
Zpráva z konference „KALY a ODPADY 2022“ 

 

Po 4 letech se tradiční konference Kaly a odpady vrátila do Brna, tentokrát do krásného 

prostředí hotelu Fontána nad brněnskou přehradou. Jubilejní 30. ročník se konal ve dnech 15. a 

16. června 2022 a záštitu nad ní převzalo Ministerstvo životního prostředí ČR. Hlavními 

partnery konference byly VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA a.s., ARKO TECHNOLOGY a.s. a 

HUBER TECHNOLOGY, partnery firmy CENTRIVIT s.r.o., ČOVSPOL a.s., MARINER 

Flottweg  s.r.o., RADKA WATER s.r.o. a K&K TECHNOLOGY a.s. Mediálními partnery byly 

Vodní hospodářství, Komunální ekologie.cz a Průmyslová ekologie.cz. 

   

 

Registrovaných 170 účastníků si mohlo vyslechnout 18 odborných přednášek, prohlédnout 6 

posterů a navštívit 6 firemních stánků. 

   

 

Hlavní témata, kterým se konference věnovala, se týkala aktuální legislativy nakládání s kaly, 

hygienizaci kalů a metodám kontroly její účinnosti, sušení, spalování a pyrolýzy kalů, jejich 

energetického využívání a biomethanizace bioplynu a plynných produktů pyrolýzy.  Je zřejmé, 

že nové právní předpisy, které se nakládáním s kaly zabývají, výrazně zasáhnou do způsobů, 

jak s nimi zacházet.  

Legislativním předpisům nakládání s kaly se věnovala hned úvodní přednáška Ing. V. 

Jarolímové (Ministerstvo životního prostředí ČR), která ve svém referátu „Nakládání 

s bioodpadem v regionu‟ poukázala na fakt, že problematika nakládání s kaly z ČOV by se 

měla primárně řešit již v regionu s cílem využít tyto materiály jako zdroj organické hmoty a 

živin pro zemědělskou půdu, protože podle provedených výzkumů by mohla zemědělská 

krajina zadržet až o 40 % více vody, pokud by tato obsahovala dostatek organické hmoty. Při 



aplikaci kalů z ČOV na zemědělskou půdu je přitom nutno dodržet podmínky, které jsou 

stanoveny zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady (splnění stanovených kritérií, skladování, aplikace na zemědělskou půdu, 

podmínky pro kompostování kalů z ČOV). Kompostování je jedním ze způsobů, jak kaly 

z ČOV účinně hygienizovat a případně snížit obsah reziduí v kalech. Tento způsob podporuje i 

MŽP ČR dotačními programy vypsanými Státním fondem životního prostředí. 

 

Ing. N. Matoušková (SZÚ Praha) v referátu „Metody kontroly účinnosti hygienizace“ 

upozornila, že na zemědělskou půdu lze ukládat pouze upravené čistírenské kaly, přičemž 

technologie úpravy musí splňovat snížení obsahu patogenních organismů. Podmínky kontroly 

a parametry pro mikrobiologické indikátory upraveného kalu jsou dané právním předpisem 

Vyhláškou č. 273/2021 Sb. Ověření technologie úpravy kalů z hlediska účinnosti hygienizace 

se provádí podle §50.  §57 a §80 upřesňují požadavky na ověření technologie úpravy kalů z 

hlediska účinnosti hygienizace, design procesu kontroly však musí zvolit laboratoř 

s pracovníky z provozů provádějících úpravu kalů dle platných právních předpisů a dle použité 

technologie. Závěrem však konstatovala, že podle žádostí o kontrolu ověření účinnosti 

hygienizace a počtu realizovaných kontrol k dnešnímu datu lze předpokládat, že ČOV nemají 

velký zájem o přímé ukládání kalů na zemědělskou půdu, protože velmi málo čistíren provedlo 

nebo si objednalo ověření hygienizace technologie úpravy kalů a že větší zájem mají 

kompostárny zpracovávající kaly. 

Hygienizací kalů z ČOV se zabýval ve své přednášce „Jak zvýšit produkci plynu a efektivním 

způsobem zajistit hygienizaci kalů“ rovněž O. Beneš (Veolia ČR). Poukázal na skutečnost, že 

v současnosti velmi diskutované možnosti hygienizace kalů jako jsou sušení s následným 

spalováním a pyrolýzou jsou technologie z ekonomického pohledu investičně i provozně velmi 

drahé. Naopak velmi dobrých výsledků hygienizace kalů lze dosáhnout pomocí osvědčené 

technologie termofilní anaerobní stabilizace kalů, což bylo potvrzeno na čistírnách dlouhodobě 

provozovaných v termofilním režimu anaerobní stabilizace. Přechod mnoha čistíren na 

termofilní režim však brání nejen nejasný legislativní přístup ke stanovení podmínek pro použití 

kalů na zemědělskou půdu, ale také vysoké investiční náklady spojené s přechodem na vyšší 

provozní teplotu anaerobních fermentorů. Jako vhodná alternativa se jeví teplotně fázovaná 

anaerobní stabilizace (TPAD), při kterém je oddělena fáze hydrolýzy a acetogeneze v prvním 

termofilně provozovaném stupni a fáze metanogeneze ve druhém mezofilně provozovaném 

stupni. Tento proces zajišťuje hygienizaci kalu tak, aby mohl být z tohoto pohledu vhodný pro 

aplikaci na zemědělskou půdu. 

 



 

 

Další přednášky se věnovaly problematice léčiv v odpadních vodách a kalech a s tím spojenými 

problémy. T. Halešová (ALS Czech Republic, s.r.o.) ve své přednášce „Analýza léčiv 

v odpadních vodách a kalech (ČR a SR)“ poukázala na skutečnost neustále se zvyšující spotřeby 

léčiv a rozšiřující se skupiny látek vyznačujících se širokou škálou klinických účinků. 

V mezinárodním porovnání patří ČR a SR mezi státy s nejvyšší spotřebou léčiv. ČR se nachází 

na 3.místě spotřeby léčiv v přepočtu na počet obyvatel, Slovensko je na 4.místě 

z porovnávaných 28 států. Do životního prostředí se pak léčiva dostávají primárně přes čistírny 

odpadních vod, které si často s léčivy neumí poradit a umožňují jejich transport do životního 

prostředí prostřednictvím „ne“vyčištěné odpadní vody, která je vypouštěna do vod 

povrchových, nebo prostřednictvím stabilizovaného kalu, který je často aplikován na půdu jako 

hnojivo. V životním prostředí jsou léčiva dále transportována a nezřídka skončí ve zdrojích 

pitné vody. 

Jedním z nejdůležitějších zdravotních rizik, a to v celosvětovém měřítku, se stalo šíření bakterií 

rezistentních na antibiotika, jak v prezentaci „Výskyt genů antibiotické rezistence v anaerobně 

stabilizovaných kalech: zmapování současné situace a účinnost hygienizačních technologií“ 

prezentoval. P. Jeníček (VŠCHT Praha). V rámci projektu ARG Tech byla testována účinnost 

dostupných technologií hygienizace čistírenských kalů (termofilní anaerobní stabilizace, 

termická hydrolýza, pasterizace, vápnění) z hlediska jejich schopnosti odstraňovat 

antibiotickou rezistenci. Z prozatímních výsledků vyplývá, že procesy vysoce účinné na 

odstranění patogenů jako jsou anaerobní stabilizace za termofilních podmínek nebo pasterizace 

odstraňují velmi dobře i baktérie rezistentní vůči antibiotikům, ale mají omezenou účinnost 

odstranění genů antibiotické rezistence Vyšších účinnosti při odstraňování genů antibiotické 

rezistence dosahují procesy založené na vysokých teplotách (např. sušení a termická 

hydrolýza), ale následnými procesy může docházet k jejímu snížení. 

Blok přednášek zaměřený na termochemické procesy zpracování kalů zahájil M. Pohořelý 

(VŠCHT Praha) prezentací „Pyrolýza jako efektivní řešení odstraňování organických 

mikropolutantů z čistírenských kalů“, ve které se zaměřil na organická rezidua bránící použití 

kalů na zemědělský půdní fond. Obsah rezistentních organických polutantů, mezi které patří 

farmaceutika a produkty osobní péče a persistentní organické polutanty jako např. polycyklické 

aromatické uhlovodíky PAU, polychlorované bifenyly PCB, per- a polyfluorované alkylové 

sloučeniny PFAS a další činí použití čistírenských kalů v zemědělství velmi diskutovatelným. 

Obsah zmíněných polutantů je jedním z hlavních důvodů, proč nebude od července 2022 možné 

používat čistírenské kaly pro výrobu hnojivových výrobků EU na bázi kompostu a digestátu 

s certifikací CE dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1009, kterým se stanoví 

pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh. V návaznosti na Nařízení (EU) 2019/1009, 

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) ve spolupráci se skupinou STRUBIAS 



vypracovaly Technické návrhy pro vybrané nové hnojivové materiály na bázi vysrážených solí, 

materiálů po pyrolýze a zplyňování, a materiálů po termické oxidaci (spalování), u kterých 

probíhá zařazení na seznam složkových materiálů použitelných pro výrobu hnojivových 

výrobků EU.  

O. Zwettler (ARKO Technology, a.s.) představil rekonstrukci a výstavbu kalové koncovky na 

ČOV Přerov, kdy je hlavní technologií nakládání s kalem jeho sušení. Produkovaný sušený kal 

je po realizaci stavby hygienizovaný a jeho kvalita odpovídá požadavkům nového zákona č. 

541/2020 Sb. o odpadech a prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech, Vyhláška č. 273/2021 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Sušený kal je využíván jako průmyslové palivo ve 

společnosti CEMENT Hranice. Výhřevnost suchého, anaerobně stabilizovaného kalu se 

pohybuje od 9 do 12 MJ/kg a je obdobná jako u méně kvalitního energetického uhlí případně 

dřeva (10–14 MJ/kg). Kvalita sušeného kalu jako palivo byla prokázána provozními 

spalovacími testy, a proto bylo bezprostředně zahájeno jeho energetické využívání. 

Další z možností zpracování čistírenských kalů byla představena v přednášce M. Kose (SMP 

CZ, a.s.) „Solární sušárna odvodněných čistírenských kalů na ČOV Mariánské Lázně“. 

Vybudování solární sušárny kalů je součástí výhledové koncepce nakládání s čistírenskými 

kaly s kalovým centrem na ČOV Cheb. Solární sušení na ČOV Mariánské Lázně by mělo 

zajistit redukci hmotnosti odvodněného kal a ve výhledu pak redukovat dopravní náklady na 

dovoz kalu k termickému zpracování v kalovém centru v Chebu. Solární sušení je 

nízkoenergetickou, zelenou technologii, která v současné době zvyšujících se cen energií 

umožňuje významně redukovat hmotnost produkovaných kalů a současně otevírá možnosti 

zpracování kalů směrem k energetickému využívání. Součástí zadání veřejné soutěže byl i 

doplňkový topný systém z externího zdroje tepla, realizovaná sušárna je tak vlastně hybridní 

solární sušárna, nicméně dimenzování solární sušárny bylo provedeno tak, že požadovaného 

výkonu je schopna dosáhnout i bez tohoto doplňkového zdroje tepla.  

Solárnímu sušení čistírenských kalů se věnovala rovněž přednáška J. Ševčíka (Beaver 

Consulting, s.r.o.) „ Solární sušící systémy čistírenských kalů ve středoevropských regionech“, 

který poukázal na skutečnost, že solární sušárny jsou zajímavým řešením pro nakládání s kalem 

v případě dostupnosti dostatečné půdorysné plochy. V porovnání s teplotními sušárnami 

dosahují dramatických úspor energie. Solární sušárna může být až 20x energeticky efektivnější 

než např. nízkoteplotní pásová. Solární sušení se tak stává zajímavým pro mnoho investorů a 

provozovatelů. 

Ing. Katarína Čegiňová (STU Bratislava) ve své přednášce „ Zvyšovanie produkcie bioplynu 

na komunálních ČOV dávkovaním kuchyňských odpadov“ poukázala na možnost navýšení 

produkce bioplynu na komunálních ČOV přídavkem potravinářského odpadu, kterého se ročně 

na Slovensku vyprodukuje přibližně 590 tisíc tun, což představuje 108 kg na obyvatele. 

Samosprávy na Slovensku mají od 1.1.2021 podle § 81 zákona o odpadech povinnost tento 

odpad separovat, přičemž vhodným způsobem nakládání s tímto odpadem se jeví kofermentace 

v anaerobních fermentorech na komunálních ČOV. Tímto přídavkem by se významně zvýšila 

produkce bioplynu, nevýhodou však je nutnost jeho hygienizace, zvýšená produkce kalu, 

zvýšené koncentrace CHSK a Ncel na odtoku z ČOV a s tím související poplatky resp. pokuty. 

Zušlechťování bioplynu na biomethan se ve své přednášce „Biomethan z biologické konverze 

CO2 a enrgoplynů“ věnovala D. Pokorná (VŠCHT Praha). Získání biomethanu spočívá v 

odstranění CO2 z bioplynu a dosažení koncentrace CH4 na úroveň zemního plynu, které je 

specifikováno v různých zemích národními nařízeními a pohybuje se v hodnotách > 95 % 

obsahu methanu. Odstranění CO2 z bioplynu se provádí buď různými fyzikálně chemickými 

metodami – zejména vodní vypírkou, chemickými vypírkami, membránovou separací, tlakovou 

adsorpcí nebo jeho přeměnou na methan pomocí H2 nebo i CO jako redukčního činidla 

chemicky nebo biologicky. Biologická konverze spočívající v činnosti hydrogenotrofních 



methanogenů je možno využít nejen na CO2 přímo v bioplynu, ale i na CO2 odstraněný 

z bioplynu výše zmíněnými fyzikálně chemickými metodami, CO2 pocházející z fermentačních 

výrob nebo ze spalin. Kromě biomethanizace oxidu uhličitého jsou v současné době vyvíjeny 

procesy výroby biomethanu z různých odpadních zdrojů. Jedním z nejslibnějších přístupů je 

proces anaerobní fermentace energoplynů. V posledních letech vzrůstá zájem o zpracování 

nerozložitelných nebo špatně rozložitelných odpadů jejich zplyňováním na syntézní plyn 

(syngas) - H2, CO a CO2, nebo pyrolýzou na pyrolýzní plyn - H2, CO, CO2  a CH4. Anaerobní 

mikroorganismy jsou schopné využít tyto plyny jako zdroj uhlíku a energie a produkovat 

biomethan. Stále však existují problémy, které je třeba vyřešit, aby i tato technologie dosáhla 

širšího komerčního využití.  

„Termická hydrolýza kalů v podmínkách ÚČOV Praha“ byl příspěvek, který představili 

J. Rosický (PVS a.s.) a P. Jeníček (VŠCHT Praha). Termická hydrolýza (THP – thermal 

hydrolysis process) je moderní postup předúpravy čistírenských kalů, který nabízí intenzifikaci 

jejich anaerobní stabilizace. Principem THP je vystavení kalu na krátkou dobu (30-60 minut) 

vysokým teplotám (140-180 oC) a tlakům (4-10 bar), při nichž dochází ke změně struktury kalu 

a k jeho dezintegraci. Tyto kvalitativní změny pak dávají předpoklad ke zvýšené účinnosti 

následné anaerobní stabilizace a hygienizace. Předpokládanými výhodami této technologie jsou 

zrychlení a prohloubení rozkladu organických látek a s tím spojená vyšší produkce bioplynu 

nebo možnost zkrácení doby zdržení kalu, lepší odvodnitelnost kalů a vysoký stupeň 

hygienizace kalů. Nevýhodami této technologie naopak jsou vysoké investiční náklady (které 

mohou být kompenzovány menšími objemy fermentorů), vyšší spotřeba energie na ohřev kalu 

kompenzovaný však vyšší produkcí bioplynu, riziko inhibice amoniakálním dusíkem a riziko 

tvorby nerozložitelných organických látek. Dosažené výsledky ukázaly, že se plně potvrdil 

vysoký stupeň hygienizace kalů. Potvrdilo se zlepšení odvodnitelnosti, i když pouze do cca 3 

procentních bodů v sušině odvodněného kalu. Přestože bylo dosaženo velmi dobré specifické 

produkce bioplynu asi 500 L/kg, (vyjádřeno pro přivedenou organickou sušinu), nepotvrdilo se 

v podmínkách ÚČOV Praha prohloubení rozkladu organických látek a zvýšení produkce 

bioplynu, což může mít souvislost s tvorbou nerozložitelných látek. 

J. Musil (Huber Technology CS) představil ve své prezentaci „Sušení a spalování čistírenských 

kalů v Halle-Lochau“ řešení zpracování čistírenského kalu v provozu umístěném mimo ČOV. 

Jedná se o kombinaci pásové sušárny a fluidního monospalování kalu při současném získávání 

tepelné a elektrické energie z parní turbíny. Využití odpadních kalů je vysoce flexibilní; z kalů 

bohatých na fosfor vzniká popel, který lze využít ke znovuzískávání fosforu, je tedy možná 

recyklace fosforu. Schéma čištění spalin je vysoce optimalizované; splňující požadavky 

zákazníka (požadavky na místo, recyklace fosforu, atd.). Zároveň je zde možnost produkce 

elektrické energie zohledňující specifické individuální podmínky a velikost aplikace. 

„Stanice energetického využití čistírenského kalu a biomasy na ČOV Písek“ byla předmětem 

přednášky J. Horejše (K&K TECHNOLOGY a.s.). Projekt byl realizován na ČOV Písek o 

velikosti 40 000 EO. Množství odvodněného kalu 500 kg/hod. Přebytky tepelné energie se 

využívají na výrobu elektrické energie zařízením ORC. Součástí realizace je linka na výrobu 

organicko-minerálního substrátu. Instalovaná technologická linka řeší energetické využití 

odvodněných kalů z provozu ČOV jejich spoluspalováním ve směsi s biomasou. Tím 

minimalizuje množství a hmotnost koncového produktu odcházejícího z čistírny odpadních 

vod. Sušení a následné spoluspalování kalů s biomasou je jedním ze směrů dalšího nakládání 

se strojně odvodněným kalem. Tato technologie umožňuje s relativně nízkými investičními 

náklady energeticky nenáročnou likvidaci kalu přímo v místě jeho vzniku. Tím naplňuje 

principy oběhového hospodářství a je ukázkou efektivního energetického využití odpadu. 

R. Rosenbergová (Veolia ČRT) v dalším průběhu konference přednesla přednášku na téma 

„Zajímavé trendy z benchmarkingu velkých ČOV s anaerobní stabilizací kalu – 17 let 



praktických zkušeností“. Technické oddělení Veolia ČR začalo v roce 2006 sbírat klíčová 

provozní data z  velkých ČOV (kapacita nad 100 000 EO) a vytvořilo dnes již 17letou tradici 

benchmarkingu. Tato jedinečná databáze, která dnes obsahuje více než 700 údajů z každé ČOV. 

Velká část této databáze je zaměřena na kalové hospodářství a na energetiku. Před 17 lety se do 

tohoto benchmarkingu zapojilo jen 9 ČOV ze střední a západní Evropy. V současné době se 

sběru a porovnání provozních dat účastní na 30 ČOV nejen z Evropy, ale také z Asie a Blízkého 

východu. V současné době, vzhledem k všeobecně známé situaci související s rostoucími 

cenami energií, plánem Green Deal a odklonu od fosilních paliv, EU Green taxonomy, 

geopolitické situaci, rostoucí důležitostí obnovitelných zdrojů energie, atd., je pravidelný sběr 

a vyhodnocování provozních dat z ČOV se zaměřením na energetiku prakticky nutností. A 

v tomto příspěvku popsaný benchmarking je jedním z klíčových nástrojů k dosažení 

energetického optima na ČOV. 

„Anaerobní zpracování odpadní biomasy z fermentačních výrob“ bylo prezentováno M. 

Hutňanem (STU Bratislava) v přednášce „Anaerobné zpracovanie odpadovej biomasy 

z fermentačnej výroby.“ Výsledky ukázaly rizika a možnosti jejich řešení při anaerobním 

zpracování tohoto substrátu. 

J. Foller  ve svém příspěvku „Hygienizace a úprava kalů z menších komunálních ČOV čistým 

kyslíkem, dle požadavků legislativy, není s využitím PSA-generátorů luxusem“ představil 

původní českou technologii hygienizace a stabilizace kalů z biologických ČOV metodou ATAS 

(autotermní termofilní aerobní stabilizace) s využitím čistého kyslíku. Přednáška představila 

poslední z realizací na ČOV Rájec-Jestřebí z roku 2021. 

Posledním příspěvkem přednáškového bloku byla prezentace K. Plotěného (ASIO NEW) 

„Kam s kalem z malých zdrojů?“, zabývající se nakládáním s kaly z malých domovních čistíren 

a exkrementy od obyvatel, které jsou z hlediska legislativy naprosto přehlíženy a zapomenuty. 

I proto, že byť i teoretické riziko, že by do potravinového řetězce přešly z „domácího“ kalu 

nějaké nebezpečné polutanty je určitě mnohonásobně menší než to, že se tam dostane něco 

z výroby rostlin (pesticidy) nebo masa (antibiotika, konzervanty), se navzdory legislativě 

chovají producenti těchto „kalů“ naprosto racionálně. Apeloval na nutnost hledat udržitelné 

postupy nakládání, kdy bude zároveň s ekologickými, zdravotními a ekonomickými otázkami 

brán ohled i na sociální únosnost a úměrnost rizik. A tyto postupy je pak třeba oficiálně zavádět 

do praxe.  

 

Konference se zúčastnilo 170 registrovaných účastníků z České republiky, Slovenska a 

Německa. 



Kromě přednáškového bloku byla v rámci konferenci představena i posterová sdělení. Tento 

blok doprovázela i soutěž o nejlepší prezentovaný poster. Na 1.místě se umístil D. Andreides 

(VŠCHT Praha) s posterem „Biomethanizace syngasu v biofilmovém reaktoru provozovaném 

v rozdílných teplotních režimech“, 2. místo obsadila B. Jankovovičová (STU Bratislava) 

s posterem na téma „Predúprava lignocelulózových materiálov enzymatickou zmesou pre 

zvýšenú produkciu bioplyny“ a na 3.místě se umístnila A. Mágrová (VŠCHT Praha) 

s posterovým sdělením „Stanovení odvodnitelnosti kalů pomocí centrifugační metody.“ Všem 

oceněným blahopřejeme a doufáme, že se tato soutěž stane tradicí na všech dalších ročnících 

konference Kaly a odpady. 

Závěrem lze říci, že konference prokázala stále větší aktuálnost problematiky čistírenských kalů 

a odpadů a potřebu věnovat jí pozornost jak u vlastníků, tak i u provozovatelů ČOV. Pozornost 

se stále více upíná k novým legislativním předpisům spojeným s nakládáním s kaly a jejich 

aplikací na zemědělský půdní fond, na termochemické procesy spojené s likvidací organických 

odpadů, znovuvyužití fosforu a v souvislostí s energetickou krizí na soběstačnost ČOV a 

produkci biomethanu. 

Konference Kaly a odpady v Brně byla velmi úspěšná a lze předpokládat, že prezentovaná 

témata jsou natolik aktuální, že následující ročníky se setkají se stejně kladným ohlasem 

přítomné odborné veřejnosti. Již 31. ročník se uskuteční za 2 roky. 

Tak na shledanou v roce 2024 na Slovensku. 

 
Ing. Dana Pokorná, CSc. 
Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. 

 
CzWA – OS Kaly a odpady 
VŠCHT Praha – Ústav technologie vody a prostředí 

 

 

 


