

Základní uspořádání PTR zařízení je koncipován pro kapacitu min. 24 tun vstupního materiálu denně, 
v závislosti na měrné hmotnosti vstupní suroviny. Roční kapacita zařízení je projektována pro min. 7,6 
tis. tun vstupního materiálu / odpadu ročně, s následným přímým energetickým využitím vyrobeného 
plynného paliva a kapalného paliva, tak aby se zachovala energetická soběstačnost provozu. 

Obrázek 16: PTR - Ilustrativní popis technologie 

 

Zdroj: Hedviga group, a.s. 

Navržené komplexní technické uspořádání PTR 1000 kW6 je tvořeno 6-ti termickými zónami ve dvou 
modulech PTR, včetně periferií pro zajištění kontinuálního provozu výrobu pevných, kapalných a 
plynných produktů, včetně výroby elektrické energie a tepla. Termický proces probíhá standardně 
v rozsahu teplot do 550 °C, což přestavuje technologicko-ekonomické optimum procesu.  

Technologie PTR 1000 kW6 svým rozsahem instalace, resp. kapacitou zpracování odpovídá 
požadavkům na objem kapalných a plynných paliv pro potřeby provozu kogeneračních jednotek 
o kumulativním instalovaném výkonu 0,2-1 MWe dle typu vstupních surovin, výhřevnosti a požadavku 
na produkci paliv a energií. 
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Obrázek 17: Přeměna pevné fáze kalů z ČOV technologií PTR 

 
Zdroj: https://www.hedviga.cz/ 

 
PTR zařízení zajistí požadavky na hygienizaci zpracovávaných materiálů. Svým technologickým 
uspořádáním zajišťuje přísné plnění hygienických požadavků pro práci se vstupními materiály, tj. 
s kaly z ČOV nebo jinými kontaminovanými materiály s potenciálem infekčního obsahu: 

► Procesní teploty 350-550 °C, dostačující pro hygienizaci do 320 °C 

► Termická konverze všech složek odpadů v ČOV, tj. kaly, shrabky, tukové směsi na ČOV 

► Rozklad organických složek obsažených v kalech, tj. léčiva, hormony, drogy, nanostruktury, 
mikroplasty 

► Kontinuální chromatografické měření složení plynu vyprodukovaného ne-oxidativní PTR 
konverzí = PTR plyn 

► Zpracování ČOV kalu na místě / bez převážení - uzavřený systém 
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Tabulka 35: Základní technické a kapacitní parametry jednotky PTR 100 kW6 pro kaly z ČOV 

PTR 1000 kW6/ČOV KAL 

Základní technické a kapacitní parametry  

Vstupní surovina = ČOV kal  70-90% sušina 

Vstupní materiál = vsázka max. 1 000 kg / hod sušený kal 

  max. 1 000 kg / hod odvodněný kal 

Výhřevnost vstupní suroviny 10-12 MJ / kg 

Granulace vstupní suroviny <50 mm 

Měrná hmotnost max. 400 kg/m3 

Roční kapacita zpracování max. 7.680 tun/ rok 

Provozní režim  7.680 hod/rok 

Produkce pevného produktů 
cca 500-550 kg/ hod 
(50% inertní část, 50% uhlíkatá část – sušený kal) 

  
cca100 - 110 kg / hod 
(50% inertní část, 50% uhlíkatá část – odvodněný kal) 

Produkovaná elektrická energie max. 200 kWe 

Produkované přebytečné teplo max. 200 kWt 

Spotřeba elektrické energie  
20 kWe - provozní spotřeba 
240 kWe - max. spotřeba 

Zdroj: Hedviga group, a.s. 

Obrázek 18: Indikativní kapacitní informace - Testy na kalech z ČOV technologií PTR 

 
Zdroj: Hedviga group, a.s. 

6.6 Dopady způsobů nakládání s kaly na životní prostředí 

V závěru tohoto přehledu způsobů nakládání s kaly je nutné upozornit na nutnost přístupu ke 
každému projektu individuálně a každý posoudit vždy na konkrétní podmínky příslušné ČOV nebo 
ČOV ze spádové oblasti. 

Pokud bychom posuzovali nakládání pouze z ekonomického hlediska při zachování plné kontroly nad 
kvalitou využívaných kalů, pak použití kalů na půdu je z pohledu využití chybějící organické hmoty a 
požadovaných prvků – surovin – určitě způsobem preferovaným. Kaly v ČR tvoří cca 1/10 možných 
zdrojů organické hmoty, kterou je třeba dodat do půdy, s komposty je to cca 1/5, Ve srovnání s 
Německem máme cca o 60% méně organické hmoty z DJ (dobytčích jednotek), z hlediska vhodného 
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množství, které je nutno dodat do půdy je v ČR dostupných cca 50% hnoje (DJ/ha). Půda v ČR 
nezadržuje vodu a je ohrožena erozí. Pro zemědělskou půdu jsou kaly v rypném stavu vítaným 
hnojivem, které je relativně jednoduše zapravitelné do půdy, působí jako tzv. rychlé hnojení a zlepšuje 
vlastnosti půdy i svojí strukturou, která napomáhá lepšímu zadržování vody ve svrchních humózních 
vrstvách.  
Díky úpravě legislativních požadavků je stanoven proces, který je transparentní a kontrolovatelný. 
Podařilo se i dobře definovat podmínky pro dříve obávané rizikové prvky, jejichž dodržování limitních 
hodnot se prevencí a případně úpravou kalů daří zajistit. Existují lokality, které mají přirozeně zvýšený 
výskyt některého z prvků a pro tato místa není použití na půdu možné. Na základě hlubších poznatků 
o kalech se ale ukazuje, že použití na půdu se může stát potencionálně rizikové vůči životnímu 
prostředí, a to vnosem mikropolutantů a mikroplastů z odpadní vody nachytané do kalů. Prevence 
proti tomuto zatížení kalů není jednoduše proveditelná, a to může znamenat do budoucna i úplný 
zákaz použití kalů na zemědělskou půdu. Legislativní omezení z těchto důvodů prozatím nebylo 
přijato, ale výzkum pro potvrzení možných negativních vlivů a současně pro vyvrácení těchto rizik je 
intenzivní. 
Řešením výše uvedeného, jak je výše uvedeno, je např. použití Levaporu v technologii čistírny a 
podobně pak metoda kompostování kalů. Bylo prokázáno, že v rámci kompostování dochází ke 
snížení obsahu reziduí (např. některá léčiva). Výzkumy tohoto způsobu úpravy kalů na snížení reziduí 
dále pokračují.  
 

Oproti tomuto dlouhodobě vyzkoušenému způsobu nakládání je provozně vyzkoušeno několik 
způsobů termického zpracování kalů. Pokud kaly spálíme s odpadem nebo s jiným palivem, a to ať ve 
zvodněném nebo vysušeném stavu, tj. zda bude odpad odstraněn nebo energeticky využit, tak 
ztratíme všechny využitelné pozitivní vlastnosti pro zemědělskou půdu. Na druhou stranu zajistíme 
dva pozitivní efekty. Jednak využijeme energii obsaženou v organické hmotě kalů (po vysušení) a 
hlavně zajistíme bezpečně všechna rizika spojená s nežádoucími příměsemi. V této otázce je sice ne 
zcela novým, ale celosvětově poměrně se do popředí zájmu rychle dostávající problém a tím jsou 
mikroplasty. V kalech ČOV mikroplasty jsou a pokud bude jejich podíl stoupat, pak mohou zásadně 
ovlivnit celý systém nakládání s kaly.  

U mikroplastů je možné, a i žádoucí, začít s prevencí, a to přímo u zdroje vniku těchto látek do 
odpadních vod, protože tyto se dostávají dále i do vyčištěné vody. Např. ve Francii je od roku 2021 
dána povinnost vybavit pračky filtry na mikroplasty. Při zvažování vlivu aplikace kalů z ČOV na 
zatížení půdy mikroplasty je nutno vzít také v potaz již doložené znečišťování půdy spadem 
mikroplastů z ovzduší a tedy rozsah zatížení půdy mikroplasty i bez aplikace kalů z ČOV. 

Způsoby nakládání, které termicky zpracují kaly, tj. případně využijí energii jejich organické složky, a 
nebudou smíchány s jinými materiály, je možné následně surovinově využít. Ve své podstatě by 
taková zařízení mohla být zařazena přímo na ČOV v kalové koncovce a výslednou podobu kalů takto 
kontinuálně zajišťovat. Může se zdát, že tyto způsoby kombinují nejvíce pozitivních faktorů, ale na 
druhou stranu se jedná o provozně nákladné a investičně drahé metody, které se z těchto důvodů 
nezdají být perspektivní. Přesto výzkum pokračuje a je dobře, že vznikají již první referenční zařízení, 
která mohou ukázat udržitelnost provozu takových technologií. 

K technologií pyrolýzy je nutno ještě nutno upozornit na to, že se jedná o technologii ve fázi výzkumu, 
a to jak samotného provozního procesu, tak použití výstupu (biocharu, kalocharu). V Německu jsou 
např. provozovány 2 takové technologie s tím, že výstup (z jedné z nich) nemůže být za stávající 
legislativy v Německu využíván. V České republice je zahájena realizace jedné takové technologie. 
Na základě výše uvedeného je nutno doporučit nebudovat další technologie tohoto charakteru dokud 
nebude ověřen celý princip úpravy ve vztahu k provozní praxi (viz přístup v Německu). 

Je tedy zřejmé, že neexistuje jednoduchý návod pro volbu té nejlepší technologie a opakujeme, že je 
vždy ke každému projektu nutno přistupovat individuálně a posoudit veškeré aspekty pro volbu 
optimální varianty. Při takovém posouzení je nutné vždy k projektu přistupovat komplexně, protože 
kolikrát příprava a logistika periferií některých zařízení je složitější a nákladnější než provoz zařízení 
jako takového. 
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7. Vyhodnocení dostatečnosti sítě zařízení k nakládání s kaly z 
ČOV dle jednotlivých krajů České republiky 

Pro vyhodnocení dostatečnosti sítě zařízení pro nakládání s kaly z ČOV byla využita databáze ISOH, 
z které byly v podrobnosti po krajích vybrána taková zařízení pro nakládání s odpady, která mají 
povolené nakládání s odpadem k. č. 190805 - Kaly z čištění komunálních odpadních vod. 

Počet takových stacionárních zařízení v ČR je k datu zpracování dat z ISOH 1.008. Počet vydaných 
rozhodnutí s povolením nakládání s odpady dle jednotlivých způsobů nakládání je pro stacionární 
zařízení celkem 1 315. Přehled počtu stacionárních zařízení spolu s počtem vydaných povolení 
v členění dle způsobu vydávaných povolení dle zákona o odpadech a dle jednotlivých krajů je uveden 
viz Tabulka 36. 

Pro úplnost uvádíme i počet mobilních zařízení v členění dle počtu zařízení, dle vydávaných povolení, 
dle způsobu nakládání a dle jednotlivých krajů je uveden viz Tabulka 46. 

Tabulka 36: Zařízení pro nakládání s kaly z ČOV po krajích - stacionární 

kaly - 190805 počet zařízení počet povolení 

Kraj stacionárních podle § 14 odst. 1 podle § 14 odst. 2 
podle § 14 odst. 2 - 
použití upravených 

kalů na ZPF 

Hlavní město Praha 20 52 1 1 

Středočeský kraj 179 153   50 

Jihočeský kraj 110 106 6 16 

Plzeňský kraj 80 78 8 19 

Karlovarský kraj 22 18 6   

Ústecký kraj 72 92   7 

Liberecký kraj 48 78   1 

Královéhradecký kraj 49 50   7 

Pardubický kraj 70 90 1 12 

Kraj Vysočina 83 63   36 

Jihomoravský kraj 63 54   27 

Olomoucký kraj 101 116   23 

Zlínský kraj 40 39 4 5 

Moravskoslezský kraj 71 83 2 10 

Celá ČR 1 008 1 072 28 214 

Zdroj: databáze ISOH 

 
Pro posouzení dostatečnosti sítě vycházíme z porovnání kapacit relevantních způsobů nakládání 
s kaly z ČOV. Zde je nutné podotknout, že se jedná o posuzování s povolenými celkovými ročními 
kapacitami zařízení, které jsou uváděny v databázi ISOH. Nelze nijak vyčlenit kapacity určené pouze 
pro nakládání s kaly z ČOV. Pro posouzení využívání kalů v kompostárnách a zařízeních pro 
biologickou úpravu odpadů porovnáváme nakládání způsobem N13 a R3 dohromady pro tato 
zařízení, která mají povoleno nakládat s kaly z ČOV, tj. k.č. 190805. 

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/katalog.php?rok=2013&akce=vyber2&id=1908
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Tabulka 37: Přehled zařízení pro nakládání s kaly v ČR po krajích - biologické procesy 

kaly - 190805 Biologické procesy 

Kraj 
Kompostování 

odpadu 
Kompostování 

odpadu 
Biodegradace 

odpadu 
Biodegradace 

odpadu 
Dekontaminace 

odpadu 
Dekontaminace 

odpadu 

  počet t/rok počet t/rok počet t/rok 

Hlavní město Praha             

Středočeský kraj 49 393 142 18 233 286 5 26 100 

Jihočeský kraj 22 167 240 1       

Plzeňský kraj 14 67 983 2 12 030 1   

Karlovarský kraj 4 36 000         

Ústecký kraj 13 240 550 22 562 465 2 200 000 

Liberecký kraj 4 56 000 13 166 588 2 40 000 

Královéhradecký kraj 16 114 660         

Pardubický kraj 11 123 750 1 45 000 2 57 000 

Kraj Vysočina 17 93 550 1 7 300     

Jihomoravský kraj 14 183 873     3 23 000 

Olomoucký kraj 21 101 024 5 156 560 4 191 000 

Zlínský kraj 5 58 720         

Moravskoslezský 
kraj 

15 229 130 5 48 000     

Celá ČR 205 1 865 622 68 1 231 229 19 537 100 

Zdroj: databáze ISOH 

 
Rozmístění kompostáren v rámci ČR je relativně pravidelné a síť je pro využití kalů dostatečná viz 
Obrázek 19. 

Obrázek 19: Rozmístění zařízení pro nakládání s kaly v rámci ČR- kompostování odpadu 

 
Zdroj: databáze ISOH 
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Zařízení pro biodegradaci odpadů. Která mají povolené nakládání s kaly z ČOV jsou situovaná hlavně 
v Ústeckém kraji. Zde slouží k úpravě odpadů pro následné využívání k rekultivacím a k uložení na 
povrchu terénu k zahlazování následků po důlní činnosti. 

Obrázek 20:Rozmístění zařízení pro nakládání s kaly v rámci ČR- biodegradace 

 
Zdroj: databáze ISOH 

 
Obrázek 21: Rozmístění zařízení pro nakládání s kaly v rámci ČR - dekontaminace 

 
Zdroj: databáze ISOH 
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Pro porovnání celkové využitelné kapacity kompostáren uvádíme viz Tabulka 38, celkovou produkci 
kalů po krajích v roce 2018, která je udávána v t sušiny za rok. Pro porovnání s povolenými 
kapacitami kompostáren je tedy nutné převést tuto produkci na skutečně předávaná množství. 
Průměrná sušina kalů pro rok 2018 je dle Tabulka 3 udávána 20,5 %. Tato celková produkce je 
následně porovnávána s 1/3 celkové povolené kapacity kompostáren. Z porovnání vyplývá, že 
v žádném z krajů ČR nedochází k překračování takto stanovených kapacit, tj. kaly produkované 
v jednotlivých krajích je možno využívat na kompostárně v příslušném kraji. 

Tabulka 38: Porovnání kapacit kompostáren s produkcí kalů se způsobem nakládání N13 a R3 

kaly - 190805 
Kompostování 
odpadu (N13, 

R3) 

Kompostování 
odpadu (N13, 

R3) 

Kompostování 
odpadu 

Kompostování 
odpadu 

Kompostování 
odpadu 

Kraj produkce 
produkce (suš. 

20,5%) 

celkem povolená 
množství v 

zařízení 

z povolení 1/3 
pro kaly 

Posouzení 
dostatečnosti 

kapacity (- 
nedostatečná 

kapacita) 

 t suš./rok t/rok t/rok t/rok t/rok 

Hlavní město Praha 0 0 0 0 0 

Středočeský kraj 11 681 56 980 393 142 131 047 74 067 

Jihočeský kraj 7 234 35 287 167 240 55 747 20 459 

Plzeňský kraj 4 000 19 512 67 983 22 661 3 149 

Karlovarský kraj 1 811 8 835 36 000 12 000 3 165 

Ústecký kraj 13 078 63 795 240 550 80 183 16 388 

Liberecký kraj 2 701 13 173 56 000 18 667 5 493 

Královéhradecký kraj 2 164 10 558 114 660 38 220 27 662 

Pardubický kraj 4 763 23 232 123 750 41 250 18 018 

Kraj Vysočina 3 694 18 017 93 550 31 183 13 166 

Jihomoravský kraj 6 532 31 863 183 873 61 291 29 428 

Olomoucký kraj 589 2 875 101 024 33 675 30 800 

Zlínský kraj 804 3 922 58 720 19 573 15 652 

Moravskoslezský kraj 14 886 72 614 229 130 76 377 3 762 

Celá ČR 73 936 360 664 1 865 622 621 874 261 210 

Zdroj: databáze ISOH 

 
Pro porovnání dalších typů zařízení již není možné jednoduše stanovit poměr pro přijímání kalů do 
zařízení v poměru k dalším povoleným odpadům. U materiálového konečného využití ani není možné 
stanovit povolené kapacity, protože by bylo nutné posuzovat schválené technologie biologických 
procesů, rekultivačních substrátů a recyklačních technologií. Rozptyl v těchto procesech je dle 
zkušeností od 10 % do 90 % obsahu kalů z ČOV v těchto materiálech. Pro konečné využití použitím 
upravených kalů z ČOV na zemědělské půdě by bylo nutné znát vypočtená množství kalů z programů 
použití kalů na zemědělské půdě. Toto by však bylo porovnatelné pouze za předpokladu, že by na 
všechny půdní bloky vhodné pro použití kalů byly zpracovány a vydány programy použití kalů. 
Kapacitu půdních bloků plošně není tedy možné stanovit. 
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Tabulka 39: Přehled zařízení pro nakládání s kaly v ČR po krajích - Materiálové využití (konečné využití) 

kaly - 190805 Materiálové využití (konečné využití) 

Kraj 

Použití 
upravených kalů 

z ČOV na 
zemědělské půdě 

Biologické 
procesy 

Využití odpadu 
k rekultivaci 

Využití odpadu k 
terénním 
úpravám 

Recyklace 
odpadu 

  počet počet počet počet počet 

Hlavní město Praha 2       1 

Středočeský kraj 50 1 9 1 1 

Jihočeský kraj 16 1 7   4 

Plzeňský kraj 19 8 1     

Karlovarský kraj   1   1   

Ústecký kraj 7 7     2 

Liberecký kraj 1 3 1   1 

Královéhradecký kraj 7 4 1     

Pardubický kraj 12 3   1   

Kraj Vysočina 36         

Jihomoravský kraj 27 2       

Olomoucký kraj 23 9     1 

Zlínský kraj 6 3 2     

Moravskoslezský kraj 12 9 2 2   

Celá ČR 218 51 23 5 10 

Zdroj: databáze ISOH 
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Tabulka 40: Přehled zařízení pro nakládání s kaly v ČR po krajích – Biologické procesy a Fyzikálně-chemické 

procesy (konečné odstranění) 

kaly - 190805 Biologické procesy (konečné odstranění) 
Fyzikálně-chemické procesy (konečné 

odstranění) 

Kraj Biologické procesy Biologické procesy 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
Fyzikálně-chemické 

procesy 

  počet t/rok počet t/rok 

Hlavní město Praha         

Středočeský kraj     2 600 

Jihočeský kraj         

Plzeňský kraj 2 1 700 2 27 000 

Karlovarský kraj 5 16 100 1 3 000 

Ústecký kraj 5 43 350 3 35 050 

Liberecký kraj         

Královéhradecký kraj 1 50 000     

Pardubický kraj 1 25 000 2 27 000 

Kraj Vysočina         

Jihomoravský kraj         

Olomoucký kraj         

Zlínský kraj         

Moravskoslezský kraj 1 11 000 2 80 000 

Celá ČR 15 147 150 12 172 650 

Zdroj: databáze ISOH 

 
Pro porovnání kapacit energetického využití nebo spalování jsou uvedeny celkové kapacity zařízení, 
která mají v seznamu povolených odpadů také povoleny kaly z ČOV. Mezi nimi je např. v Praze 
samotný původce kalů, PVK a.s., který kaly využívá k výrobě energie a toto má samotné povolené 
jako zařízení k využívání odpadu jako palivo nebo k výrobě energií. Dále v databázi dochází 
k duplicitám, kdy jedna kapacita zařízení je uváděna pro různé IČZ dvakrát, např. kapacita 
v cementárně Mokrá. Dále je mezi těmito zařízeními např. ZEVO společnosti Termizo v Liberci. U 
spaloven ostatních nebo nebezpečných odpadů jsou uvedeny kapacity jak pro ostatní, tak pro 
nebezpečné odpady. V přehledu je tedy uvedena jen kapacita pro spalování nebezpečných odpadů. 
Vzhledem k minimálnímu využívání energetického využívání kalů z ČOV není jakékoli porovnávání 
stávajících kapacit relevantní. 
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Tabulka 41: Přehled zařízení pro nakládání s kaly v ČR po krajích – energetické využití a spalování 

kaly - 190805 Energetické využití Spalování 

Kraj 

Využití 
odpadu jako 
paliva nebo k 

výrobě 
energie 

Využití 
odpadu jako 
paliva nebo k 

výrobě 
energie 

Bioplynová 
stanice 

Bioplynová 
stanice 

Spalování 
ostatních 
odpadů 

Spalování 
nebez-

pečných 
odpadů 

Spalování 
nebez-

pečných 
odpadů 

  počet t/rok počet t/rok počet počet t/rok 

Hlavní město Praha 1 20 000           

Středočeský kraj     3 57 375   2 21 500 

Jihočeský kraj           1 1 500 

Plzeňský kraj           1   

Karlovarský kraj               

Ústecký kraj     2 51 220   1 16 000 

Liberecký kraj 2 142 600           

Královéhradecký kraj     2 22 700       

Pardubický kraj     1 3 310   1 57 000 

Kraj Vysočina 1 1 900 1 18 300   2 2 764 

Jihomoravský kraj 1 175 000       1 3 500 

Olomoucký kraj     2 30 000   1 4 000 

Zlínský kraj           2 14 500 

Moravskoslezský 
kraj 

2 32 500 1 36 000   1 25 000 

Celá ČR 7 372 000 12 218 905 0 13 145 764 

Zdroj: databáze ISOH 

 

Obrázek 22: Rozmístění zařízení pro nakládání s kaly v rámci ČR - energetické využití 

 
Zdroj: databáze ISOH 
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Obrázek 23: Rozmístění zařízení pro nakládání s kaly v rámci ČR - spalování 

 
Zdroj: databáze ISOH 

 

Tabulka 42: Přehled zařízení pro nakládání s kaly v ČR po krajích – fyzikálně - chemické procesy 

kaly - 190805 Fyzikálně - chemické procesy 

Kraj 
Fyzikálně-
chemické 
metody 

Fyzikálně-
chemické 
metody 

Solidifi-
kace 

odpadu 

Solidifi-
kace 

odpadu 

Úprava 
odpadu 

k energie-
tickému 
využití 

Úprava 
odpadu 

k energie-
tickému 
využití 

Úprava kalů 
z ČOV před 
použitím na 
zemědělské 

půdě 

Úprava kalů 
z ČOV před 
použitím na 
zemědělské 

půdě 

  počet t/rok počet t/rok počet t/rok počet t/rok 

Hlavní město Praha 3 2 400             

Středočeský kraj 7 74 470             

Jihočeský kraj 3 20 200         1 10 000 

Plzeňský kraj 3 14 000             

Karlovarský kraj 2 3 600             

Ústecký kraj 7 114 900     1 200 000     

Liberecký kraj 2 7 000 3 44 000 1 30 000     

Královéhradecký 
kraj 

    1 16 000 1 2 000     

Pardubický kraj 2 35 000             

Kraj Vysočina 2 33 300             

Jihomoravský kraj                 

Olomoucký kraj 5 11 657             

Zlínský kraj                 

Moravskoslezský 
kraj 

1 4 000 1 15 000     1 6 500 

Celá ČR 37 320 527 5 75 000 3 232 000 2 16 500 

Zdroj: databáze ISOH 
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Obrázek 24: Rozmístění zařízení pro nakládání s kaly v rámci ČR - fyzikálně - chemické procesy 

 
Zdroj: databáze ISOH 

 
Tabulka 43: Přehled zařízení pro nakládání s kaly v ČR po krajích – mechanické úpravy 

kaly - 190805 Mechanické úpravy 

Kraj 
Balení, paketace, dělení a lisování 

odpadu 
Třídění, dotřídění odpadu 

  počet počet 

Hlavní město Praha 4 10 

Středočeský kraj 1 3 

Jihočeský kraj   13 

Plzeňský kraj 3 9 

Karlovarský kraj   2 

Ústecký kraj   3 

Liberecký kraj 2 6 

Královéhradecký kraj 2   

Pardubický kraj 1 7 

Kraj Vysočina 5 1 

Jihomoravský kraj 2 5 

Olomoucký kraj 4 4 

Zlínský kraj 1   

Moravskoslezský kraj   3 

Celá ČR 25 66 

Zdroj: databáze ISOH 
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Tabulka 44: Přehled zařízení pro nakládání s kaly v ČR po krajích - sběr 

kaly - 190805 Sběr 

Kraj 
Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a 
elektrozařízení dle části 4. dílu 8. zákona 

Sběrný dvůr 

  počet počet 

Hlavní město Praha 14 3 

Středočeský kraj 18 7 

Jihočeský kraj 31 15 

Plzeňský kraj 16 7 

Karlovarský kraj 5 1 

Ústecký kraj 11   

Liberecký kraj 12 3 

Královéhradecký kraj 12 3 

Pardubický kraj 28 9 

Kraj Vysočina 13 15 

Jihomoravský kraj 9 3 

Olomoucký kraj 27 6 

Zlínský kraj 16 1 

Moravskoslezský kraj 20 3 

Celá ČR 232 76 

Zdroj: databáze ISOH 
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Tabulka 45: Přehled zařízení pro nakládání s kaly v ČR po krajích - skládkování, skladování 

kaly - 190805 Skládkování Skladování   

Kraj 
Skládkování - 
Zařízení S-OO 
(ostatní odpad) 

Skládkování - 
Zařízení S-NO 
(nebezpečný 

odpad) 

Skladování 
ostatních 
odpadů 

Skladování 
nebezpečných 

odpadů 

Sběr a skladování 
hygienizovaných kalů z ČOV 

  počet počet počet počet počet 

Hlavní město Praha 1   6 5   

Středočeský kraj 14 2 2 5   

Jihočeský kraj 7 1 2     

Plzeňský kraj 4 1 3 3   

Karlovarský kraj 1         

Ústecký kraj 2 3 2 4   

Liberecký kraj 4   5 6   

Královéhradecký kraj 1 1 1 1   

Pardubický kraj 6   1 3   

Kraj Vysočina 2   1     

Jihomoravský kraj 1   4 3 1 

Olomoucký kraj 9 3 5 2   

Zlínský kraj 5     2 2 

Moravskoslezský kraj 7 2 2 3   

Celá ČR 64 13 34 37 3 

Zdroj: databáze ISOH 

 
Z výše uvedeného výčtu povolených zařízení je zřejmé, že mnohá zařízení jsou pro nakládání s kaly 
povoleny spíše omylem, např. viz Tabulka 43. Stejně tak je nutné podotknout, že skládkování kalů 
z ČOV není legislativně dovoleno, přesto mnohé skládky mají ve svých povolených seznamech 
odpadů i katalogové číslo odpadu 190805. 

Při posuzování dostatečnosti sítě zařízení k nakládání s kaly z ČOV je nutné zmínit skutečnost, že ve 
výčtu zařízení nejsou uvedená opatření a technologie stabilizace a hygienizace přímo na kalových 
koncovkách jednotlivých ČOV. Nejedná se sice o zařízení pro nakládání s odpady ve smyslu zákona 
o odpadech, ale tato zařízení a technologie jsou podstatnou součástí nakládání s kaly, a i takto je 
nutné při podpoře technologií na tato zařízení nahlížet. Přehled vybavenosti jednotlivých ČOV lze asi 

nejlépe nalézt v provedeném a publikovaném šetření SOVAK ČR
70

 (Sdružení oboru vodovodů a 
kanalizací ČR, z.s.). Jedná se o dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo přes 46 % všech ČOV 
v ČR, kde ale z celkové produkce těchto účastníků šetření lze usuzovat, že se zúčastnili všechny 
ČOV velikosti nad 10 tis. EO. Studie je veřejně dostupná na zde uvedeném odkazu. 

Pro mobilní zařízení je zřejmé, že se jedná v převážné většině o povolení převzetí kalů z ČOV, kdy 
oprávněná osoba předává tyto odpady na některá z výše uvedených zařízení. Ostatní povolené 
způsoby nakládání jsou pouze pro úpravu odpadů, případně chybná evidence zařízení. 

 
70

 Nakládání s čistírenskými kaly v České republice, květen 2019, Ing. Filip Wanner, Ph.D., SOVAK, 
https://www.sovak.cz/sites/default/files/2019-
11/SOVAK%20ČR%20Studie%20nakládání%20s%20čistírenskými%20kaly%20v%20ČR%20FINAL.pdf  

https://www.sovak.cz/sites/default/files/2019-11/SOVAK%20ČR%20Studie%20nakládání%20s%20čistírenskými%20kaly%20v%20ČR%20FINAL.pdf
https://www.sovak.cz/sites/default/files/2019-11/SOVAK%20ČR%20Studie%20nakládání%20s%20čistírenskými%20kaly%20v%20ČR%20FINAL.pdf
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Tabulka 46: Zařízení pro nakládání s kaly z ČOV po krajích - mobilní 

kaly - 190805 
počet 

zařízení 
počet povolení 

      
Fyzikálně-
chemické 
procesy 

Mechanické 
úpravy 

Materiálové 
využití 

(konečné 
využití) 

Sběr 

Kraj mobilní 
podle § 14     

odst. 1 

Fyzikálně-
chemické 
metody 

Drcení 
odpadu, 
Třídění, 
dotřídění 
odpadu 

Recyklace 
odpadu 

Sběr a výkup 
odpadů kromě 

autovraků a 
elektrozařízení 
dle části 4. dílu 

8. zákona 

Hlavní město Praha 99 101 4 1   95 

Středočeský kraj 50 51 2 1   46 

Jihočeský kraj 33 33       33 

Plzeňský kraj 14 14       14 

Karlovarský kraj 2 2       2 

Ústecký kraj 35 35 1     34 

Liberecký kraj 37 37       37 

Královéhradecký kraj 21 23       21 

Pardubický kraj 18 19 1     17 

Kraj Vysočina 12 12       12 

Jihomoravský kraj 43 43     1 42 

Olomoucký kraj 28 28 1     27 

Zlínský kraj 1 1       1 

Moravskoslezský kraj 45 48 3 2   43 

Celá ČR 438 447 12 4 1 424 

Zdroj: databáze ISOH 

 
Při posuzování dostatečnosti sítě zařízení k nakládání s kaly z ČOV dle jednotlivých krajů České 
republiky je nutné vycházet z povolených kapacit u zařízení, která mají schválené nakládání s kaly 
z ČOV, tj. v seznamu schválených odpadů mají odpad katalogového čísla 190805. To ale samo o 
sobě neznamená, že takto povolené kapacity jsou určeny pouze pro kaly a navíc, že zařízení 
samotná mají o kaly zájem a jsou ochotni kaly do svých zařízení přijímat. 

Některá zařízení k nakládání s odpady sice mají kaly povoleny ve svých provozních řádech, ale při 
sjednávání možnosti využívat kaly na takovém zařízení, provozovatel o kaly nemá zájem a kaly 
nepřijímá. Tento stav může být dočasný, např. z technologických důvodů, nebo trvalý. Některá 
zařízení nejsou ochotná zajišťovat dodatečné podmínky a požadavky vztahující se právě na provoz 
při využívání kalů z ČOV. Takto z obchodního hlediska snižované kapacity nelze nijak postihnout a 
tvoří při dalším zpřísnění požadavků vztahujícím se na podmínky využívání kalů v těchto zařízeních 
skryté riziko nedostatečných kapacit pro zpracování a úpravu kalů z ČOV. 

Právě i z tohoto důvodu je vhodné definovat jasné podmínky, jak umožnit podporu způsobu využívání 
kalů formou energetického využití odpadů nebo energetického využití paliv z odpadů. Jak je zde 
uvedeno, tato otázka není problémem technickým nebo bezpečnostním, ale více politickým a 
sociálním. 
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8. Návrh optimalizace sítě zařízení k nakládání s kaly z ČOV  

Pro optimalizaci sítě zařízení k nakládání s kaly z ČOV vychází výpočet z analýzy současného stavu 
a vývoje z posledních let produkce kalů a způsobů nakládání s nimi. Tato data byla použita ke 
stanovení prognózy produkce kalů (kat. č. 19 08 05). 

Prognóza produkce kalů je založena na analýze trendu a následné bilanci pro zachování vnitřních 
vazeb. Princip přístupu je detailně popsán v Příloha 1: Přístup k prognóze produkce a nakládání s 
odpady. Prognóza produkce kat. č. 19 08 05 byla provedena pro produkci odpadu (s kódy nakládání 
A00 a AN60) a všechny kódy nakládání. Odpad s kat. č. 19 08 05 byl v letech 2010–2018 
zpracováván celkem 19 kódy nakládání. Jednotlivé kódy nakládání byly ke způsobu zpracování 
zařazeny následovně: 

► Materiálové využití:  N1, N2, N11, N12, N13, R3, R5, R7, R10, R11, R12. 

► Energetické využití:  R1. 

► Úprava:   D2, D8, D9, D13, D14, N14. 

► Spalování:   D10. 

► Skládkování:   D1, D5, D12. 

Ostatní kódy nakládání nebyly brány v úvahu, protože se v letech 2010–2018 s odpadem 19 08 05 
reálně nenakládalo. 

V historických datech o produkci a zpracování z kalů z ČOV však lze pozorovat rozdíl mezi celkovým 
množstvím vyprodukovaného odpadu a jeho zpracování, viz Tabulka 47. 

Tabulka 47: Produkce kat. č. 19 08 05 kalů u ČOV vs. jeho zpracování v letech 2010-2018 na úrovni ČR 

v kt suš./rok 

kaly - 19 08 05 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produkce 
(kt suš./rok) 

162,72 163,74 162,04 154,63 161,28 156,19 156,40 156,75 163,14 

Zpracování 
(kt suš./rok) 

153,00 137,42 153,97 137,25 144,91 144,82 144,01 144,85 154,51 

zpracování / 
produkce 

0,94 0,84 0,95 0,89 0,90 0,93 0,92 0,92 0,95 

Zdroj: databáze ISOH 

 

Nesoulad mezi produkcí a zpracováním odpadu kat. č. 19 08 05 může být pravděpodobně způsoben 
chybou v evidenci. Pro zpracování prognózy bude požadováno, aby existovala vazba mezi 
množstvím odpadu vyprodukovaného a zpracovaného, což vyplývá z principů definovaných pro zde 
využívanou analýzu (viz Příloha 1: Přístup k prognóze produkce a nakládání s odpady). S využitím 
tohoto bilančního nástroje tedy dojde k redukci případných chyb v datech. 

Níže je znázorněna očekávaná produkce a nakládání s odpady v letech 2023, 2025, 2030, 2035. Při 
výpočtu a stanovení prognózy bylo postupováno podle dvou scénářů. 

Jako první byl vypočten stav bez změny, která je dnes schválena Vyhláškou č. 437/2016 Sb., o 
podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě s účinností od roku 2023, pro přísnější 
mikrobiologické posouzení kalů pro použití kalů na zemědělské půdě. V grafech jsou vykreslena 
historická data 2010-2018, jejich trend a následná bilance. Hodnoty označené jako bilance jsou 
odlišné od trendu. Za minimálního možného posunu od trendu došlo k obnovení vnitřních vazeb 
daných hierarchickou strukturou území a rovnosti množství odpadu vyprodukovaného a 
zpracovaného na úrovni ČR. Graf 19 znázorňuje očekávanou produkci odpadu 19 08 05. Prognóza 
produkce je asi až o 10 % nad trendem, důvodem je potřeba vyrovnat množství produkce a 
zpracování odpadu. S tímto faktem koresponduje Graf 20 a Graf 21. Jedná se o vývoj materiálového 
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využití použitím na půdu a ostatními způsoby materiálového využití předmětného odpadu, jako 
nejvýznamnějšího způsobu nakládání. Materiálové využití je dáno očekávaným vývojem jednotlivých 
kódů nakládání a pro použití na půdu je prognóza nepatrně nad trendem, zatímco u ostatních 
způsobů materiálového využití koresponduje vývoj bilance prognózy se stanoveným trendem. Na 
posledním grafu je vykreslena agregace všech kódů zpracování odpadu, které nejsou zahrnuty 
v materiálovém využití. Vypočtený trend naznačuje i nadále odklon od dalších způsobů nakládání 
s kaly z ČOV, ale bilanční výpočet spíše signalizuje stagnaci dle dnešního stavu využívání těchto 
ostatních způsobů nakládání s kaly. 

Graf 19: Prognóza produkce odpadu 19 08 05 do roku 2035 na úrovni ČR 

 
Zdroj: MŽP – databáze ISOH, VUT 

 

Graf 20:Prognóza materiálového využití odpadu 19 08 05 použitím na půdu do roku 2035 na úrovni ČR bez vlivu 

změny legislativy v roce 2023 

 Zdroj: MŽP – databáze ISOH, VUT 
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Graf 21: Prognóza materiálového využití odpadu 19 08 05 bez použití na půdu do roku 2035 na úrovni ČR bez 

vlivu změny legislativy v roce 2023 

 

Zdroj: MŽP – databáze ISOH, VUT 
 

Graf 22: Prognóza ostatních způsobů nakládání s odpadem 19 08 05 bez všech způsobů materiálového využití 
do roku 2035 na úrovni ČR bez vlivu změny legislativy v roce 2023 

 Zdroj: MŽP – databáze ISOH, VUT 
 
I přesto nebo spíše právě proto, že přechodné období, stanovené ve Vyhlášce č. 437/2016 Sb., o 
podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě pro možnost využívání stanovení 
mikrobiologických parametrů dle Přílohy č. 7, bylo již jednou prodlouženo, je velmi pravděpodobné, až 
jisté, že od roku 2023 nebude větší část ČOV moci pokračovat v předávání svých kalů na 
zemědělskou půdu. Je sice ještě cca 19 měsíců na zajištění potřebné hygienizace kalů k dosažení 
požadovaných limitů pro maximální mikrobiologické zatížení, ale tyto projekty jsou časově náročné na 
přípravu a realizaci a jsou zásahem do kalové koncovky ČOV na které musí být kontinuálně zajištěn 
provoz. 
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Z tohoto důvodu byl stanoven druhý scénář, který odráží platnou legislativu pro nakládání s kaly. 
V roce 2023 dojde ke skokovému přesunu větší části kalů, které do roku 2022 byly používány na 
zemědělské půdě, do jiného způsobu materiálového využití, tj. do kompostování. Tento skok lze 
vyjádřit viz Graf 23 pro úbytek množství „dostatečně“ upravených kalů předáním k zapracování do 
půdy a viz Graf 24 naopak pro skokový nárůst kalů předaných na kompostárny. 

Graf 23: Prognóza materiálového využití odpadu 19 08 05 použitím na půdu do roku 2035 na úrovni ČR s vlivem 

změny legislativy v roce 2023 

 Zdroj: MŽP – databáze ISOH, VUT, EY 

Graf 24: Prognóza materiálového využití odpadu 19 08 05 bez použití na půdu do roku 2035 na úrovni ČR s 
vlivem změny legislativy v roce 2023 

 Zdroj: MŽP – databáze ISOH, VUT, EY 

Tento scénář je zároveň úlohou pro optimalizaci sítě zařízení – kompostáren na úrovni krajů. 
Vstupními daty jsou podklady, které vychází z těchto předpokladů: 

► Přechod 2/3 množství ze zpracování na půdě v roce 2023 do kompostování. 
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► Pro způsoby nakládání materiálového využití – kompostování, je použito množství z prognózy 
pro rok 2023. 

► Navýšené množství kalů předávaných nově na kompostárny bude porovnáno na krajských 
úrovních s kapacitami kompostáren. 

► Definicí a provedením výpočtů optimalizace kapacit a množství na úrovni krajů zjistíme reálné 
potřeby na dovybavení nových kapacit, případně možnosti využít kapacity stávající 
v sousedních krajích. 

► Převedení na další způsoby nakládání předpokládají ještě delší časové období pro uvedení 
do plného provozu, proto jiné způsoby nakládání v roce 2023 nezvažujeme. Postupně ale do 
roku 2030 předpokládáme přesun cca poloviny množství z kompostáren směrem 
k energetickému využití některým z výše popisovaných způsobů. 

Při zpracování dat je nutné počítat s tím, že produkce kalů z ČOV a způsoby nakládání jsou uváděny 
v t sušiny. Kapacita zařízení je dána v t/rok, tj. pro kaly ve zvodnělém stavu. Průměrná sušina je cca 
20 %, tj. pro příjem do zařízení je nutné sušinu navýšit 5x (pro výpočet byla použita průměrná sušina 
z roku 2018, tj. 20,5 %). Z technologických důvodů procesu kompostování je možné do kompostárny 
přijmout max. 1/3 kapacity zařízení – zbytek je jiný biologicky rozložitelný odpad. U případného 
energetického využití jsou využívány jak vysušené kaly – na cca 90 %, ale také kaly v rypném 
stavu cca 20–24% sušiny. 

Tabulka 48: Posouzení kapacit kompostáren pro přesun 2/3 množství z použití na půdě ke kompostování od roku 
2023 

Kraj 
Materiálo-
vé využití 

použití na 
půdu 

použití na 
půdu pro 

2023 

zařízení 
kompost 
+2/3 z 

půdy (0 
pro 

energie-
tiku) 

zařízení 
kompost 
+2/3 z 

půdy (0 
pro 

energie-
tiku) 

Komposto
vání 

odpadu 

Komposto
vání 

odpadu 

Bilance 
Komposto

vání 
odpadu 

  
produkce 

2023 z 
prognózy 

produkce 
2023 z 

prognózy 

zůstává 
1/3 

produkce 
produkce 

(suš. 
20,5%) 

celkem 
povolená 

množství v 
zařízení 

z povolení 
1/3 pro 

kaly 

Posouzení 
dostatečn

osti 
kapacity (- 
nedostate

čná 
kapacita) 

  t suš./rok t suš./rok t suš./rok t suš./rok t /rok t/rok t/rok t/rok 

Hlavní město Praha 52 1 763 588 1 227 5 986 0 0 -5 986 

Středočeský kraj 30 444 14 339 4 780 40 004 195 140 393 142 131 047 -64 093 

Jihočeský kraj 8 016 1 349 450 8 916 43 490 167 240 55 747 12 256 

Plzeňský kraj 3 822 3 336 1 112 6 046 29 491 67 983 22 661 -6 830 

Karlovarský kraj 2 392 0 0 2 392 11 666 36 000 12 000 334 

Ústecký kraj 11 646 2 152 717 13 081 63 808 240 550 80 183 16 376 

Liberecký kraj 3 438 706 235 3 909 19 069 56 000 18 667 -402 

Královéhradecký kraj 2 138 856 285 2 709 13 212 114 660 38 220 25 008 

Pardubický kraj 5 485 1 525 508 6 501 31 715 123 750 41 250 9 535 

Kraj Vysočina 3 871 9 501 3 167 10 205 49 780 93 550 31 183 -18 597 

Jihomoravský kraj 6 852 3 284 1 095 9 041 44 102 183 873 61 291 17 189 

Olomoucký kraj 4 058 7 402 2 467 8 993 43 866 101 024 33 675 -10 192 

Zlínský kraj 822 5 093 1 698 4 217 20 572 58 720 19 573 -999 

Moravskoslezský kraj 7 121 8 164 2 721 12 564 61 286 229 130 76 377 15 091 

Celá ČR 90 156 59 471 19 824 129 803 633 184 1 865 622 621 874 -11 310 

Zdroj: MŽP – databáze ISOH, VUT, EY 
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Jak ukazuje Tabulka 48 stávající kapacity kompostáren pro nakládání s kaly nejsou technicky 
schopné pojmout množství kalů, které nebude možné nadále předávat k použití na půdu. Celkově za 
celou ČR by pro kaly z ČOV mělo ještě přibýt cca 55 kt povolených kapacit zařízení pro kompostování 
kalů z ČOV. Přitom povolená kapacita kompostáren bez povoleného přijímání kalů z ČOV ke 
zpracování je ještě o více než 600 kt za rok větší, a tudíž postačuje alespoň 10 % z těchto kapacit 
zajistit také pro kaly z ČOV. Na základě těchto sice technologicky možných předpokladů, ale nelze 
odhadnout reakce a obchodní zájmy jednotlivých provozovatelů kompostáren a jejich ochotu za 
ekonomicky únosných, nebo lépe řečeno, za v čase obvyklých cenových podmínek, kaly dlouhodobě 
kontinuálně přebírat.  

Vzhledem ke zpřísňování podmínek pro kompostování v případě, že byly přijímány i kaly z ČOV, což 
provozovatelům připadá jako ztěžování jejich provozních podmínek, je tato obávaná neochota o 
spolupráci kompostáren s čistírnami odpadních vod možná, současně se však otevírá pro 
kompostárny oblast, kde je možno zlepšit rentabilitu provozu. Vzhledem k tomu, že bylo výzkumy 
prokázáno, že v průběhu kompostování dochází ke snížení obsahu reziduí některých polutantů 
v kalech z ČOV (některá léčiva atd.) je možno posoudit technologii kompostování jako vhodnou pro 
jejich zpracován. 

Pokud tato rizika nebudeme brát v úvahu, tak nejproblematičtější situace nastane ve Středočeském 
kraji, kde vychází podkapacita kompostáren na více než 64 kt kalů z ČOV, tj. celková chybějící 
kapacita pro toto pokrytí je přes 300 kt ročně. U dalších krajů, kde vychází pro tuto optimalizační 
úlohu podkapacita – Praha, Plzeňský kraj, Olomoucký kraj a Kraj Vysočina je situace o něco 
příznivější v tom, že v sousedních krajích jsou zdá se dostatečné kapacity pro pokrytí i těchto deficitů. 
Díky tomuto scénáři se ukazuje, že obava z velmi vysokých kapacit kompostáren oproti celkovém 
produkci biologicky rozložitelných odpadů nebude opodstatněná. Jistě se tedy i nadále bude nutné 
orientovat i na kompostování, a hlavně na technologické dovybavování jednotlivých zařízení pro 
zajištění kvalitních a využitelných výstupů. 

Optimalizace sítě zpracování kalů z ČOV 

Optimalizační úloha řeší zpracovatelskou síť odpadních kalů, pro kterou je zvolený detail 
infrastruktury nastaven na úroveň krajů. Celkově je tedy optimalizováno 14 správních celků, kde pro 
každý region byla provedena prognóza produkce odpadních kalů zaměřenou na rok 2023 (vazba na 
současnou legislativu). Dalším klíčovým vstupem do optimalizační úlohy jsou příslušné 
zpracovatelské kapacity, kterými individuální regiony v současnosti disponují. Jednotlivé správní celky 
jsou v dopravní sítí realizovány jako body (uzly), které jsou vzájemně propojeny nejkratší možnou 
trasou (hrany). Vstupní data pro vzdálenosti mezi kraji byla získána z veřejně dostupné mapy světa s 
otevřenou licencí OpenStreetMap, kde jako vhodný reprezentant regionu bylo vybráno příslušné 
krajské město (v případě středočeského kraje bylo zvoleno Hl. m. Praha – pro přehlednost 
v mapových výstupech bylo jako reprezentant pro vizualizaci zvoleno město Kutná Hora). 

Podstatou úlohy je najít optimální zpracovatelský řetězec odpadních kalů od producenta až ke 
konečnému zpracovateli s minimálními celkovými náklady. Uvažována je cena za dopravu, která je 
stanovena konstantní za tunu odpadu a kilometr transportu. Cílem optimalizace je zajistit zpracování 
kalů s maximálním využitím již existujících zařízení, tj. omezit budování nových kapacit. Vzhledem 
k nerovnoměrnému rozdělení poměrů mezi produkcí a zpracovatelskou kapacitou v jednotlivých 
krajích, je nutné k dosažení tohoto cíle značnou část odpadu transportovat mezi regiony.  

Aby bylo zabráněno tokům odpadů na velkou vzdálenost, je transport omezen pouze na sousední 
kraje (s ohledem na velmi krátkou hranici není uvažován transport odpadu mezi Jihomoravským a 
Jihočeským krajem, Plzeňským a Ústeckým krajem). Zároveň je také omezeno jeho přepravované 
množství. Opodstatnění množstevního omezení spočívá ve skutečnosti, že není žádoucí, aby 
z existujících kapacit v kraji byl lokální odpad vytlačován importovaným odpadem z jiného regionu, 
případně pouze v omezené míře. V rámci optimalizačního procesu je tento limit regulován pomocí 
vstupního parametru, který reflektuje procento ze zpracovatelských kapacit, které je možno 
v celkovém součtu mezi všechny sousední kraje exportovat. V případě převyšující produkce nad 
kapacitou v daném kraji je vždy zajištěna možnost exportu přebytečného odpadu do sousedních 
regionů, disponují-li volnou kapacitou.   
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Hlavními výstupy úlohy jsou využívané zpracovatelské kapacity v jednotlivých krajích, jejich případné 
navýšení pro zajištění zpracování vyprodukovaného množství kalů a toky odpadu v rámci dopravní 
sítě. Případ zákazu exportu lokálního odpadu, pro který jsou dostatečné kapacity v daném regionu, je 
vizualizován na obr. 1. Princip tohoto zákazu spočívá v tom, že exportovat mohou pouze ty kraje, 
které mají nedostatečnou kapacitu pro zpracování svého odpadu. Tahle skutečnost se projeví absencí 
na sebe navazujících toků, tj. transport odpadu je realizován pouze do sousedních krajů bez možnosti 
pokračování do následujícího kraje. Vzhledem k tomuto omezení je tedy patrné, že nelze využít 
veškerou volnou kapacitu v Moravskoslezském kraji, protože import je možný pouze z Olomouckého 
a Zlínského kraje v množství odpovídající nedostatečným kapacitám ke zpracování jejich odpadu. Za 
zmínku stojí Středočeský kraj, který disponuje značně nedostatečnou kapacitou pro zpracování. 
Z toho důvodu jsou zde významné toky do sousedních regionů, tam je ale volná kapacita omezená. 
Proto je zároveň nutné ve Středočeském kraji postavit nové zpracovatelské kapacity. Optimalizace 
dále navrhla nové kapacity v hlavním městě Praha, ovšem zde je možné tyto nové kapacity sloučit 
s novými kapacitami ve Středočeském kraji beze změny výsledku, protože v modelu jsou tyto regiony 
realizovány stejným reprezentantem (Praha). Nedostatečné kapacity jsou dále v Plzeňském kraji, kde 
je nutno postavit nové zařízení.  

Obrázek 25: Zpracování a transport odpadních kalů pro možnost 0% exportu. 

 

Zdroj: MŽP – databáze ISOH, VUT, EY 

 
Druhým případem je povolení exportu na úkor kalů v cílovém regionu, konkrétně v hodnotě 3 %. To je 
množství, které postačuje pro maximální využití stávajících kapacit, viz obr. 2. Toto nastavení bere 
v úvahu export z mikro regionů na hranicích kraje. Jedná se o velmi malé množství kalů 3 % kalů, 
které bylo „vytlačeno“ cizím odpadem do vedlejšího regionu. Z výsledkové mapy je zřejmé, že nyní 
může vzniknout posloupnost navazujících toků a volná kapacita v Moravskoslezském kraji je 
doplněna odpadem cizích krajů. Konkrétně jde o vznik posloupných toků z Vysočiny do 
Jihomoravského kraje, dále z Jihomoravského do Olomouckého kraje atd. To má za následek snížení 
budování nových zpracovatelských kapacit v Plzeňském kraji a uvolnění kapacit v jihozápadní části 
republiky, kde již jsou současné kapacity dostačující, a část nadbytečné produkce ze Středočeského 
kraje je možno zde zpracovat. 
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Obrázek 26: Zpracování a transport odpadních kalů pro možnost 3% exportu. 

 

Zdroj: MŽP – databáze ISOH, VUT, EY 

 
Jak ukazuje Obrázek 26, jsou vizualizovány jednotlivé kraje a jejich porovnání v rámci produkce, 
zpracování, importu a exportu. Je patrné, že největší zpracování odpadních kalů je ve Středočeském 
kraji, ovšem vzhledem k produkci je nedostatečná. Největší import odpadu je v Královehradeckém 
kraji, kde jsou rezervy ve zpracovatelské kapacitě, a na předchozím obr. 2 si lze všimnout, že právě 
sem proudí největší část odpadního kalu ze Středočeského kraje. Mezi další kraje, které mají 
nedostatečnou kapacitu ke zpracování svého odpadu, lze zařadit zejména Olomoucký, Plzeňský, 
Zlínský kraj a Vysočinu. Zároveň zde patří i Hlavní město Praha, ovšem zde optimalizace navrhla 
postavení nových kapacit.  

Graf 25: Grafické porovnání produkce, zpracování, importu a exportu v jednotlivých krajích pro scénář s 3% 
povolením pro export. 

 
Zdroj: MŽP – databáze ISOH, VUT, EY 
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9. Východiska pro veřejnou podporu - návrh vhodných zařízení 
(včetně zařízení na získávání fosforu z kalů z ČOV) k podpoře 
v souladu s legislativními 

Pro účely této zprávy, která se zabývá primárně nakládáním s kaly z ČOV ve smyslu zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech, je z pohledu optimalizace tohoto nakládání nutné dosáhnout takové 
dohody a pohledu na tuto problematiku, kdy odpadem je vlastně každý kal, který opouští proces 
mechanického, biologického, případně chemického stupně čištění. Tento pohled je nutný hlavně pro 
možnost využití prostředků podpory pro takovou úpravu kalů, které lze následně nejlépe materiálově 
využívat. Pokud na ČOV vzniknou odpady, jejichž vlastnosti nedovolí jejich materiálové využití, nebo 
bude nutná jejich následná další úprava, celý proces se tímto prodlouží a nákladově zatíží. 

Tento pohled má ale z pohledu odpadů a odpadové legislativy tu překážku, že tyto odpady mají 
v danou chvíli jednu nebo více nebezpečných vlastností a pak by se s nimi takto muselo nakládat. 
Z tohoto důvodu je kal přímo na ČOV upravován a z pohledu odpadů v dnešním pojetí vzniká odpad 
při předání k přepravě, kdy kaly opouští areál ČOV. 

Předpokladem udržitelnosti zavedených způsobů nakládání s kaly z ČOV je důsledné pokračování, a i 
technologické zlepšování prevence proti vypouštění rizikových látek do kanalizace. To je nejúčinnější 
způsob pro zajištění dodržování limitů pro koncentrace těžkých kovů v kalech.  

9.1 Zařízení na zpracování kalů z ČOV  

Nakládání s kaly z ČOV očekává podstatná změna, která je definována platnou legislativou, 
konkrétně pak koncem přechodného období z Vyhlášky č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití 
upravených kalů na zemědělské půdě ke konci roku 2022. Zpřísnění pravidel pro hygienizaci kalů 
používaných na půdu od roku 2023 určitě přinese podstatnou změnu toků odpadů a bude mít vliv na 
kapacity jednotlivých zařízení pro nakládání s odpady. 

Cesty pro řešení této situace jsou v podstatě dvě. Prvním z opatření je v oblasti prevence vzniku a 
eliminace nebezpečných vlastností kalů z ČOV. Jedná se o řešení spočívající v instalacích a provozu 
takových technologií úpravy kalů přímo na ČOV nebo na zařízeních pro úpravu kalů z ČOV, která 
zabezpečí plnění parametrů pro další použití kalů na půdu. Druhým řešením je odklon kalů z přímé 
aplikace do půdy směrem do zařízení, kde bude možné kaly využít. Takových zařízení se nabízí celá 
řada a je nutné vždy individuálně posoudit místní nebo regionální podmínky a posoudit, která z variant 
je optimální. Určitě se využijí zařízení, kde je možné kaly technologicky upravit a takto upravené 
odpady následně využít. A stejně tak se zde nabízí postupné zajištění kapacit pro termické zpracování 
kalů, které na jedné straně sice ztrácí možnost využití kalů jako organické hmoty, ale na druhé straně 
plně eliminuje případné možné negativní vlivy dnes známých, ale doposud ne dostatečně ověřených 
rizik z přítomnosti mikropolutantů, mikroplastů apod. v kalech. Předpokládané rozdělení je závislé na 
jednotlivých regionech a jejich specifikách, ale předpokládá se, že 1/3 z celkového množství kalů, 
které dnes jsou používány na zemědělskou půdu, bude splňovat podmínky pro aplikaci do půdy i 
nadále. Další 2/3 z tohoto množství tedy půjdou do zařízení využívající kaly a upravující kaly pro jejich 
další použití, tj. v roce 2023 půjde toto množství na kompostování nebo biologickou úpravu. Postupně 
pak do roku 2030 cca 50 % tohoto množství přejde k termickému využití a ke zpracování k zisku 
surovin z kalů. 

Vzhledem ke známé změně legislativy vzniká mnoho projektů pro řešení nakládání s kaly po roce 
2022. Pro optimální rozložení způsobů nakládání s kaly navrhujeme podporu v oblasti prevence 
vzniku a eliminace nebezpečných vlastností kalů z ČOV směřovat v rámci oblasti 3.1: 

► Opatření na snížení rizikových látek v kalech z ČOV (monitoring v kanalizační soustavě, 
snížení u zdroje, opatření na ČOV, případně při dalším zpracování kalů) 

► Výstavba nové případně dovybavení stávající technologie stabilizace a hygienizace kalů 
z ČOV některou z metod zajišťující dosažení požadovaného stupně hygienizace, např. 
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autotermní termofilní aerobní stabilizace
71

 (tzv. čistým kyslíkem) nebo termofilní anaerobní 
stabilizace . 

► Dovybavení ČOV koncovkou, která zvýší sušinu produkovaných kalů. 

► Výstavba zařízení pro sušení kalů pro ČOV s kapacitou nad 50 000 EO. 

► Pro vybrané oblasti s vyšším zatížením rizikovými látkami instalace technologií pro 
odstraňování těžkých kovů z odpadních kalů v koncové části čištění odpadních vod, jako jsou 
metody chemického srážení, iontové výměny, adsorpce u ČOV s kapacitou nad 20 000 EO. 

Vzhledem k předpokládanému přetlaku žádostí je třeba již v přípravné fázi projektů brát v úvahu i 
podmínky dotačních titulů. Zcela správnou podmínkou financování ze strany Státního fondu životního 
prostředí v rámci dotačního programu Operační program životní prostředí je i regionální charakter 
řešení. To znamená, že plánované zařízení nebude zpracovávat pouze interní kaly z jedné konkrétní 
čistírny, ale bude schopné přijímat i kaly externí z menších spádových čistíren. To je ostatně i v zájmu 
větších provozovatelských společností, jejichž cílem je vyřešit produkci kalů z celé provozované 
oblasti, a nikoliv pouze z velkých ČOV. Ani investiční nároky na kapacitnější technologie nerostou 
lineárně a realizace správně navrženého zařízení pro větší oblast tak může být reálně levnějším 

řešením
72

.  

V rámci podpory zařízení, která přebírají kaly a dále je využívají, tj. pro oblast zlepšení úrovně 
environmentální bezpečnosti nakládání s čistírenskými kaly (zpracování zejména kalů obsahující 
rizikové látky v míře vyšší než je povolená pro aplikaci na zemědělskou půdu a pro zpracování 
v kompostárnách) doporučujeme podporovat v rámci oblasti 3.2: 

► Výstavba regionálních zařízení pro sušení kalů pro jejich další energetické využití pro regiony 
s celkovou kapacitou nad 50 000 EO.  

► Technologické dovybavení stávajících kompostáren pro možnost přijímání 30 % kalů z ČOV a 
zajištění kvalitních využitelných výstupů pro materiálové využití. 

► Přípravu pro výstavbu regionální, případně centrální spalovny čistírenských kalů s návaznou 
technologií pro využití fosforu z pevných zbytků po spalování. 

► Výstavba příjmu a logistických uzlů pro možné využití nebo odstranění kalů z ČOV u všech 
typů energetických zařízení (ZEVO, cementárny, spalovny NO, teplárny, tepelné elektrárny). 

► Výstavbu zařízení na termické zpracování kalů za účelem využití energie a zachování 
možnosti využití pevného zbytku z termického zpracování, jako prostředku pro využití těchto 
zbytků do půd. 

► Výstavbu technologií pro zpracování kalů ČOV, které zajistí možnost surovinového využití 
kalů, tj. získávání fosforu, jako například technologie pomalého termického rozkladu. 

9.2 Zařízení na získávání surovin z kalů z ČOV  

Stále větší důraz bude kladen na zpětné využívání fosforu a jeho návrat do půdy. Popsané 
technologie a způsoby jeho využití předpokládají jejich postupné zavádění, ale v současné chvíli 
odborná veřejnost doporučuje kaly pro jejich surovinové využití termicky zpracovat a skladovat do 
doby, kdy se prokáže ekonomický, ekologický a technologický význam realizace takového opatření. 

Z tohoto pohledu tedy navrhujeme pro oblast zlepšení úrovně environmentální bezpečnosti nakládání 
s čistírenskými kaly (zpracování zejména kalů obsahující rizikové látky v míře vyšší než je povolená 
pro aplikaci na zemědělskou půdu a pro zpracování v kompostárnách) v rámci oblasti 3.2: 
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► Přípravu pro výstavbu regionální, případně centrální spalovny čistírenských kalů s návaznou 
technologií pro využití fosforu z pevných zbytků po spalování. 

► Výstavbu technologií pro zpracování kalů ČOV, které zajistí možnost surovinového využití 
kalů, tj. získávání fosforu, jako například technologie pomalého termického rozkladu. 

► Vybudování skladovacích kapacit pro dlouhodobé uskladnění tuhých zbytků po termickém 
zpracování kalů z ČOV pro jejich úpravu s cílem získávání fosforu. 
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10. Příloha 1: Přístup k prognóze produkce a nakládání s odpady 

Analýza trendu 
 
Dostupná data o produkci odpadu jsou k dispozici na roční bázi, což znemožňuje v časové řadě 
pozorovat sezónnost. V současnosti je k dispozici časová řada čítající 9 pozorování. Vzhledem 
k charakteru dostupných dat je zvolený přístup pro prognózování produkce odpadu založen na 
modelování trendu v historických datech pomocí matematických křivek a jejich následné extrapolaci. 
 

Prognóza produkce a nakládání s odpady je tvořena na územním detailu ORP, krajů a ČR
73

. Model 
trendu v datech byl sestaven pro každou časovou řadu, tzn.: 
 

► 221 územních celků: 206 ORP, 14 krajů, 1 stát, 

► Všechna adekvátní katalogová čísla, 

► 7 způsobů nakládání (produkce + 6 zpracování). 

 
Každá kombinace „území – katalogové číslo – nakládání“ tvoří vlastní časovou řadu. 
 
Vyšší územní celky vznikly z dostupných dat jejich agregací. Právě agregace dat má schopnost 
v řadě případů eliminovat variabilitu v datech, kde např. chybná hodnota na úrovni ORP se agregací 
do státní úrovně vyhladí. Pro modelování produkce odpadu byla zvolena křivka ve tvaru mocninné 
funkce: 
 

𝑚∗ = 𝑎 + 𝑏𝑡𝑐, (1) 

 
kde 𝑡 je nezávisle proměnná označující rok produkce odpadu. Symbolem 𝑚∗ je označena závisle 

proměnná udávající modelované množství vyprodukovaného odpadu v roce 𝑡 a 𝑎, 𝑏, 𝑐 značí hledané 

regresní parametry. Navíc je požadována kladná hodnota produkovaného množství odpadu 𝑚∗ ≥ 0. 
Dále 𝑐 ≤ 1, aby nebyl připuštěn exponenciální růst. 
 
Protože se jedná o nelineární tvar regresní funkce, nastává potíž s nelinearitou v rámci řešení 
metodou nejmenších čtverců. V takovém případě není zaručeno nalezení globálního řešení úlohy. 
Výpočet byl tedy prováděn opakovaně s různým nastavením počátečních odhadů regresních 
parametrů. Zachován byl takový model, který dosáhl nejnižší hodnoty 𝑧 účelové funkce, tedy: 
 

𝑧 = ∑ (𝑚𝑡
∗ − 𝑥𝑡)2

𝑡∈𝑇 ,  
(2) 

kde 𝑚𝑡
∗ je regresní model v čase 𝑡 a 𝑥𝑡 jsou data v čase 𝑡.  

 
Existují časové řady, které vykazují v některých letech nulovou produkci. Extrapolace podle (1) a (2) je 
provedena pouze pokud jsou k dispozici alespoň tři nenulové body historických dat. V opačném 
případě jsou data extrapolována průměrnou hodnotou dat. 
 
Dále je aplikováno stejným způsobem pro všechna sledovaná území, frakce odpadu a nakládání. 
S vhodným nastavením regresních parametrů byl poté očekávaný vývoj extrapolován dle 
požadovaného predikčního horizontu. V současnosti je vzhledem ke stanoveným cílům EU prognóza 
cílena do roku 2035.  
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Vyrovnávání dat 

Nelineární regresní model obecně nezachová vazby dané agregací
74

. Prostý trend v datech byl tedy 
následně korigován s cílem zachovat stromovou strukturu území tak, aby platilo omezení (3). Tedy 
odhadovaná produkce odpadu v konkrétním kraji odpovídá součtu produkci v příslušných ORP a totéž 
platí pro vztah stát – kraj.  

∑ 𝑓𝑘(𝑡, 𝑥𝑘)

𝑘∈𝐾

= 𝐹𝑗 (𝑡, ∑ 𝑥𝑘

𝑘∈𝐾

) , ∀𝑡 ∈ 𝑇, 
(3) 

 

𝑚𝑘
∗ = 𝑓𝑘(𝑡𝑟, 𝑥𝑘), ∀𝑘 ∈ 𝐾; 𝑀𝑗

∗ = 𝐹𝑗(𝑡𝑟, ∑ 𝑥𝑘𝑘∈𝐾 ), ∀𝑗 ∈ 𝐽, (4) 

𝑚𝑘 = 𝑚𝑘
∗ + 𝜀𝑘

𝑚, ∀𝑘 ∈ 𝐾; 𝑀𝑗 = 𝑀𝑗
∗ + 𝜀𝑗

𝑀 , ∀𝑗 ∈ 𝐽. (5) 

Parametr 𝑥𝑘 značí skutečnou produkci odpadu, funkce 𝑓𝑘 je predikční model pro ORP s indexem 𝑘 a 

dále funkce 𝐹𝑗 je model pro příslušný kraj, případně stát 𝑗. Hodnota 𝑡 udává čas. Dle omezení (4) mk
∗  a 

Mj
∗ označí extrapolace dat, které jsou následně korigovány prostřednictvím εk

m a εj
M v omezení (5). 

Cílem je minimalizovat sumu 𝜀𝑘
𝑚 a 𝜀𝑗

𝑀. Tato úprava zajistí platnost vztahů v hierarchické struktuře při 

minimální změně trendů v datech. Tímto způsobem jsou ošetřeny vazby hierarchické struktury území 
pro všechna katalogová čísla a nakládání s odpady (produkce + 6 způsobů zpracování).  
 
Na úrovni ČR je bilance opatřena ještě podmínkou pro soulad produkovaného a zpracovaného 
odpadu. Tuto vazbu nelze uvažovat pro nižší celky, protože dochází k převozu a agregaci odpadu, o 
kterém nejsou potřebná data k dispozici. Systém vazeb je pro konkrétní katalogové číslo schématicky 
znázorněn na Obrázek 27. Dochází tedy ke zkorigování hodnot tak, aby odpovídalo množství na vyšší 
úrovni území součtu příslušných území nižší úrovni. Pro ČR dochází k provázání produkce a 
jednotlivých způsobů zpracování. Veškerý vyprodukovaný odpad je tedy pro tento model zpracován. 
Stejný způsob bilančních vazeb zobrazený na Obrázek 12 je aplikován pro všechna katalogová čísla. 
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Obrázek 27: Schematické znázornění vazeb uvažovaných pro bilanci v extrapolačním modelu 

 
Zdroj: VUT 
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