
Připomínky k novele vyhlášky „o podmínkách použití upravených kalů na 

zemědělské půdě“ 
 

K připravované novele máme z pohledu technologie provozu ČOV a nezbytného zajištění 
následného zpracování produkovaných biologických kalů následující připomínky: 
 

 §2, písm. g: Požadovaná sušina kalu při aplikaci tekutých stabilizovaných kalů 4 % 
nemá (již od začátku platnosti vyhlášky, kdy byla stanovena na hodnotu 5 %) logický 
důvod. Většina moderních ČOV bez metanizačních komor v kombinaci s uskladněním, 
produkuje sušinu kalu v rozmezí 2,5 – 4,5 %, podle kapacity uskladňovacích nádrží a 
ročního období a požadavek 4,0% na aplikaci by nutně vedl k investicím do strojního 
zahuštění, pro které neexistuje logický argument. 

 

 §3: V současnosti nejsou v dostatečném rozsahu k dispozici takto vybavené plochy, 

jak technicky tak kapacitně. Pokud se totiž jedná o čistírenských kal pouze z 

komunálních ČOV, který splňuje podmínky pro použití na zemědělské půdě (sušina, 

rizikové prvky a mikrobiologie) je bránění jejich společného uložení neodpovídajícím 

krokem zvyšujícím náklady na odstranění kalu a s tím spojenou administrativu. 

Požadovat zabezpečení proti vniku dešťové vody a proti případnému narušování a 

rozplavování kalů je možné, ale dle našeho názoru je zcela nereálné plné zabezpečení 

proti přívalové vodě a proti jakékoliv vlhkosti. Znamenalo by to prakticky vyloučení 

reálného zabezpečení a zavádění zcela nepřiměřených opatření jako protipovodňové 

hráze nebo zastřešení větších ploch. V důvodové zprávě uváděné překrytí hromad 

kalu plachtou a podložení např. silážní folií není úplně praktické z hlediska 

manipulace. V případě trvání všech těchto požadavků na zabezpečené plochy musí 

být účinnost těchto požadavků odložena alespoň o jeden rok od začátku platnosti 

vyhlášky. Nelze po dotčených subjektech chtít, aby měly to, co v současné době není 

platné, splněno v době vyjití vyhlášky nebo se na požadavky připravovali pouze dle 

známého návrhu vyhlášky. Rovněž si myslíme, že podrobnosti provedení vyhlášky by 

měly být zpracovány i v metodickém pokynu MŽP. 

 § 5: Příloha č. 3 – mezi rizikové látky je doplněn ukazatel PAU. Tento ukazatel dosud 
nebyla povinnost sledovat, ovšem kontrolním rozborem na ČOV, které předávají kal 
přímo na pozemky bylo zjištěno, že v polovině případů by byl navržený limit 
překročen. Je prokázáno, že tento ukazatel je z významné části způsoben 
z narušených komunikací a z dopravy, to znamená, že opatřeními v kanalizačním řádu 
vůči průmyslovým zdrojům napojeným na veřejnou kanalizaci jej lze ovlivnit jen 
částečně. Příloha č. 4 – chápeme, že zpřísnění limitů odpovídá nařízení č.1069/2009, 
avšak pokud bude chtít provozovatel zajistit plnění mikrobiologických limitů v plné 
šíři produkovaných kalů musí zásadním způsobem změnit koncepci kalového 
hospodářství a majitel (obec, svazek obcí) provozního zařízení investovat do doplnění 
technologie, což není v případě obcí, kde v nedávné minulosti často již proběhla 
rekonstrukce nebo vybudování čistíren za značných investičních nákladů a zadlužení 
obcí a svazků obcí, otázka ani navržených 3 let odložení účinnosti, ale minimálně 5 let 
se závaznou zárukou pro obce, že uvedené bude skutečně platit jako maximální 



požadavek.  V případě menších ČOV by kal z nich musel být převážen na svozovou 
ČOV s vybudovanou technologií pro úpravu, opět s důsledkem změny koncepce 
kalového hospodářství provozovatele a zvýšení nákladů pro případy, kdy toto nebylo 
dosud nutné. V tomto kontextu je nutné zmínit, že v současnosti jsou na větší 
vybavené ČOV přijímány tekuté kaly k jejich úpravě. ČOV takovýto kal přijímá 
k dokončení kalové koncovky v režimu zákona o vodách, jak zněl v minulosti výklad 
úřadů. V důvodové zprávě je však zmíněno, že ČOV může upravovat kal bez zajištění 
souhlasu krajského úřadu dle § 14 zákona o odpadech, ale v případě příjmu odpadů 
z jiných ČOV by musela tímto souhlasem (pro režim zákona o odpadech) disponovat. 
Toto považujeme za další zbytečné zvýšení administrativní zátěže. Rovněž je třeba si 
uvědomit, že požadavek na analýzu 5 vzorků místo současného jednoho směsného 
vzorku bude mít za následek čtyřnásobné zvýšení nákladů na provádění 
mikrobiologických rozborů kalu. 

 

 § 6, písm. e: V případě nového požadavku na odbornou způsobilost osob pro odběr 
vzorků prokazovanou certifikací podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17024, 
požadujeme rovněž odložení účinnosti tohoto požadavku o 1 rok od platnosti 
vyhlášky.  

 

 § 7: Není stanovena maximální délka období, na jakou může být program použití kalů 
zpracován, rovněž striktní požadavek vazby programu na konkrétní skladovací plochy 
resp. nutnost měnit program při jejich operativní změně je dosti nepraktické – měl by 
být pro tuto změnu určen nějaký zjednodušený režim.  

 

 § 8: Tak, jak je uvedeno v § 3 v současnosti nejsou v dostatečném rozsahu k dispozici 

takto vybavené plochy, jak technicky tak kapacitně (aspoň tedy v regionu Vysočina a 

Jižní Morava). Pokud se totiž jedná o čistírenských kal pouze z komunálních ČOV, 

který splňuje podmínky pro použití na zemědělské půdě (sušina, rizikové prvky a 

mikrobiologie) je bránění jejich společného uložení neodpovídajícím krokem 

zvyšujícím náklady na odstranění kalu a s tím spojenou administrativu. Požadovat 

zabezpečení proti vniku dešťové vody a proti případnému narušování a rozplavování 

kalů je možné, ale dle našeho názoru je zcela nereálné plné zabezpečení proti 

přívalové vodě a proti jakékoliv vlhkosti. Znamenalo by to prakticky vyloučení 

reálného zabezpečení a zavádění zcela nepřiměřených opatření jako protipovodňové 

hráze nebo zastřešení větších ploch. V důvodové zprávě uváděné překrytí hromad 

kalu plachtou není úplně praktické z hlediska manipulace. V případě trvání všech 

těchto požadavků na zabezpečené plochy musí být účinnost těchto požadavků 

odložena alespoň o jeden rok od začátku platnosti vyhlášky. Nelze po dotčených 

subjektech chtít, aby měly to, co v současné době není platné, splněno v době vyjití 

vyhlášky nebo se na požadavky připravovali pouze dle známého návrhu vyhlášky. 

V případě skladovacích ploch je navíc nutno podstoupit schvalovací proces na 

krajském úřadě a před nabytím platnosti vyhlášky se nemají úřady při schvalování čím 

řídit (respektive pokud se budou řídit současnými požadavky, nemusí být za pár 

měsíců dostatečné). Rovněž v případě stávajících dostupných ploch bude někdy 

nutné, před schválením zařízení krajským úřadem, provést změnu užívání plochy tedy 

územního plánu, což může trvat  ¾ roku a déle. Uvedený odklad účinnosti 



považujeme tedy za zcela zásadní.  Taktéž upozorňujeme, že účinností § 33 zákona o 

odpadech od 1.3.2016 bez vazby na aktualizovanou vyhlášku se dostávají 

provozovatelé ČOV i odběratelé kalu, kteří jej předávají přímo k aplikaci na 

z.pozemky, v podstatě do nelegálního stavu. Dle předchozí úpravy platil totiž výklad, 

že odběrateli postačí krajským úřadem schválená mobilní zařízení, což už zmíněný 

zákon od 1.3. 2016 neumožňuje, ale není zde vazba na požadavky vyhlášky a 

skladovací plochy nejsou takto nachystané a schválené. Proto si myslíme, že účinnost 

změny § 33 měla jít v souladu s účinností nové vyhlášky. V konečném důsledku je 

také nutné si uvědomit, že provozovatel musí mít možnost se na zvýšení nákladů za 

odběr kalu s předstihem připravit a započítat jej do kalkulací stočného, které se 

v takovém rozsahu provádí jedenkrát ročně, vždy na kalendářní rok. § 8, odst. 2 – 

v případě odvodněného kalu, který je uskladněn na deponii a sekundární kontaminací 

u něj dojde k namnožení mikroorganismů, je jeho opětovná úprava nereálná 

například dopravou zpět na ČOV. Takovýto kal by musel být ze skladovací plochy opět 

dopraven do nějakého zařízení, kde bude účinná technologie (vápnění, 

kompostování, spalování, či jiné v dnešní době zatím nedostupné moderní 

technologie), což bude mít za následek neúměrné zvýšení nákladů.  

 §9, odst. 1, písm. b: Pokud kal před úpravou obsahuje méně než 105 KTJ/g E. coli 
nebo enterokoků, je v případě biologických ČOV takový kal v podstatě stabilizovaný a 
požadavek na nulovou hodnotu indikátorových mikroorganismů není v relaci 
s požadavkem dle  písm. a. Měla by být uvedena jediná cílová hodnota vycházející z 
objektivní rizikovosti tohoto faktoru a jednoznačné podmínky jejího stanovení. 

 

 § 10: Chápeme správně, že každá současně provozovaná ČOV i ta, která bude 
uvedena do provozu v průběhu let 2016-2018 a kal na jejím výstupu splňuje kritéria 
pro kat. I a II, prokáže první ověření účinnosti technologie k 1.1. 2019 ? 

 

Závěr: 

Domníváme se, že navržená opatření zřejmě směřují k vyloučení dosavadních zkušeností o 

nedodržování tohoto předpisu, avšak výše uvedené návrhy představují řadu neúměrných 

požadavků, které povedou ke zvyšování nákladů provozovatelů vodovodů a kanalizací na 

odstranění produkovaných čistírenských kalů. Je nutné si uvědomit, že tímto dochází i 

k významnému zvyšování finanční zátěže obyvatelstva v platbě stočného za produkované 

odpadní vody.  

Většina opatření by se dala dle našeho názoru zjednodušit nebo nahradit důslednější 

kontrolou dočasných deponií čistírenských kalů ze strany kontrolních institucí. Důsledně 

trvat na řádném zabezpečení těchto ploch a evidenci přijímaných a na pozemky aplikovaných 

kalů. Pokud je podpora stávající legislativy pro tuto kontrolní činnost nedostatečná je třeba 

s tím spojenou legislativu co nejjednodušeji a nejefektivněji upravit.  

Výše uvedený názor vyjadřuje praktické zkušenosti provozovatele většího počtu VaK měst a 

obcí, který dnes předává 40 % produkce sušiny kalu odběratelům, kteří jej dále aplikují na 

zemědělské pozemky. Je nutné si uvědomit, že novela dotčeného právního předpisu výrazně 



ovlivní stávající podmínky v oblasti odvádění odpadních vod v celém regionu Vysočiny a části 

Jihomoravského kraje a sníží využití čistírenských kalů na organické hnojení půdy v oblastech 

s velmi nízkým podílem půdního humusu.  

 

 V Brně dne 4.3. 2016 

Za VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s. zpracovali:  

Ing. Andrea Špačková – firemní ekolog, Ing. Jan Foller – firemní technolog, Ing. Jaroslav 

Vorálek -  firemní vodohospodář 


