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Myšlenka projektu je ve své podstatě velmi jednoduchá představuje možnost odvodnění kalu na malé ČOV 
(do 1000 EO) pomocí rákosového pole (reed-bedu).

Navrhovaný systém je založen na principu využití místních materiálových zdrojů a omezeného převozu

hmot, může tak přispět k snížení nákladů obce na sanaci a zpracování kalu, ale také za dodržení standardních

postupů může směřovat k produkci hnojiv - generovat zisk.

Převzato z publikace Larsen et al., 2017

Příklad stacionární R-B jednotky

Příklad mobilní R-B jednotky

Larsen, J. D.; Nielsen, S.; Scheutz, C. (2017) Greenhouse gas emissions from the mineralisation process in a Sludge Treatment Reed Bed system: Seasonal variation and environmental impact. Ecol. 
Eng., 106, 279-86



Riziko ze vstupu 
rizikových prvků a 

těžkých kovů se zdá 
být vhodně 

regulováno a 
nepředstavuje u 

malých producentů 
významné riziko 

Riziko ze vstupu 
léčiv antibiotik a 

hormonů do 
půdního prostředí 
lze s ohledem na 

délku stabilizace kalu 
v technologii reed-

bed významně snížit 

Čistírenský kal je směsí 
suspendovaných i 

koloidních organických 
i anorganických látek a 

mikroorganismů 
obsažených v odpadní 

vodě a živých i mrtvých 
buněk mikroorganismů

Problematické jsou 
však vstupy 

mikroplastů, které 
bez změny chování 

obyvatel nebude 
možné 

z dlouhodobého 
hlediska ovlivnit. 

I přes uvedená možná rizika spojená s aplikací kalu na půdu, bude racionální uplatnění kalů z ČOV 
jakožto živinově hodnotných materiálů pro naše přežití v měnícím se klimatu esenciální



. 
Princip

Předcházení vzniku odpadů v malé obci - odvodněním kalu z ČOV pomocí reed-bed systému a výroba hnojiv

společně s principy precizního zemědělství – aplikace hnojiv do zóny růstu konvenčních plodin, mohou vést

k výrazným ekonomickým úsporám.

Ať už se jedná o jakoukoli alternativu, vždy 
je nutno kal řádně odvodnit

Malé čistírny musí 
zvažovat samotnou 
existence kalového 

hospodářství

Je-li v okolí trvalý zdroj 
organických zbytků, je 

možné kal kompostovat. 

Pokud je nablízku 
bioplynová stanice (BPS), 

je možné kal likvidovat 
tam.

Pokud se však technologie 
k hygienizaci kalu 

nedostává tak malé ČOV 
zvažují převoz kalů na 
velkou ČOV s kalovou 

koncovkou. 

Pokud je kal možné v místě hygienizovat, můžeme 
uvažovat o aplikaci upraveného kalu na půdu





V praxi se uplatňují 2 základní způsoby využití nebo odstranění kalu

A) Aplikace na zemědělskou půdu za účelem hnojení jako:

1) Přímo - upravený kal lze aplikovat přímo zemědělskou půdu podle pravidel Vyhláška č. 437/2016 Sb. o podmínkách
použití upravených kalů na zemědělské půdě

2) Kompost - upravený kal je možné přepracovat na kompost podle zákona o hnojivech (č. 156/1998 Sb. v aktuálním znění a
vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve znění vyhlášky č. 437/2016
Sb.

3) Hnojivo - upravit a registrovat jako hnojivo podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách v
aktuálním znění Zákona č. 61/2017 Sb. a požadavků na hnojiva podle vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na
hnojiva, resp. vyhlášky 131/2014 Sb.

B)      Aplikace mimo zemědělskou půdu za účelem výroby průmyslových kompostů a rekultivačních substrátů:

1) Kompost - materiál přepracovat na kompost a aplikovat jej mimo zemědělskou půdu za účelem výroby průmyslových
kompostů ve smyslu normy ČSN 46 5735)

2) Rekultivační substrát - materiál přepracovat na půdní substrát

3) Další technologie úpravy



Uplatnění kalů v zemědělství se řídí směrnicí Rady EU 
86/278/EEC ze dne 12. června 1986 o ochraně životního 
prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren 
odpadních vod v zemědělství, ve znění směrnice 
91/692/EHS a nařízení č. 807/2003. V České krajině je 
limitováno hned několika zákony a vyhláškami, mezi které 
patří: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů, Vyhláška č. 341/2008 Sb., 
o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 
odpady ve změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a zejména pak Vyhláška č. 437/2016 Sb.o 
podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.

Kaly z čistíren odpadních vod jsou podle zákona č.185/2001 Sb. 
„o odpadech“ odpadem. Ustanovení odst. 2 § 39 zákona o 
odpadech ukládá původcům odpadů, pokud nakládají s více než 
100 kg odpadů (ČOV kalů) za kalendářní rok, pravdivé a úplné 
hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s 
nimi. Způsoby nakládání s kaly jsou rozděleny dle příslušných 
kódů nakládání evidovaných v databázi ISOH (viz. Informační 
Systém Odpadového Hospodářství https://isoh.mzp.cz/).

Aplikace kalů z ČOV na ZPF je považováno za nakládání s odpady v kvalitě 
suroviny (§14, odst. 2 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.). Na půdu lze 
podle zákona o odpadech (§ 32, 33) 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. Upraveným kalem se přitom rozumí kal, který byl 
podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému 
skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se 
významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím zdravotní 
riziko spojené s jeho aplikací na základě ověření účinnosti technologie 
úpravy kalů v souladu s požadavky stanovenými vyhláškou (č. 437/2016 Sb.).

Hygienizace kalů je taková úprava kalů, aby koncentrace 
indikátorových mikroorganismů byly pod stanoveným 
limitem v souladu s Nařízením 1069/2009 a jeho prováděcím 
předpisem Nařízením EU 142/2011. Rozdíl mezi kontaminací 
kalu před úpravou a kontaminací kalu po úpravě musí být 
minimálně 105 KTJ na gram kalu pro mikroorganismus 
Escherichia coli nebo enterokoky, a parametry pro výstup musí 
být v souladu se stanovenými limitními hodnotami 
indikátorových mikroorganismů uvedenými v příloze č. 4 
vyhlášky č. 437/2016 Sb.

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

https://isoh.mzp.cz/


Výroba kompostů a rekultivačních substrátů

Kompostování je přirozená biochemická přeměna, kdy za aerobních podmínek dochází k rozkladu organických látek a jejich

přeměně na látky humusové povahy (Plíva et al., 2006)

Proces hygienizace je nutnou podmínku pro možnost aplikaci kalu na zemědělskou půdu. 
Zásadní je dodržení teplota při procesu kompostování  - v termofilní fázi musí dosáhnout 
podle vyhlášky 341/2008 Sb.: (i) > 55°C  po dobu 21 dní, nebo (ii) > 65°C po dobu 5 dní

PLÍVA P., BAHOUT J., HABART J., JELÍNEK A., KOLLÁROVÁ M., ROY A., TOMANOVÁ D., 2006. Zakládání, průběh a řízení kompostovacího procesu., Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. 65 s., ISBN 80-86884-11-2.

Uvádění kompostovaných materiálů do 
oběhu je podle zákona č. 156/1998 Sb., o 
hnojivech, pomocných půdních látkách v 
aktuálním znění pouze pro registrované 
komposty. Registrace kompostů, ale i 
půdních substrátů zajišťuje UKZUZ 
(Ústřední kontrolní a zkušebním ústav 
zemědělský). Výroba kompostů musí 
odpovídat normě ČSN 46 5735 

Výsledky případová studie řízeného kompostování s využitím  reed bed 
technologie pro obec s 500 EO

Podle našich zjištění modelová obec (okolo 500 EO) 
vyprodukuje / dokáže vytřídit:

 40 kg ČOV kalu /ob./rok (suš. 18%) 
 25 kg rákosiny /ob./rok (suš. 93 %)
 50 kg zeleně /ob./rok (suš. 60 %)



Navrhované řešení

 Navrhujeme systém malého/decentralizovaného odpadového hospodářství na ČOV – mobilního kalového

pole = reed-bed (RB) technologie.

I když s ohledem na legislativu se pravidla na hygienickou bezpečnost spojenou s využitím ČOV kalu na půdě neustále zpřísňují, lze
předpokládat, že snížení vlhkosti výstupního materiálu kalu bude stále žádoucí.Podle této logiky bude pro malé producenty ČOV kalů 
vždy výhodné kal odvodňovat.

Možnosti využití:

• Odvoz na BPS k hygienizaci
• Odvoz na BPS k hygienizaci, dosušení a přípravy organo- minerálních hnojiv
• Odvoz na kompostárnu – produkce kompostu / kompostovaných hnojiv
• Investice do další stabilizace kalu (biosušení, bioreaktor, pyrolýzní reaktor)
• Investice do technologie získávání fosforu (vysrážení na struvit) a možnost přípravy unikátních hnojiv

Proces odvodnění kalu otevírá cestu jak kaly dále efektivně využít



Stabilní organické hnojivo (fertilizér) cíl „vylepšit“ část

pozemku místa s potřebou zlepšit půdní strukturu.

 Uvažovaná aplikační dávka hnojiva typu fertilizér

je 1 -1,5 tun/ha

 Doporučená je hloubková aplikace pelet „pod

patu“ při podzimním zpracování půdy.

Stabilní organo-minerální hnojivo (startér) s vyváženou

bilancí živin podle potřeb rostlin může nahradit

standartní minerální hnojiva.

 Uvažovaná dávka hnojiva typu startér pod pšenici

je 450 -750 Kg/ha.

 Doporučená je aplikace do zóny růstu při jarní

přípravě pozemku.

Navrhované řešení

 Ukazujeme výsledky pokusů z laboratorního a polního testování kompostů,

upravených RB kalů, čistě minerálních forem hnojiv (NPK) a připravených organo-

minerálních hnojiv (peletek).

K testování bylo nutné připravit základní suroviny:
A) Komposty
B) Hnojiva - peletky



KAMPHORST, A., 1987. A small rainfall simulator for the determination of soil erodibility Netherlands Journal of Agricultural Science, 35 (3), pp. 407-415.
OECD, 1986. GUIDELINES FOR THE TESTING OF CHEMICALS - BIOACCUMULATION IN TERRESTRIAL OLIGOCHAETES, Draft November 2009.

Vyšší odnos půdy z varianty NPK vůči kontrolní svědčí 
o narušení stability povrchové vrstvy půdy

Ztráta N obsaženého v NPK je řádově vyšší než 
uvolnění N z kompostů, kalů, či hnojiv s kaly



Ověření výsledků - Ověření hnojivého účinku upravených a hygienizovaných kalů bylo sledováno ve variantním

uspořádání polních pokusů na ploše 8 x 20 m2 (výzkumné lokality Třebsín - VUMOP). Cílem pokusů bylo pomocí

simulátoru deště s využitím lyzimetrů: (i) ověřit kvalitu připravených materiálů a (ii) zhodnotit stabilitu živin (N, P, C).

V roce 2018-2019 došlo k založení výzkumného pokusu 
s cílem porovnat mezi sebou varianty s obdobnou 
dávkou N a P na výzkumné ploše Třebsín. Na každou z 
variant byla instalována dvojice pasivních lyzimetrů a 
vyseta kultura ozimého žita (Secale cereale L.).

Simulce deště

Kontinuální odběr lyzimetrických vod



 pozitivní vliv aplikace kalů upravených technologií 
reed-bed na výnos biomasy žita ozimého 

 užití čov kalu z reed-bed technologie prokazuje 2 x vyšší 
výnosy nežli standartní dávka NPK (low) – srovnatelnés 
NPK (high)

 varianty s využitím peletovaných hnojiv dosahují 
srovnatelných výnosů jako varianty se standartní 
dávkou NPK

 varianty s peletovaným hnojivem vykazují významně 
nižší ztrátu živin ze simulované srážky vůči NPK (low)

 ztráta půdy u varianty s NPK (high) dosahuji i při 
zapojeném porostu žita vysoké hodnoty až 3 t/ha

 naproti tomu u variant s kompostem je odnos půdy 
nulový - vysoký podíl nerozložených zbytků kryje 
povrch půdy a brání erozi 

 výsledky lyzimetrických pokusů naznačují, že aplikace 
NPK se snadno uvolnitelným dusíkem (N-NH4+) výrazně 
eutrofizuje spodní vody 

 aplikace živin v organominerální peletě zejména jako 
fertilizér vyplavování N a P zmírňuje



Poznatky z řešení projektu: „Nové postupy úpravy a stabilizace
čistírenských kalů z malých komunálních zdrojů.

(TH0230532)“ REALIZACE 1.1.2017 – 1.4.2020

Řešení projektu představilo jednoduché řešení pro odvodnění kalu na malé ČOV 

 systém využití stacionární / mobilní jednotky rákosového pole = Reed-Bed systém

 možnosti využití materiálu v pro potřeby obce (model kompostování a hygienizace kalu)

 možnosti dalšího využití materiálu pro přípravu hnojiv v blízké BPS, popř. přímo na ČOV

V rámci řešení došlo k přípravě a testování materiálů:

i. hygienizovaných kalů v rámci reed-bed systému s kompostační koncovkou

ii. kompostů na bázi odvodněného čistírenského pro modelované obce

iii. hnojiv typu fertilizér – určené pro podzimní organické profilové hnojení půdy

iv. hnojiv typu startér – komplexní hnojivo určené pro jarní přípravu půdy

Řešení projektu ověřilo kvalitu připravených materiálů/ hnojiv v rámci polních pokusů:

 pozitivní působení R-B kalu na výnos ječmene ozimého - až dvojnásobný výnos oproti NPK

 pozitivní vliv R-B kalů a připravených organominerálních hnojiv na stabilitu obsažených živin – možnost nižší dávek hnojiv 

 vysoce pozitivní vliv kompostů vůči vodní erozi – biomasa působí jako mulč a chrání půdu

 negativní efekt čistě minerálních forem hnojiv  k rozplavení a eutrofizaci vod – k porušení stability půdní struktury a akceleaci vodní eroze 




