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Abstract: Use of the vegetation to sludge dewatering 

A current problem in most municipal wastewater and in domestic sewage is to 
define and implement an effective, safe and cheap means of disposal or use of 
sludge. One of many possibilities is the use of sludge as fertilizer agricultural 
soils. The content of this paper are findings from the research, which used a 
wetland plants to dewater of liquid stabilized sludge from small wastewater 
treatment plants using the open surface, but too the greenhouses. The research 
work focused first on evapotranspiration characteristics of different types of 
wetland plants in the last year, then followed comparing innovative solutions – 
covering by greenhouses and applications of sewage sludge from biological 
wastewater treatment. The results of this modification achieving extremely 
positive values, the concentrations of opened dry sludge is compared with one 
another standard equipment with the solution using greenhouse shelter show 
example values  68% vs. 29% in June, 46% vs. 23% in July and 41% vs. 19% in 
August, so they are directly usable for practice, and it is very easy to compare the 
various economic aspects, particularly investment costs. 
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ÚVOD 

Při řešení problematiky kalového hospodářství je třeba znát množství a složení 
čistírenských kalů, stejně jako možnosti jeho stabilizace. ČSN 75 6401 uvádí, 
že 1 ekvivalentní obyvatel (EO) produkuje 55 g nerozpuštěných látek (NL). 
HLAVÍNEK et al. (2001) udávají specifickou produkci sušiny kalu na 1 EO u 
surového kalu 85 g.d

-1
 a 55 g.d

-1
 anaerobně stabilizovaného kalu. Tyto údaje 

byly stanovené pro středně zatíženou aktivaci. MICHALOVÁ (2002, 2004), která 
zjistila, že produkce kalu se ročně zvyšuje o 250 tis. tun sušiny; 79 % kalu je 
stabilizováno anaerobními technologiemi s vyhříváním, 5 % bez vyhřívání, 3 % 
je stabilizováno aerobně a 13 % není stabilizováno. Složení čistírenských kalů, 
vhledem ke značné rozdílnosti v původu, je třeba stanovit individuálně. Hlavní 
pozornost je třeba věnovat obsahu těžkých kovů (arzénu, kadmiu, chrómu, 
mědi, rtuti, niklu, olova, zinku), stanovení absorbovatelných organických 



39 

halogenů (AOX), polychlorovaných bifenylů (PCB) aj. Z mikrobiologických 
šetření je třeba věnovat hlavní pozornost stanovení termotolerantních 
koliformních baktérií, enterokoků a Salmonel sp. Z hlediska přímého 
zemědělského využití je důležitý obsah nutrietů, zejména přijatelných forem 
dusíku, fosforu, draslíku, vápníku a hořčíku a organických látek ve 
stabilizovaných čistírenských kalech. Údaje o obsahu nutrientů v kalech 
vápněných a bez vápna uvádějí např. Regelwerk Abwasser-Abfall (ATV) – 
Information (1997) v tab. 1.  
 
Tab. 1: Průměrný obsah nutrientů v čistírenských kalech podle ATV (1997) 

Úprava kalů vápněním 
Obsah v % sušiny 

Ncelk Namon P2O5 K2O CaO MgO 

S vápnem 2,1 0,3 3,1 0,4 32,4 0,8 

Bez vápna 5,0 1,0 4,7 0,7   5,4 0,7 

 

Úkolem stabilizace kalu je zlepšení jeho senzorických (pachových), 
hygienických a zlepšení jeho fyzikálních vlastností. Stabilizovaný kal se 
snadněji zahušťuje i odvodňuje. Postupy stabilizace kalu jsou biologické a 
chemické. Stabilizace kalu v anaerobních podmínkách (vyhnívání) je 
realizována na většině našich středních a velkých ČOV ve vyhnívacích 
nádržích, které jsou vyhřívány na mezofilní (30 až 40 °C), nebo v některých 
případech na termofilní (50 až 55 °C) teplotu. Stabilizace kalu v nevyhřívaných 
nádržích se nedoporučuje, s výjimkou štěrbinových nádrží. Aerobní stabilizace 
kalu se uplatňuje na malých ČOV. Zvýšení účinnosti biologické stabilizace kalu 
lze docílit i jeho desintegrací předcházející stabilizačnímu procesu. 

Chemická stabilizace se provádí přídavkem obvykle oxidu nebo hydroxidu 
vápenatého do tekutého nebo odvodněného kalu, čímž se zvýší pH směsi na 
cca 12 nebo i více. Při tomto pH dochází k usmrcení patogenů. Objemové 
množství kalu je dáno množstvím suspendovaných látek a obsahem vody. 
Zahušťování kalu se provádí sedimentací usaditelných částic v zahušťovacích 
nádržích, u větších zařízení flotací a strojně. Odvodňování kalu se provádí 
dvěma technologickými postupy: 

a)  strojně na dekantačních odstředivkách, sítopásových lisech, komorových 
tlakových lisech (kalolisech), vakuových filtrech aj.; 

b)  přírodní postupy odvodňování na kalových polích, kalových lagunách a 
odvodnění pomocí vegetace. 

Z přírodních způsobů odvodňování se jedná o kalová pole, které tvoří ploché 
mělké nádrže, vybavené filtrační pískovou vrstvou, uloženou na pevném dnu s 
odvodňovací drenáží. Odvodnění se realizuje prostřednictvím filtrace a 
evaporací (výparem z povrchu). Účinnost kalových polí závisí zejména na 
klimatických podmínkách. Řešením a výrazným zlepšením rychlosti odvodnění 
je solární vysoušení kalu ve fóliovnících, speciálních hangárech (halách) 
podobných skleníkům, využívající k vysoušení sluneční energii. Zkušeností ze 
Švýcarska uvádí KASSNER (2003). Roční produkce solárních hal se pohybuje od 
0,5 do 1,0 m

3
 odvodněného kalu na 1 m

2
. K těsnění kalových nádrží se použije 

fólie z polyetylénu oboustranně chráněná geotextilií, nad ní vrstva štěrkopísku s 
drenáží a obrácený filtr s vysázenými makrofyty. Velikost dávek kalů a jejich 
počet se volí podle vývoje rostlin a klimatických podmínek dané lokality. Tekutý 
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stabilizovaný kal o obsahu 4 až 6 % sušiny se přivádí potrubím nebo přiváží 
cisternovými vozy. Kalové laguny jsou zemními nádržemi o hloubce 1 až 2 m, 
do nichž se napouští tekutý stabilizovaný kal. Odvodnění spočívá ve výparu 
vody, její část však podle kvality podloží infiltruje do spodních vrstev, čímž 
ohrožuje kvalitu podzemní vody. Závislost na klimatických podmínkách je u 
lagun ještě větší než u kalových polí. Stupeň odvodnění zpravidla nepřesahuje 
25 % obsah sušiny, jedná se převážně o nouzové opatření. 
 
 
METODIKA – VYUŽITÍ MOKŘADNÍ VEGETACE 

Princip metody odvodnění tekutého stabilizovaného čistírenského kalu 
mokřadními rostlinami spočívá ve využití jejich vysoké transpirační schopnosti. 
Vegetace navíc přivádí do kořenové zóny potřebný kyslík, zajišťuje přeměnu na 
aerobní prostředí (urychluje proces mineralizace kalu). V neposlední řadě 
rostliny tvoří četnou biomasu, k jejímuž vývoji využívají z kalů potřebné 
nutrienty. Technické vybavení spočívá ve vybudování mělkých, těsněných a 
odvodnitelných kalových nádrží – obdobně jako v případě klasických kalových 
polí. Rozdíl spočívá v začlenění mokřadních rostlin do evapotranspiračních 
procesů. Z rostlin, vhodných pro tento účel, se použije v našich podmínkách 
nejčastěji rákos obecný (Phragmites australis) – který dosahuje nejvyšších 
evapotranspiračních hodnot; orobinec širokolistý a úzkolistý (Typha latifolia a 
angustofolia) nebo chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) aj. Po ukončení 
vegetační doby se rostliny pokosí a ponechají na stanovišti, jejich biomasa 
významně zvyšuje podíl organické hmoty v substrátu. Alternativním řešením je 
ponechat porost bez kosení, suché rostliny zapadají do rozkládajícího se 
substrátu a postupně humifikují. Po pěti až osmi letech provozu (v závislosti na 
hloubce navrženého pole) je prostor určený k odvodnění kalu vyplněn směsí 
kalu a organického substrátu, napouštění kalu je ukončeno, substrát se odvodní 
spodní drenáží a postupně se vysuší. Po vysušení se substrát rozmělní půdní 
frézou, vytěží a kompostuje. Tento způsob odvodnění kalů se plně osvědčil v 
okolních státech, zkušenosti z Rakouska uvádí BERCHTOLD (1992), v SRN 
PAULY et al. (1997) a v Dánsku NIELSEN (2003). Celkové zatížení kalových polí 
Mk se vypočte z bilanční rovnice 
 
Mk = WET + WD – α.SR – WP  (1) 
 
kde WET je roční hodnota evapotranspirace, WD – objem drenážního odtoku, α – 
součinitel využití dešťových srážek, SR – roční srážkový úhrn, WP – množství 
vody poutané v kalovém prostředí 
 
 

VÝSLEDKY 

V tab. 2 figurují různé laboratorní modely (lyzimetry – laminátové nádrže, 
osazené v rostlém terénu tak, že filtrační materiál lícuje s terénem): Model M2 – 
rákos obecný, obdélníková půdorysná plocha 1,67 m

2
; Model M3 – rákos 

obecný, obdélníková půdorysná plocha 3,20 m
2
; Model M4 – chrastice 

rákosovitá, plocha 3,20 m
2
; Model M5 – rákos obecný, plocha 3,20 m

2
; Model 

M6 – volná hladina, plocha 2,04 m
2
. 
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Tab. 2: Hodnoty výparu vody za celé vegetační období 

Průměrná hodnota (za 5 let) za vegetační období [mm/veg. obd.] 

Model M2 Model M3 Model M4 Model M5 Model M6 

1127 1285 759 1173 390 

 
K veličinám rozhodujícím o zatížení kalových polí s vegetací patří 

evapotranspirace – její hodnota závisí na druhu použité mokřadní vegetace, 
velikosti povrchu transpirační plochy (plocha listů rostlin), meteorologických 
činitelích (teplotě, sluneční radiaci, sytostním doplňku, síle větru aj.), velikosti 
plochy kalových polí s vegetací, obsahu sušiny, fyzikálních a chemických 
vlastnostech kalu, jeho vlhkosti aj. Příklad průběhu evapotranspirace na teplotě 
v malém lyzimetru je znázorněn na obr. 2, výsledky z pětiletého měření výše na 
obr. 1. 

 

 

Obr. 1:  Denní evapotranspirace (průměrné hodnoty za 5 let měření) 

 
 

 

Obr. 2:  Průběh evapotranspirace orobince v závislosti na teplotě 

 



42 

 

Obr. 3:  Porovnání koncentrací sušiny kalu při různých provedeních přirozeného 

odvodňování čistírenského kalu 

 
 

DISKUZE 

Nejdůležitějším činitelem, rozhodujícím o výkonu odvodňovacích kalových polí s 
mokřadní vegetací, je znalost průběhu evapotranspirace. Průběh 
evapotranspirace úzce souvisí s klimatickými činiteli, druhu, vývoji a hustotě 
porostu, ale také s velikostí odvodňovacích polí a s tím souvisejícím mikroklima, 
jejich uspořádání, krytu aj. Převážná část specialistů uvádí průměrné hodnoty 
denní evapotranspirace. Podle ČÍŽKOVÉ et al. (2003) hodnoty evapotranspirace 
na velkých plochách dosahují 5 až 7 mm.d

-1
. Hodnoty evapotranspirace 

mokřadních rostlin podle PŘIBÁNĚ (1986) u velkoplošných mokřadů u rákosu 
obecného činí 3,2 mm.d

-1
, orobince 3,5 až 5,7 mm.d

-1
, na malých plochách u 

rákosu obecného 6,9-11,4 mm.d
-1

. Další podrobnosti uvádějí BRÄNDLE, 
ČÍŽKOVÁ, POKORNÝ (1994), HEJNÝ et al. (2000), HUSÁK & KVĚT (1998) aj. 

V rámci našich šetření bylo zjištěno, že průběh evapotranspirace závisí na 
vyspělosti porostu, kdy výška rostlin vysázených počátkem května dosahovala 
počátkem září 60 % výšky rostlin dvouletých, velikost evapotranspirace byla 
pouze 53 % hodnot dospělých rostlin. Evapotranspirace řidšího porostu 
mokřadních rostlin (počet rostlin uměle snížen na 50 % a 60 % biomasy 
porostu) činila u rákosu 66 % a u orobince úzkolistého 67 %. Extrémní denní 
hodnoty evapotranspirace, zjištěné na maloplošných lyzimetrech se blížily 30 
mm.d

-1
. Zodpovědné bilancování výkonu odvodňovacích kalových polí vyžaduje 

znalost průběhu evapotranspirace za celé vegetační období, vybraný příklad z 
mnoha šetření je uvedený v obr. 1. Bližší podrobnosti jsou uvedené v 
publikacích KRIŠKY (2011) a ŠÁLKA (2005).  
 
 

ZÁVĚR 

Prostředí ve skleníku urychluje vysoušení kalu svými příznivými 
meteorologickými podmínkami. Teploty ve skleníku jsou vyšší řádově o 6 °C 



43 

proti teplotám ve vnějším prostředí, což přispívá k lepším hodnotám 
koncentrace sušiny (vyšší evapotranspirace). Vliv zastřešení skleníkem se 
projevuje hlavně v období dešťů, kdy kal je stále více vysoušen oproti kalu 
rozprostřeném bez přístřešku. Podle dosažených výsledků je velice vhodné 
odvodňovat čistírenský kal prostřednictvím přirozených postupů a metod. 
Inovativní přístup pomocí zastřešení skleníkovým objektem přináší bezpečnější 
a rychlejší odvodnění kalů i během deštivého období. Skleník zároveň vytváří 
teplejší klima, což se přímo podílí na výšce vzrůstu mokřadních rostlin, zároveň 
vyšší teplota způsobuje rychlejší výpar, má vliv na delší vegetační období rostlin 
aj. pozitivní parametry. Neopomenutelnou výhodou jsou provozní náklady, které 
jsou ve srovnání se strojními a technologicky náročnějšími postupy téměř 
minimální – bez přísunu el. energie, přirozeně vyhřívané a pod. 
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