
 

BUDE MOBUDE MOŽŽNNÉÉ I NADI NADÁÁLE  LE  
VYUVYUŽŽÍÍVAT  VAT  ČČISTISTÍÍRENSKRENSKÉÉ KALY KALY 

V ZEMV ZEMĚĚDDĚĚLSTVLSTVÍÍ??

RNDr. Jana Krejsová & Ing. Lubomír Nedvěd



produkce kalu v 
ČR za rok
178 – 180 tis tun 
sušiny

50 % kompostárny
16 % přímá aplikace
14 % rekultivace
20 % jiný účel
< 1 % spalování

ČOV Prachatice 30 000 EO 
projektovaných                   
– kalová koncovka

 



různé zastoupení zdrojů
průmyslu
velkých zdravotnických 
zařízení
koncentrace obyvatel

proměnlivost kvality 
kalové produkce různých 
ČOV

dostatečný finanční
potenciál na

technologické vybavení pro 
stabilizaci a hygienizaci
kalové produkce
uskladnění a manipulaci s 
kalem
finančně náročnější způsoby 
likvidace kalu

Kalová produkce velkých aglomeracíKalovKalováá produkce velkých aglomeracprodukce velkých aglomeracíí

ČOV České Budějovice 
375 000 EO projektovaných
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ČOV České Budějovice 
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nižší výskyt zdrojů znečištění
průmyslu
zdravotnických zařízení

nižší počet připojených 
obyvatel, tj. nízká ekonomická
výkonnost

jednodušší energeticky méně
náročná technologie čištění
odpadní vody

konečná úprava kalu  
převažuje dlouhodobé
uskladnění v silech a nádržích
odvodněný kal dlouhodobě
skladován na zajištěných 
plochách

převažuje zemědělské využití
kalu

Kalová produkce menších aglomeracíKalovKalováá produkce menprodukce menšíších aglomeracch aglomeracíí

ČOV Želiv 
do 1000 EO připojených

 



zemědělsky využívaný kal
legislativní rámec 

Vyhl.382/2001 Sb.

vyšší obsah organických 
látek

obsah kontaminantů
pod ½ limitů Vyhl. 

382/2001 Sb.  

významný obsah živin 
N,P,K,Mg,Ca - až 150 kg / t 
sušiny kalu  (v oxidech)

Kvalita kalu z menších aglomeracíKvalita kalu z menKvalita kalu z menšíších aglomeracch aglomeracíí

ČOV Humpolec vodohospodářsky 
zajištěné velkokapacitní kalové pole

 



Kvalita kalu z menších aglomeracíKvalita kalu z menKvalita kalu z menšíších aglomeracch aglomeracíí

recyklace živin – náhrada   
průmyslových hnojiv

vnos organické hmoty do půdy 
– posílení jejich pufračních
schopností

kontrolní činnost ÚKZÚZ Brno

blízkost zemědělských provozů
místu produkce

nižší zatížení komunikací
přepravou

ČOV Prachatice – lisovna
odvoz odvodněného kalu

 



Požadované mikrobiologické parametry kalu 
(výstupu) - ČR
PoPožžadovanadovanéé mikrobiologickmikrobiologickéé parametry kalu parametry kalu 
(výstupu) (výstupu) -- ČČRR

ČOV Pelhřimov 
Mezofilní vyhnívání, objekt rekuperace 
elektrické energie, za ním lisovna 
stabilizovaného kalu

Vyhl. 382/2001 Sb.  
kal   I. a II. Kategorie

Termotolerantní koliformní
bakterie: 

103 a 106 KTJ/g suš.
Enterokoky:
103 a 106 KTJ/g suš.
Salmonella sp.: 
0,  nest.

 



Požadované mikrobiologické parametry kalu  -
některé státy EU
PoPožžadovanadovanéé mikrobiologickmikrobiologickéé parametry kalu  parametry kalu  --
nněěkterkteréé ststááty EUty EU

SR - Termotolerantní koliformní bakterie : < 2. 106

KTJ/g suš.
Enterokoky < 2. 106

Rakousko - Enterobakterie : < 103 KTJ/g suš.  
0 vajíček parazitů;

Polsko - vajíčka parazitů < 101 kg suš.
Salmonella sp.:  0

ČR - Salmonella sp.  0.
Termotoleratní koliformní bakterie  < 103 - 106

KTJ/ g suš.
Enterokoky < 103 - 106 KTJ/ g suš.

 



Termotolerantní
koliformní bakterie a 
Enterokoky:
3 stanovení < 103 KTJ/g 
suš.
2 stanovení < 5x101 KTJ/g 
suš.
Salmonella sp. : 0

Návrh Vyhl. K BRO, zařízení zpracovávající kaly ČOVNNáávrh vrh VyhlVyhl. K BRO, za. K BRO, zařříízenzeníí zpracovzpracováávajvajííccíí kaly kaly ČČOVOV

5 stanoven5 stanoveníí

 



Termotolerantní koliformní
bakterie - indikátor 
fekálního znečištění

Koliformní bakterie -
indikátor obecného 
znečištění

Enterokoky – indikátor 
čerstvého fekálního 
znečištění

Escheirchia coli – bakterie 
žijící v tlustém střevě
teplokrevných živočichů

Salmonella - je bakterie žijící
v trávicím traktu některých 
zvířat

Mikrobiologické poznámkyMikrobiologickMikrobiologickéé poznpoznáámkymky

 



Mleté maso

určené k přímé spotřebě bez tepelné
úpravy E.c. 103 KTJ v 1g vzorku

Sýry

ze syrového mléka E.c. 105 v 1g 
vzorku

Naklíčená semena rostlin

E.c. 105 v 1g sušiny

Koření, bylinné čaje

E.c. 103v 1g sušiny

Escheriachia coli

se dá přibližně srovnat s (TKB) 
termotoleratními koliformními bakteriemi

Mikrobiologie potravin (Escherichia coli)Mikrobiologie potravin (Mikrobiologie potravin (EscherichiaEscherichia colicoli))

 



Mikrobiologické požadavky na kaly s přímým využitím 
v zemědělství budou v ČR, pokud se nový právní
předpis přijme, mnohem přísnější než na potraviny.  

Je to správné?

 



důležitá je kvalita produkovaného kalu a jeho 
vhodnosti 

většina i menších či středních ČOV má kalové
koncovky  na velmi dobré úrovni a tudíž je možný 
předpoklad jeho využití

zachování kalových polí a nádrží pro dlouhodobé
uskladnění kalu ČOV – přirozený  a ekonomický 
způsob snížení mikrobiálního rizika

přínos živin do půdy 

energeticky nejméně náročná likvidace kalu

velmi přínosné pro společnost

 
Cesta využívání vhodných kalů přímo do  
zemědělské půdy dnes i v budoucnosti:
Cesta vyuCesta využžíívváánníí vhodných kalvhodných kalůů ppřříímo do  mo do  
zemzeměědděělsklskéé ppůůdy dnes i v budoucnosti:dy dnes i v budoucnosti:



převážení kalu z malých ČOV ke zpracování

vysoký stupeň hygienizace – vysoké náklady na 
pořízení - sterilizace

zvýšení energetické náročnosti ČOV

navrhované rozbory kalů velmi drahé z 
mikrobiologického hlediska

 

Ekonomické vyhodnocení, které jde k tíži producentůEkonomickEkonomickéé vyhodnocenvyhodnoceníí, kter, kteréé jde k tjde k tíížži producenti producentůů



Děkujeme za pozornost!

RNDr. Jana Krejsová
rndrjanakrejsova@seznam.cz

krejsova@vstecb.cz

Ing. Lubomír Nedvěd

 


