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Abstract: Research into the use of sludge from sewage treatment plants in 
plantations of fast growing species 

The aim of this work is to evaluate one of the possibilities of safe utilisation of 
sewage sludge as a source of hazardous substances produced in sewage sludge 
treatment within the area of Central Moravia. The study verifies the possibilities of 
the application of the sewage sludge as a fertilizer on plantations of fast-growing 
woody plants.  

As a suitable woody plant for this area the Japanese poplar and its clones J101 to 
J105, which is characterized by significant yield and resistance against biotic and 
abiotic influences can be recommended. Minor shortage of the area is the depth 
of the underground water, which should oscillate around 120 and 150 cm but in 
reality oscillates between 400 and 600 cm, which could effectively be solved by 
fertilizing irrigation water from sewage sludge treatment Prostějov. The distance 
of potential biomass purchaser is 12,2 km, which seems to be optimal.  
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ÚVOD 

Čistírenské kaly jsou složitou heterogenní suspenzí anorganických a 
organických látek odsazených z odpadních vod nebo vzniklých při 
technologických procesech čištění odpadních vod. Jsou bohatým zdrojem 
organické hmoty, základních živin i stopových prvků a mohou zlepšovat 
fyzikálně – chemické i biologické vlastnosti půd. Z živin jsou v kalech významně 
zastoupeny především dusík a fosfor, obsah draslíku bývá většinou nízký. 
Reakce kalu je většinou neutrální až alkalická. Obsah přístupných živin v 
čistírenských kalech je významný, ale značně variabilní mezi čistírnami, 
zatímco u jednotlivých čistíren je poměrně stabilní. Aplikace na zemědělskou 
půdu je jedním z nejrozumnějších způsobů využití čistírenských kalů. Na 
zemědělskou půdu mohou být používány pouze kaly, které vyhovují mezním 
hodnotám koncentrací vybraných rizikových látek a prvků a mikrobiologickým 
kritériím, stanoveným vyhláškou. 



30 

Hlavním cílem práce bylo navržení možného způsobu využití čistírenského 
kalu vyprodukovaného výše uvedenými ČOV. Jedná se o využití čistírenského 
kalu jako hnojiva na plantážích rychle rostoucích dřevin (RRD). Ověření a 
vyhodnocení navrženého způsobu využití čistírenského kalu a možnosti 
založení plantáže RRD bylo provedeno v rámci oblasti ČOV Prostějov. 

Kal je nevyhnutelnou součástí při procesu čištění odpadních vod. 
Zpracování těchto vod je procesně řešeno tak, aby odstraňovalo nežádoucí 
složky z vody a koncentrovalo je do objemově malého vedlejšího produktu – 
kalu. Cílem úpravy kalů je zabránit nepříznivým dopadům na životní prostředí a 
lidské zdraví. 

Požadavkem je takové využití nebo zpracování kalů, které je přijatelné pro 
životní prostředí, udržitelné a ekonomicky únosné, neboť zpracování kalů 
obvykle stojí přibližně více než polovinu celkových nákladů na čištění 
odpadních vod. 

Odpadová politika EU potlačuje ukládání odpadů a podporuje zabránění 
vzniku odpadů, jejich minimalizaci a recyklaci. 

Produkci kalů nelze zabránit (pouze lze zmenšit jeho množství), navíc 
požadavky na vyšší kvalitu vypouštěné vody budou dále obecně zvyšovat 
množství produkovaných kalů. 

Jediné zbývající možnosti jsou recyklace a destrukční metody. 

Možnosti recyklace zahrnují použití na půdu jako organické hnojivo nebo pro 
vylepšení kvality půdy v zemědělství a pro rekultivace. Destrukční metody 
zahrnují spalování bez nebo s využitím energie, zplyňování a použití kalu jako 
paliva. 
 
 

METODIKA 

Charakteristika kalů z ČOV z hlediska použití na zemědělské půdě 

Čistírenské kaly jsou složitou heterogenní suspenzí anorganických a 
organických látek odsazených z odpadních vod nebo vzniklých při 
technologických procesech čištění odpadních vod. Jsou bohatým zdrojem 
organické hmoty, základních živin i stopových prvků a mohou zlepšovat 
fyzikálně – chemické i biologické vlastnosti půd. Z živin jsou v kalech významně 
zastoupeny především dusík a fosfor, obsah draslíku bývá většinou nízký. 
Reakce kalu je většinou neutrální až alkalická. Obsah přístupných živin v 
čistírenských kalech je významný, ale značně variabilní mezi čistírnami, 
zatímco u jednotlivých čistíren je poměrně stabilní. 

Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu 

Aplikace na zemědělskou půdu je jedním z nejrozumnějších způsobů využití 
čistírenských kalů. Naše zemědělství, vzhledem ke snížení produkce 
statkových hnojiv a spotřeby průmyslových hnojiv, potřebuje alternativní zdroje 
minerálních a organických látek, což by mohly být právě čistírenské kaly, ale 
jejich použití je značně omezeno přítomností nežádoucích toxických prvků, 
zejména ve zvýšených koncentracích těžkých kovů (Zn, Cu, Co, Pb, Hg, Cr, 
Cd), rizikových organických látek a patogenních mikroorganismů.  

Podle současné legislativy (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláška 
MŽP č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 
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půdě v platném znění) je značně omezen objem kalů přímo použitelných k 
hnojení zemědělské půdy. A tak stále se zvyšující produkce odpadních 
čistírenských kalů, která zároveň představuje i rostoucí požadavky na jejich 
likvidaci, se stává vážným ekologickým problémem u nás i v zahraničí. 

Na kvalitu a hygienickou nezávadnost kalů aplikovaných na půdu jsou 
kladeny stále větší nároky. Podle vyhlášky č. 382/2001 Sb. musí být při aplikaci 
upravených čistírenských kalů na zemědělskou půdu dodrženy mezní hodnoty 
koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech. 

Upraveným kalem se dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 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. 

V zemědělství by kaly měly být používány jen tehdy, kdy to půda či rostliny 
potřebují a zároveň je vyloučeno ohrožení zdraví zvířat nebo lidí, poškození 
kvality podzemních a povrchových vod a ohrožení dlouhodobé kvality půdy a 
mikroorganismů v ní žijících. 

V půdě, na které mohou být použity kaly, nesmějí být překročeny mezní 
hodnoty koncentrace vybraných rizikových látek. 
 
 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Využití čistírenských kalů jako hnojiva na plantážích rychle rostoucích 
dřevin (RRD) 

Jedná se o využití čistírenských kalů jako hnojiva na plantážích rychle 
rostoucích dřevin (RRD). Tyto plantáže jsou využívány k odstraňování těžkých 
kovů z čistírenských kalů a k produkci dřevní biomasy za účelem krytí vlastní 
potřeby energie (elektřina, teplo) nebo pro odběr dřevní biomasy (ekonomické 
hledisko) místní elektrárnou nebo teplárnou a pokrytí poptávky po energii 
přilehlou částí obce. Popel ze spalování biomasy je také recyklován opětovným 
použitím jako hnojivo. 

Na plantáže jsou vysazovány a následně pěstovány topoly a vrby jako rychle 
rostoucí dřeviny. Mají mělký kořenový systém se schopností zvládnout 
anaerobní podmínky (především vrba) a velmi významnou schopnost absorpce 
a akumulace těžkých kovů – fytoremediace.  

Aplikace kalů musí být ovšem prováděna správně. Je nutné učinit opatření, 
která zabrání ohrožení životního prostředí. Z bezpečnostních důvodů je 
doporučováno použití pouze předupravených čistírenských kalů (např. 
kompostováním). Předupravený čistírenský kal obsahuje větší množství fosforu, 
který může být recyklován v zemědělství, menší množství dusíku a velmi málo 
draslíku. Díky deficitu dusíku a draslíku kal není vyváženým hnojivem. Proto se 
používají další hnojiva k dosažení optimálního stavu dusíku a draslíku v půdě 
(platí pro půdy chudé na živiny). 

Kromě užitečných prvků jsou v kalech obsaženy těžké kovy. Obecná kvalita 
kalů z ČOV je dobrá, kdy těžké kovy jsou většinou v normě stanovených limitů. 
Kaly se opatřují certifikáty kvality a kvantity. Proto je lze použít k aplikaci na 
plantážích RRD. 
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Kaly jsou na plantáže aplikovány pomocí zemědělské techniky (rozmetadla 
hnojiv). 

Díky rychlému růstu dřevin se hnojení provádí z technického hlediska po 
každé sklizni. Důležité je doplňkové hnojení hnojivy s dusíkem a draslíkem aby 
bylo dosaženo maximálního růstu a tím produkce dřevní biomasy (platí pro 
půdy chudé na živiny). 

Zavlažování porostů RRD lze provádět odpadní vodou. Je prováděno jako 
náhražka při nedostatku vody a znamená také nižší náklady na hnojení. Přímá 
aplikace neupravené odpadní vody není doporučena v důsledku vysokého 
obsahu nežádoucích látek. Důležitá je tedy předúprava odpadní vody pro 
zavlažování (hrubá filtrace, jemná filtrace, chemická předúprava, tlakovzdušná 
flotace). Často dochází při předúpravě odpadní vody nejen ke snížení škodlivin, 
ale také ke ztrátě dostupných živin, dusíku a draslíku. 

Zavlažování odpadní vodou musí být zahájeno jeden rok po založení 
plantáže RRD, kdy dřeviny mají již vytvořený kořenový systém a vymílání je 
zanedbatelné. Závlaha by měla být prováděna denně, s vyjímkou období 
prudkých dešťů, aby se zabránilo vyplavení živin či odpadních vod. Pro 
rovnoměrné zalití je vhodné přesouvat závlahu na jednotlivé části plantáže. Pro 
snížení nákladů na pracovní sílu by měl být tento proces automatizován. 
Důležitá je pravidelná kontrola účinku na životní prostředí (odběr vzorků a jejich 
chemická analýza během závlahového období, který nám určí koncentraci 
prvků v podzemní vodě). 

RRD jako nekrmivářské a nepotravinářské plodiny nevytváří riziko zanesení 
těžkých kovů do potravního řetězce. Ohrožení lidského zdraví je tedy minimální. 
Těžké kovy, které se do půdy dostanou při aplikaci kalů, jsou ve velké míře 
odstraněny při růstu vrb nebo topolů. Nejsou zaznamenány ani problémy se 
zápachem nebo hygienou a to díky předzpracování kalů a odpadních vod. 
(kompostování, vápnění atd.) 
 
 

VÝSLEDKY 

Obsah těžkých kovů ve vyhnilém kalu sledované čistírny odpadních vod ve 
srovnání s mezními hodnotami koncentrace rizikových látek a prvků dle 
vyhlášky 382/2001 Sb. jsou uvedeny v následujících tabulkách: 

 
Tab. 1: Mezní hodnoty koncentrace rizikových látek a prvků  

Riziková látka 
Mezní (maximální) hodnoty koncentrací 

v kalech (mg/kg sušiny) 

As      30 

Cd        5 

Cr    200 

Cu    500 

Hg        4 

Ni    100 

Pb    200 

Zn 2 500 
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Tab. 2: Obsah těžkých kovů ve vyhnilém kalu určeném ke kompostování  

 

  

Pb 

mg/kg 

Cd 

mg/kg 

Cu 

mg/kg 

Cr 

mg/kg 

Ni 

mg/kg 

Zn 

mg/kg 

Leden 46,0 3,0 240 40,0 37,0 2000 

Únor 44,0 3,1 260 44,0 38,0 1400 

Březen 43,0 2,9 220 50,0 33,0 1400 

Duben 35,0 5,3 190 41,0 38,0 1300 

Květen 52,0 6,9 200 57,0 36,0 1400 

Červen 46,0 4,3 270 54,0 32,0 1300 

Červenec 53,0 3,7 190 60,0 37,0 1200 

Srpen 55,0 3,3 210 56,0 38,0 1400 

Září 57,0 3,6 240 60,0 54,0 1700 

Říjen 53,0 2,8 210 53,0 48,0 1500 

Listopad 44,0 3,0 230 53,0 44,0 1600 

Prosinec 49,0 3,3 230 58,0 49,0 1700 

Průměr 48,1 4,0 224 52,2 40,3 1492 

max.pov.hodnoty 
(prům. komposty) 

500 13 1200 1000 200 3000 

Min. 35 2,8 190 40 32 1200 

Max. 57 6,9 270 60 54 2000 

        

kg/rok v 100% suš. kalu 55,40 4,3400 258,29 60,11 46,47 1718,71 

ohlašovací práh(emise) 20 5 50 50 20 100 

 
 

DISKUSE 

Pro problematiku využití čistírenských kalů na plantážích RRD byla 
vypracována v rámci projektu BIOPROS Metodika bezpečné aplikace 
odpadních vod a kalů pro zvýšení efektivnosti produkce dřevní biomasy na 
plantážích rychle rostoucích dřevin (Publikace CZ-BIOM2008). 

Ověření vhodnosti stanoviště ČOV Prostějov (zemědělské výrobní oblasti 
Prostějov) pro založení plantáže rychle rostoucích dřevin (RRD).  

Půdní úrodnost 

Půdní typ: černozem a hnědozem vzniklé na spraši. Pozemek nutno připravit 
s ročním předstihem. Při zaplevelení pozemku provést odplevelení před 
výsadbou a potom 1 až 2 roky po výsadbě z hlediska omezení konkurence 
plevelů prýtům rašícím z řízků. Z hlediska ochrany přírody se doporučuje 
mechanické odplevelení (plečkování, kosení) v kombinaci s pěstováním 
přípravné plodiny (řepka, ječmen) již rok před založením plantáže. Na podzim 
zorat do hloubky nejméně 30 cm, na jaře před výsadbou provést urovnání půdy 
vláčením. Zemědělská výrobní oblast Prostějov se vyznačuje kvalitními půdami, 
které jsou pro rychle rostoucí dřeviny dostatečně zásobeny živinami, proto 
hnojení průmyslovými hnojivy neprovádíme. Jako organické hnojivo využijeme 
čistírenských kalů z ČOV Prostějov předupravených kompostováním, které jsou 
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zdrojem humifikovaných organických látek a živin. Obsah těžkých kovů v kalech 
je v normě (vyhl. 382/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Studie, která se zabývá rizikem vlivu čistírenských kalů na zemědělskou 
půdu, je publikována v časopise Waste Management v roce 2008. Cílem práce 
„Potential benefits and risks of land application of sewage sludge“ bylo 
zhodnocení dostupných informací o různých aspektech aplikace čistírenských 
kalů na zemědělskou půdu a následné zhodnocení jejich účinku na rostlinnou 
výrobu (SINGH 2007). 

Klimatické podmínky 
Z klimatického hlediska řadíme území Prostějova do klimatické oblasti T2 

(QUITT1971) charakterizované dlouhým teplým a suchým létem, teplým až 
mírně teplým jarem a podzimem, krátkou mírně teplou zimou s krátkým trváním 
sněhové pokrývky. Maximální úhrny srážek jsou charakteristické pro letní 
měsíce se značnou následnou evaporací. Průměrná roční teplota 8-9 °C. 

Dostupnost vody 

Průměrný roční srážkový úhrn zemědělské výrobní oblasti Prostějov činí  
558 mm (především letní měsíce, které se vyznačují zvýšenou evaporací). 
Hloubka podzemní vody v rozmezí 400-600 cm, je tedy nutno provádět 
doplňkovou závlahu. Na doplňkovou závlahu rychle rostoucích dřevin je vhodné 
užití tzv. hnojivé závlahy mikropostřikem odpadními vodami z ČOV Prostějov. 
Hnojivá závlaha kromě regulace vláhového režimu upravuje i živinný režim půd.  

Studii možnosti využití čistírenských kalů a odpadních vod zpracovali ve 
Švédsku (Swedish University of Agricultural Science). V článku „Sewage sludge 
and wastewater fertilisation of Short Rotation Coppice (SRC) for increased 
bioenergy production Biological and economic potential“ aplikace kalů se jeví 
jako přijatelná alternativa využití kalů a tato aplikace má i přínos pro farmáře, 
kteří je využijí na svých pozemcích. Studie se zabývá využitím odpadních vod a 
kalů k zavlažování mládků rychle rostoucích rostlin (DIMITRIOU 2011). 

Lokalita Prostějova se vyznačuje nízkou hladinou spodní vody, je zde tedy 
menší riziko znečištění spodních vod při použití čistírenských kalů jako 
organického hnojiva. 

Druh dřeviny 

Z pohledu klimatických podmínek se jako vhodná dřevina pro tuto oblast jeví 
topol. Topoly se pěstují ve tříletém a šestiletém sklizňovém cyklu. K výsadbě na 
plantáže se používají klony. Dřeviny vysazujeme v březnu, popřípadě začátkem 
dubna, kdy teplota půdy je vyšší jak 5 °C. Počet řízků pro výsadbu se pohybuje 
v rozmezí 13 000 až 16 000 na hektar. Výsadba se provádí ručně nebo 
mechanizovaně. Sklizeň provádíme v době vegetačního klidu (zimní měsíce) 
také ručně nebo mechanizovaně. U tříletých porostů použijeme motorové pily, u 
starších porostů je potřeba ke sklizni speciální lesní technika (např. harvestor). 
Roční výnos se pohybuje v závislosti na délce sklizňového cyklu a odrůdě od 8 
do 25 t/ha sušiny při obsahu vody 50-60%. Mezi nejvhodnější a nejčastěji 
pěstované klony topolů na plantážích RRD patří Japonský topol a jeho klony 
J-101 až J-105. V Německu se tyto klony označují jako klony Max 1-2-3-4-
Rochester vzniklé křížením druhů Populus maximowiczii Henry x Populus 
nigra L. Japonský topol má vysoký výnos, vysokou ujímavost řízků a toleranci k 
patogenům, rychlý terminální růst v prvních letech a husté větvení v dolní části 
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kmene, které je vhodné k potlačování plevelů v prvních letech. Mezi další 
důležité vlastnosti patří velmi dobré kořenění a ujímavost z řízků v polních 
podmínkách. Zatím nebyly pozorovány žádné vážné příznaky poškození 
biotickými a abiotickými činiteli. Před založením plantáže je ovšem vhodná 
konzultace s pěstitelem ohledně výběru sazenic vhodných pro danou oblast. 

Podobnou problematikou se zabývá článek „Impacts of paper sludge and 
manure on soil and biomass production of willow“ z roku 2010 publikovaný 
časopisem Biomass and Bioenergy. Výzkum probíhal v USA a zabýval se 
analýzou vlivu papírenských kalů a hnoje na produkci biomasy vrby (Salix 
dasyclados SV1), dále zkoumal možné vlivy na vlastnosti půdy. Výzkum 
probíhal v roce 2005 na Department of Forest and Natural Resources 
Management, SUNY College of Environmental Science and Forestry 1, Forestry 
Dr. Syracuse, NY 13210, USA (QUAYE 2010). 

Velikost plantáže 

Velikost plantáže ovlivňuje výši možné dotace, kterou může pěstitel získat. 
Základní podmínky poskytnutí dotace řeší Nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů o stanovení některých podmínek pro poskytování 
dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle 
rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití 
(předpis nabyl účinnosti 24. 5. 2004). Řešení hledá řada odborníků, 
publikujících na webových stránkách CZ-BIOM, například Stupavský, V. Výběr 
vhodného stanoviště pro založení plantáže rychle rostoucích dřevin. 
(STUPAVSKÝ 2009) 
 
 

ZÁVĚR 

Hnojení plantáží rychle rostoucích dřevin čistírenskými kaly lze v současné 
době považovat za levný, nezávadný a efektivní způsob zneškodňování těchto 
kalů. Jedná se zejména o vhodný způsob odstranění těžkých kovů z potravního 
řetězce prostřednictvím schopností rychle rostoucích dřevin (topolů a vrb) vázat 
těžké kovy ve svých rostlinných pletivech. Současně se uplatňuje také hnojivý 
účinek kalů jako organického hnojiva, kdy do půdy se dostávají prostřednictvím 
předupravených čistírenských kalů humifikované organické látky a živiny 
(fosfor, dusík, draslík) a zlepšuje se tím struktura a úrodnost půdy. Kromě 
environmentálních výhod jsou plantáže rychle rostoucích dřevin také zdrojem 
možného zisku z vypěstované biomasy, která se začíná využívat jako levnější 
náhrada fosilních paliv. V poslední době se zvyšuje poptávka ze strany 
elektrárenských a teplárenských společností po biopalivech, zejména pak po 
dřevní štěpce. Pěstování rychle rostoucích dřevin je jedna z možností, jak tuto 
poptávku uspokojit.  

Dalším z důvodů zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin je snížení 
přebytků potravin využitím zemědělské půdy pro nepotravinářskou produkci.  

Pro dosažení uspokojivých výsledků je nutno posoudit, zda vybraná oblast je 
vhodná pro založení plantáže rychle rostoucích dřevin. Z hlediska vhodnosti 
umístění plantáže rychle rostoucích dřevin jsme posuzovaly lokalitu ČOV 
Prostějov (zemědělskou výrobní oblast Prostějov). Přes zamítavé stanovisko 
vedení podniku ohledně pěstování rychle rostoucích dřevin z ekonomického 
hlediska a z hlediska možných využitelných prostor se samotná zemědělská 
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výrobní oblast Prostějov jeví jako velmi vhodná lokalita pro jejich pěstování, 
zejména pak pěstování topolu. Velmi kvalitní půdy, malá nadmořská výška, 
rovinatý terén a také sušší klima zajistí velmi dobrou produkci této energetické 
dřeviny. Jako vhodnou dřevinu pro tuto oblast lze doporučit Japonský topol a 
jeho klony J-101 až J-105, který se vyznačuje vysokým výnosem, dobrou 
ujímavostí řízků v polních podmínkách a odolností vůči biotickým a abiotickým 
činitelům. Menším nedostatkem lokality je hloubka spodní vody, která by se 
měla pohybovat kolem 120 až 150 cm a pohybuje se v rozmezí od 400 do 600 
cm, což lze efektivně vyřešit hnojivou závlahou mikropostřikem použitím 
odpadních vod z ČOV Prostějov. Vzdálenost výhledově možného odběratele 
biomasy činí 12,2 km, což se jeví jako optimální. Za dobrou motivaci pro 
pěstování rychle rostoucích dřevin lze také označit možnost získání dotace.  

Vytěženou energetickou dřevinu lze zpracovávat na štěpku pro přímé 
spalování ve výtopnách nebo lze štěpku použít na výrobu dřevěných briket 
nebo pelet a to přímo v místě zemědělského družstva Olšany u Prostějova. 
Vhodnou formou spolupráce subjektů (ČOV Prostějov jako producent kalů, 
zemědělské družstvo jako pěstitel energetické dřeviny a dodavatel biomasy, 
město Prostějov jako odběratel a spotřebitel biomasy) lze docílit úspor za 
vyrobené teplo pro domácnosti v Prostějově a významnou měrou se podílet na 
trvale udržitelném rozvoji eliminací těžkých kovů z životního prostředí 
prostřednictvím rychle rostoucích dřevin.  
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