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Možnosti uplatnění čistírenských kalů na zemědělskou půdu 

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

zdrojů“ (TH0230532)“  REALIZACE 1.1.2017 – 1.4.2020 

 

Úvod 

V současné době celosvětově narůstá problém s likvidací odpadů. Jejich druhotné využití je 

proto víc než žádoucí. Palčivým problémem malých obcí, které mají povinnost vybudovat 

čistírnu odpadních vod (ČOV) a kanalizaci pro veřejnou potřebu, je uplatnění upraveného kalu 

na obecní, popř. zemědělské půdě. Obcím často chybí kalová koncovka. Kal je tak často s 

vysokými náklady odčerpáván a převážen na velkou ČOV. Zemědělský podnik, pro který je 

upravený a stabilizovaný kal z ČOV hodnotným zdrojem organických látek, tak nemá možnost 

tento materiál využít. V praxi se tak stále nedaří využít materiálové zdroje přímo v místě jejich 

vzniku a z dlouhodobého hlediska takto prosazovat základní principy nízkouhlíkové 

ekonomiky. 

Primární myšlenkou řešení projektu bylo navrhnout systém malého decentralizovaného 

odpadového hospodářství pro malé obce do 1000 EO. Pro tyto účely byl vytvořen návrh 

mobilního zařízení „Pilotní poloprovozní kontejnerové uspořádání – Kalové pole“ (ID 4790), 

tzv. REED-BED systému. Toto zařízení bylo konstruováno s cílem umožnit malým obcím 

odvodnění kalu z komunálních čistíren odpadních vod. Systém tak umožňuje v rámci 

technického řešení (PUV 2019-36774) připravit odvodněný a stabilizovaný kal v sušině až 18%. 

S ohledem na další využití kalu je možné reed-bed technologii uplatnit (i) buť jako „pouze“ 

odvodňovací kalové pole, nebo (ii) odvodňovací kalové pole s kompostovací koncovkou.  

V každém případě je možné takto vysušený kal nejen krátkodobě uskladnit, nebo s významně 

nižším nákladem převést na větší ČOV (mimo režim nakládání s odpady), ale také využít přímo 

na ZPF, převést na kompostárnu, nebo na blízkou BPS jeho další úpravě (v závislosti na 

vypracovaném programu použití kalu § 8 Vyhlášky 437/ 2016 Sb.). 

Hlavní myšlenkou projektu je však efektivně využít veškeré zdroje organické hmoty a živin. 

Tyto zdroje pak bezpečně navrátit do půdního ekosystému. 
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Princip 

Předcházení vzniku odpadů v malé obci užitím navrhovaných systémů odvodněním kalu z ČOV 

pomocí reed-bed systému spojených s možností hygienizace kalu přímo v tělesu rákosového 

pole, popř. na kompostárně, nebo na blízké BPS umožní bezpečnou aplikaci organické hmoty 

obsažené v kalu primárně k aplikaci na zemědělskou půdu. Pro ekonomické zhodnocení je 

možné uvažovat při propojení provozů malé ČOV a  BPS s výrobou peletovaných organo-

minerálních hnojiv. Užitím principů předcházení vzniku odpadu a uplatnění místních 

materiálních zdrojů společně s principy precizního zemědělství, spojených především s 

aplikace hnojiv do zóny růstu konvenčních plodin, mohou vést k výrazným ekonomickým 

úsporám nejen pro zemědělský subjekt, ale také pro rozpočty měst a obcí. 

Projektový tým VUMOP / VUV / DEKONTA navrhovat praktické řešení při zachování principu využití 
místních materiálových zdrojů a omezeného převozu hmot (Obr. 1). 

 

Obr. 1: Principy uplatnění místních materiálových zdrojů na provozech ČOV a BPS 
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Reed bed – principy 

Podstatou zařízení je kombinace procesu pasivního odvodnění skrze drenážní vrstvu včetně dosoušení 

a intenzifikované mineralizace kalu působením rostlin (Obr. 2). Kapacita je dána retenčním prostorem 

– maximální dávkování 40 kg sušiny na m2. Možnost odvodňovat a deponovat kal se pohybuje 

v řádu  5 - 10 let. Cílem je dosáhnout maximální snížení obsahu patogenních mikroorganismů. 

 

Obr. 2: Princip fungování reed-bed systémů pro odvodnění kalu z ČOV 

Reed bed (RB) – Cyklus provozu 

V provozních podmínkách je důležité nastavit podle aktuálních podmínek dané lokality a způsobem 

úpravy čistírenského kalu na konkrétní ČOV jednotlivé fáze uvádění do provozu (Obr. 3) 

Fáze:  

1) Uvádění do provozu - trvá přibližně dva roky - plnění kalu by mělo být pozvolnější, než je 

navržené množství (plnění s dávkou <50 %). 

2) Plný provoz - doba je určena celkovou navrženou kapacitou systému -  fáze nastává po uvedení 

do provozu, kdy je osázená vegetace plně vyvinutá - Reed bedy lze plnit dle navrženého 

množství (doporučeno obvykle 40 kg sušiny na metr čtvereční za rok). 

3)  Zrání – fáze trvá minimálně 1 rok. – období kdy již neprobíhá další napouštění kalu – nastává 

proces řízeného kompostování a hygienizace kalu - mokřadní vegetace je společně s podílem 

napuštěného kalu (za 5-8 let) ponechána v těle reed-bedu kde je možné regulovat aeraci směsi, 

jsou sledovány mikrobiologické parametry výsledné kompostovací směsi (pro snížení patogenů 

je výhodné nechat materiál projít zimním obdobím) 

4) Odtěžení kalu – fáze nastává v čase, kdy je možné kal dále využít – délka uložení závisí na 

způsobu dalšího nakládání s kompostovaným materiálem - pro další nakládání bývá výhodné 

nechat kompostovaný kal, před vytěžením vyschnout během teplých letních měsíců – cíl 

maximalizoval obsah sušiny v kalu 
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Obr. 3: Technologické fáze uplatnění reed-bed systémů na provozu  ČOV 

 

Zásady využití vegetačních filtrů pro odvodnění kalů 

 v dobře navržených a provozovaných RB jednotkách dosahuje kal sušiny 20% 30% a při 

optimálních podmínkách až 40%  

 RB-systémy dosahují dlouhodobou redukce objemu kalu a snížení podílu organických látek 

 filtrací přes drenážní vrstvu  RB-systému bylo zjištěno snížení CHSK ve filtrátu o více než 60% 

 v RB jednotkách lze odvodňovat kaly se sušinou 0 5% až 5% 

 v dánském modelu se jako optimální udává dávka 50 60 kg sušiny na 1 m 2 za rok 

 v systémech s 8 jednotkami, napouštěcí perioda trvá 3 až 7 dní, odvodňovací pak 21 až 49 dní 

 vhodné nastavení napouštění závisí na klimatických podmínkách (rozvržení průměrných 

denních a nočních teplot), vlivem užité mokřadní rostliny (rákos obecný, chrastice rákosolistá) 

a stářím spodních vrstev kalu 

 provozní problémy - úhyn rostlin rákosu při nedostatečné odvodnění --> způsobeno 

nevhodnou dobou plnění, krátkou dobou odvodnění, nesprávně provedenou drenáží a 

nastavením aeračního systému 
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Podmínky hygienizace kalu 

V RB systému dochází postupně k řádovému snížení počtu KTJ enterokoků – trend postupného snížení 

během period napouštění / odvodnění a vysoušení 

Snížení obsahu termotolerantních a koliformních bakterií následuje až ve fázi zrání / kompostování 

výsledného materiálu  

Při zrání/ kompostování materiálu je důležité, aby byla splněna podmínka hygienizace v termofilní fázi 

teplota > 55°C po dobu 21 dní, nebo > 65°C po dobu 5 dní (splnění podmínek vyhlášky 341/2008 

Sb. pro aplikaci kalu na zemědělskou půdu. 

 

 

Aplikace na zemědělskou půdu 

PŘÍMO - upravený kal lze aplikovat podle pravidel Vyhlášky č.437/2016 Sb. “o podmínkách použití 

upravených kalů na zemědělské půdě“ (v aktuálním znění). 

KOMPOST - upravený kal je možné přepracovat na kompost podle zákona o hnojivech (č.156/1998Sb.v 

aktuálním znění a vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady (v aktuálním znění). 

HNOJIVO – upravit a registrovat jako hnojivo podle zákonač.156/1998Sb., „o hnojivech, pomocných 

půdních látkách“ v aktuálním znění (Zákon č. 61/2017 Sb.) a „požadavků na hnojiva“ podle vyhlášky č. 

474/2000 Sb., „o stanovení požadavků na hnojiva“, resp. vyhlášky 131/2014Sb.(v aktuálním znění). 
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Možnosti přípravy hnojiva z reed bed technologie 

V rámci řešení projektu (TH02030532) byli připraveny a testovány 2 materiály na bázi ČOV kal z RB 

technologie (Obr. 4): (i) komplexní hnojivo - startér a půdně pomocná látka - fertilizér (PUV 2019-

36739). 

 
 
Obr. 4: Příprava peletovaných forem hnojiv 
 

A) Startér – komplexní hnojivo s vyváženou dávkou živin  

Peletované hnojivo typ startér v sobě kombinuje vlastnosti organické hmoty (ČOV kalu) k stabilizaci 

minerální formy živin ve snaze zabránit jejich rozplavení. Složení hnojiva vychází z doporučené dávky 

makroprvků podle publikace Hlušek et Richter (2006), poměr jednotlivých prvků v novém hnojivu byl 

nastaven podle pravidel využitelnosti makro a mikroprvků v kompetici s N. 

- cíl zpřístupnit živiny v organické matrici během jedné vegetační sezóny k rozvoji půdní biomasy a naopak 

stabilizovat minerální formy živin ve snaze zabránit jejich rozplavení – aplikace do půdy jarní (při setí) 

Pozn. Při vývoji základních směsí pelet byly uvažovány kombinace 3 přístupů základní skladby živin a volba optimálního poměru makroprvků 

a mikroprvků: 1) skladby makroživin odpovídá agronormativu (Vyhlášky 377/2013 Sb.; HLUŠEK et RICHTER, 2006), 2) při nastavení vhodného 

poměru využitelnosti makroprvků v kompetici s N, bylo využito poznatkům ze zakládání lesních školek (SZABLA, 2009) a 3) výsledý poměr 

mikroprvků v hnojivu (startér) odpovídá skladbě základního hydroponického roztoku (REID ET YORK, 1958). 

B) Fertilizér – organické půdně pomocná látka (PPL) 

Peletovaná PPL typ fertilizér v sobě kombinuje vlastnosti organické hmoty (ČOV kalu) a vápnitého 

prekursoru - saturačního kalu z výroby cukru. 

- cíl pozitivně působit k stabilizaci půdní struktury při společné aplikaci vápnitých hnojiv (saturačních kalů 

z výroby cukru – šámy) a organické hmoty (upravených ČOV kalů z malých obcí) – aplikace po půdy na 

podzim 

Pozn.: 1) vápnité ionty pomáhají cementovat půdní strukturu, stabilizují půdní reakci a doplňují sorpční komplex o potřebnou živinu, 2) 

organická hmota pomáhá k utváření půdní struktury a je zdrojem živin a prostorem pro rozvoj půdních mikroorganismů  
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Ověření výsledků  

Polní testování 

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).  

 

Obr. 2: Design polních pokusů variantní uspořádání lyzimetrických pokusů: série A) aplikace organické hmoty (30 t/ha) 

s vysokou dávkou N – materiály (i) z reed-bed technologie (V3), (ii) kompostu (V4), (iii) kompostu z biosušení (V8), (iv) 

referentní vysoké dávky NPK (V1), B) hnojiva s dávkou N (500kgNPK/ha) materiály (i) 10 kg pelet (V6) - typ Fertilizér (směs 

kalu z reed-bed technologie a šámy) (ii) 3 kg pelet (V7) – typ Startér (směs kalu z reed-bed technologie a NPK), (iii) 1kg NPK 

kontrola (V5) + referentní varianta V2 – úhor. 

 

Obr. 4: Měření simulátorem deště 
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Výsledky polního sledování 

Výsledky polních pokusů presentují vysoce pozitivní vliv aplikace kalů upravených technologií reed –

bed na výnos biomasy žita ozimého. Výnosu žita ozimého za použití R-B kalu dosahují 1,5 až 2 násobek 

v porovnání se standartní dávkou NPK. Varianty s použitím pelet dosahují stejných výnosů jako varianty 

s NPK. Výsledky ze simulátoru deště ukazují, že ztráta půdy dosahuje u varianty s NPK s porostem žita 

téměř 2 tun/ha. Kg/ha. Naproti tomu u variant s kompostem je odnos půdy nulový. Vysoký podíl 

nerozložených zbytků brání erozi půdy. Varianty s peletovaným hnojivem dosahují zhruba poloviční 

ztráty půdy nežli varianty s NPK. Výsledky lyzimetrických pokusů naznačují, že aplikace NPK se snadno 

uvolnitelným dusíkem (N-NH4
+) eutrofizuje spodní vody. Naopak aplikace N v organo-minerální peletě 

jeho vyplavování zmírňuje. 

 

Závěr 

Zásadní podmínkou pro budoucí možné využití kalu na zemědělské půdě je sledování a snaha o 

snižování obsahu rizikových prvků v surovém kalu. Rizikové prvky se v procesu odvodnění a zrání 

upraveného kalu vlivem snížení celkového objemu materiálu koncentrují ve výsledném produktu. Pro 

následné využití jsou kontaminované šarže ČOV kalu dále nepoužitelné. Z našich výsledků se prokázali 

mírně nadlimitní obsahy Cu a Zn. Pro malé obce / hotelové komplexy i malé domovní ČOV by neměl 

být problém tyto zdroje odhalit a sanovat (oplachy střech, průsak skládky, splach ze silnice apod.).  

I přes možná rizika kontaminace kalu, bude pro rozpočty malých provozovatelů ČOV (obcí hotelů, 

rekreačních objektů apod.) vždy racionální cestou kal vznikající na ČOV odvodnit a minimálně tak snížit 

náklady na přepravu k dalšímu zpracování kalu.  

Při návrhu RB jednotek pro určité území s danými klimatickými podmínkami je nutné hledat optimální 

interval a délku periody napouštění a vysoušení (cca 3-4 napouštění za sezónu). Extenzivní čistírny 

(KČOV-kořenové čistírny, umělé mokřady, apod.) mají nižší produkci kalu v porovnání s provozem 

objektů mechanicko-biologického předčištění (MBÚ). Systém napouštění RB jednotky stejně jako 

nutná doba zrání kompostu se bude odvíjet od reálné doby napouštění, evaporační plochy RB jednotky, 

typu mokřadních společenstev, užitého typu RB jednotky (s volnou evaporací / skleníkového typu). 

Předpokladem pro extenzivní systémy KČOV apod. je nastavení ve 3-4 dávkách během roku ve vrstvě 

až 40 cm. Předpokládá se delší doba napouštění a zrání výsledného materiálu (8-10 let). Pro extenzivní 

ČOV se předpokládá užití spíše stacionární jednotky reed-bedu.  

U mechanicko-biologických aktivačních čistíren bude perioda napouštění a vysoušení mnohem kratší. 

Doba zdržení v RB jednotce se odhaduje v řádu 2-3 let. Pro tento typ ČOV je vhodný typ zejména 

mobilní/ kontajnérové RB jednotky. Finální fáze zrání je uvažována spíše mimo tělo mobilní jednotky 

(uvažuje se převoz materiálu na BPS, popř. finální hygienizace na blízké kompostárně). 
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Reálné uplatnění upravených a hygienizovaných kalů v zemědělství je uvažováno pouze při splnění 

stále se zpřísňujících legislativních požadavků (limitů na obsah rizikových prvků a celkové hygienické 

nezávadnosti připravených materiálů). 

Příprava hnojiv na bázi upravených kalů v zemědělství je závislé na poptávce k přípravě organo-

minerálních hnojiv. Jejich uplatnění na trhu bude záviset především na ověření kvality a ceny těchto 

materiálů oproti standartním dávkám NPK. S ohledem na politiku EU, kdy se uvažuje o limitní dávce 

minerálních forem živin a směřuje se k dávkování hnojiv s pomalu uvolnitelnou a biologicky přístupnou 

živinou aplikace organo-minerálních hnojiv žádoucí. 

Racionální uplatnění upraveného kalu z ČOV v zemědělství, jakožto živinově bohatého materiálu 

s obsahem organicky vázaných forem živin, bude pro naše přežití v měnícím se klimatu do budoucna 

esenciální. 
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