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Metodika

Projekt TH02030532 „Nové postupy úpravy a stabilizace 

čistírenských kalů z malých komunálních zdrojů“

Část řešení zpracovává problematiku kvality kalů a dalších 

odpadů z domovních a malých čistíren (do cca 1 000 EO)

využívajících anaerobní a extenzivní procesy čištění, zahrnující                     

i kořenové čistírny s vertikálními nebo horizontálními filtry                              

a stabilizační nádrže. 

Zahrnuty jsou výsledky analýz vzorků kalů sledovaných ČOV                      

v letech 2017 a 2018.

Zpracována byla také interní databáze složení čistírenských kalů 

malých obcí a domovních ČOV z období 2006 – 2014.



Metodika

Průzkum a odběry vzorků v období 2006 - 2014

Monitoring – zaměřený na:
kvalitu kalů a sedimentů z různých objektů ČOV, 

filtrační materiál kořenových filtrů – kolmatovaný (obohacený kalem) – podíl 
kalu v materiálu, obsah nutrientů a makroelementů a rizikových prvků

biomasa vegetace – obsah sušiny ,spalitelný podíl, obsah nutrientů a 
makroelementů a rizikových prvků.

Vzorkování - objekty:
extenzivní ČOV – objekty mechanického předčištění, kořenové filtry, stabilizační
nádrže (4 EO až cca 800 EO.)

ČOV – aktivační a aerobně-anaerobní (4 EO až 300 EO)

odebírány časově bodové, ale prostorově směsné vzorky, odběr podle 
akreditovaných postupů, zpracování v akreditované laboratoři

Analyzované parametry: těžké kovy, dusík, fosfor, další nutrienty a 
makroelementy, AOX, mikrobiální ukazatele (fekální koliformní 
bakterie, enterokoky, E. coli, Salmonella sp.).



Metodika

Průzkum a odběry vzorků v období 2017-2018

Vzorkování - objekty:
extenzivní (kořenová) ČOV – surový kal z mechanického předčištění – usazovací 
štěrbinové nádrže

(ČOV pro cca 800 EO.)

ČOV – aktivační - přebytečný kal před zpracováním kalolisem 

(ČOV pro cca 900 EO)

odebírány časově bodové, ale prostorově směsné vzorky, odběr podle 
akreditovaných postupů, zpracování v akreditované laboratoři

Usazovací nádrž kořenové ČOV     Sběr odvodněného kalu aktivační ČOV, pohled na aktivaci



Extenzivní technologie

Domovní a 

malé zdroje        

(do 100 EO)

Zdroje do 1000 EO



Aktivační a aerobně-anaerobní ČOV



Nakládání s kaly a odpady
SHRABKY, PLOVOUCÍ NEČISTOTY

sběr 

odvoz a likvidace – skládkování

KAL

zpracování v rámci objektů u extenzivních ČOV – vyhnívání

využití v zemědělství, nebo odvoz na větší ČOV

u aer.-anaer. ČOV – odvoz na větší ČOV

SEDIMENT

návrh sledování a nakládání s nimi – projekt, provozní řád

opatření pro vyklízení nádrží, možnosti těžby sedimentů

průzkum množství

využití v zemědělství, u primárních UN – odvoz na ČOV



Nakládání s biologickými  odpady

MAKROFYTA

bez údržby / sklizeň / spalování

TRAVNATÉ PLOCHY u ČOV

kosení / mulčování / spalování

zpracování / likvidace jako komunální odpad

malé zdroje - kompostování



Výsledky – extenzivní ČOV
KČOV 800 EO KČOV 800 EO KČOV 250 EO



Výsledky – extenzivní ČOV (KČOV)

Jednotné kanalizační 

systémy, zahrnuje 

smyvy prachu a 

inertních posypových 

materiálů.

Smyvy ze střešních 

konstrukcí domů.

Vyhláška 

437/2016

KČOV 800 EO KČOV 800 EO KČOV 250 EO



Výsledky - mikrobiologie

Množství fekálních koliformních bakterií v kalu z objektů mechanického 

předčištění KČOV bylo v rozmezí 1 x 103 - 1 x 105 KTJ/g sušiny. 

Množství enterokoků v rozmezí 1 x 105 - 9 x 105 KTJ/g sušiny. 

Přítomnost Salmonella byla negativní. 

Analýzy mikrobiálního znečištění kalů a sedimentů (enterokoky, 

termotolerantní koliformní bakterie) neprokázaly nadlimitní zatížení, vzorky 

vyhovovaly limitům stanoveným vyhláškou č.382/2001 Sb. 

Vzorky sedimentů z dočišťovací nádrže KČOV obsahovaly 0 - 6 x 102

KTJ/g sušiny fek.kolif.bakterií a 0 - 1 x 103 KTJ/g sušinu enterokoků. 

Mikrobiální kontaminace byla výrazně nižší než u kalu z předčištění a 

splňovala požadavky Kategorie I vyhlášky o použití kalů v zemědělství.

Fek.koli o 3 řády, enterokoky o 2 řády



Vyhodnocení vzorků kalů ze septiků 

domovních kořenových ČOV (KČOV)
Obsah rizikových prvků ve vzorcích kalů ze septiků domovních kořenových 

čistíren byl následující: 

2 – 4 mg/kg As, 

1 – 1,5 mg/kg Cd, 

8 - 43 mg/kg Cr, 

128 - 161 mg/kg Cu, 

0,3 – 0,6 mg/kg Hg, 

10 - 28 mg/kg Ni, 

8 - 14 mg/kg Pb, 

550 - 1100 mg/kg Zn. 

Vzorky měly sušinu 3 – 6 % a ztrátu žíháním 60 – 85 %. 

Obsah dusíku byl v rozmezí 20 – 30 g/kg sušiny a obsah fosforu 5 – 14 g/kg 

sušiny. 

Složením tedy kaly ze septiků prakticky řádově odpovídají složení kalů z 

balených ČOV kategorie do 10 EO.

Obecní extenzivní ČOV – c(Cd) pod 0,8

Obecní extzivní ČOV – c(Cu) až 3x více, 

ale ojedinělé hodnoty



Výsledky 

aerobně-anaerobní ČOV



Výsledky 

aerobně-anaerobní ČOV

Vyhláška 437/2016



Výsledky 

aerobně-anaerobní ČOV

Oproti kalům anaerobně stabilizovaným z objektů mechanického předčištění 

extenzivních ČOV obsahovaly kaly všech balených čistíren kategorie do 10 EO 

výrazně vyšší množství mikroorganismů (ukazatele enterokoky a fekální 

koliformní bakterie). 

V některých vzorcích byla zjištěna přítomnost salmonel. 

Množství fekálně koliformních bakterií se pohybovalo v rozpětí 1 x 105 – 3,7 x 

107 KTJ/g sušiny a množství enterokoků v rozpětí 2,5 x 104 – 1,6 x 107 KTJ/g 

sušiny. 

Pro případné využití kalů v zemědělství by bylo nutné jejich další zpracování, 

nebo odvoz ke zpracování v rámci kalového hospodářství větší ČOV, což se u 

všech sledovaných lokalit děje. 



Výsledky 
monitoring dvou malých ČOV 2017 - 2018



Výsledky 
monitoring dvou malých ČOV 2017 - 2018



Výsledky 
monitoring dvou malých ČOV 2017 - 2018

Organické polutanty

PAU, PCB, AOX

Nebyly zjištěny

Nadlimitní hodnoty



Experimentální zpracování 

odpadních materiálů



Výsledky - filtrační materiály

Procentní podíl kalu v sušině filtračního materiálu se pohyboval v jednotkách 

procent. V částech kořenových polí několika ČOV nejvíce zasažených 

kolmatací byly zjištěny hodnoty 10 až 16 % kalu v sušině materiálu. 

Podíl spalitelných organických látek (ztráta žíháním) v sušině filtračních 

materiálů obsahujících jednotky procent kalu byl zjištěn do 3 %. V roce 2012 

byly odebrány vzorky z kořenových polí ČOV Dražovice pro zjištění obsahu 

nutrientů, makroelementů a rizikových prvků. Ztráta žíháním vzorků z oblasti 

nátokových zón činila 13 až 19 %, z oblasti odtokových zón do 5 %.

Množství rizikových prvků opět nepřekračuje limitní hodnoty dané vyhláškou o 

použití kalů v zemědělství a všechny zjištěné údaje odpovídají složení vzorků 

kalu z let 2006 až 2012 odebraných z usazovací nádrže.

Mikrobiální zatížení kolmatovaných materiálů bylo zjištěno nižší než 

v případě vlastních kalů z mechanického předčištění, obsah fekálních 

koliformních bakterií byl v rozpětí 4,4 x 104 – 1 x 106 KTJ/g sušiny, obsah 

enterokoků 7,6 x 103 – 9 x 105 KTJ/g sušiny.

Důvod – přeplavování části povrchu natékající odpadní vodou.



Kompostování kalů a odpadů



Výsledky - kompostování

Parametr

(mg/kg 

sušiny)

Limit 

Třída I

Limit 

Třída II

As 10 20

Cd 2 4

Cr 100 300

Cu 100 400

Hg 1 1,5

Ni 50 70

Pb 100 300

Zn 300 600

ČSN z r.1991

Průmyslové komposty

Parametr

(mg/kg 

sušiny)

KF 2012

Vrch/dno

MČ 2012

Vrch/dno
KF 2013

As 13 / 8 9 / 4 10 / 9

Cd 1 / 0,3 0,7 / 0,3 0,9 / 0,9

Cr 105 / 44 56 / 23 71 / 91

Cu 395 / 92 243 / 1620 575 / 513

Hg 0,6 / 0,1 0,3 / 0,1 0,6 / 0,5

Ni 43 / 26 32 / 28 32 / 35

Pb 44 / 21 28 / 25 37 / 44

Zn 2130 / 314 887 / 309 1380/ 1320

Mikrobiální zatížení: 1x101 – 1x103 KTJ/g



Výsledky kompostování
K5 a K6

Filtr.materiál

K7 a K8

Kal z MČ



Závěry
Jak vyplývá z přehledu způsobů hospodaření s odpady produkovanými na

ČOV, častěji nejsou zpracovávány jako surovina, pouze stabilizované kaly

jsou využívány pro hnojení zemědělských pozemků. 

Z tohoto důvodu jsou práce zaměřeny na ověření možností kompostování

odpadových materiálů. 

Výsledky pokusného kompostování prokázaly výrazné snížení

mikrobiálního zatížení odpadů z ČOV a obsah poměrně velkého množství

makroelementů využitelných vegetací při aplikaci výsledného produktu

kompostování. 

Pozornost je však nutné věnovat obsahu těžkých kovů, protože ke snížení

jejich obsahu kompostováním prakticky nedochází, výsledný obsah je 

výsledkem poměru míchání jednotlivých složek a při aplikaci je nutné mít

informace o obsahu těchto kovů v půdě, kde se předpokládá aplikace

kompostů. 

Je nutné zdůraznit, že biologicky dostupná bude pouze část těchto

rizikových prvků.



Závěry

Pro posouzení vlivu aplikace odpadů, respektive kompostů – porovnání 

obsahu rizikových prvků v plodinách.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 298/1997 Sb.

Chemické požadavky na zdravotní nezávadnost potravin a potravinových 

surovin.

Zavádí přípustné hodnoty (počet nevyhovujících vzorků z určitého množství -> 

zdravotně nezávadná, nebo jiná než zdravotně nezávadná.

Zavádí nejvyšší přípustné hodnoty.

Rozdělení podle druhů potravin do dvou skupin, případně specifické hodnoty 

pro vybrané potraviny u daných prvků, nebo sloučenin.

Námi hodnocené potraviny – zelenina listová a plodová. V literatuře dříve 

uvedeny rozbory cibulové zeleniny, brambor a ředkvičky po aplikaci kalů (ČZU, 

1988). Vázání do natí, specifické výsledky pro některé kovy podle druhu 

plodiny.
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Prezentace byla vytvořena za podpory projektu                     

TH02030532 „Nové postupy úpravy a stabilizace čistírenských 

kalů z malých komunálních zdrojů“

Prezentace byla vytvořena i s využitím výsledků projektu 

TA02021032 „Anaerobní separátor nerozpuštěných látek                            

a nutrientů“.

Poděkování:

Pracovníci laboratoří VÚV TGM, v.v.i.

Majitelé a provozovatelé ČOV


