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pulace, ke zvýšení a zajištění trvalé jakosti pitné vody. Přijetím
jednak preventivních, tak i technických opatření v infiltračních
oblastech i v místě zdroje a úpravy pitné vody dojde k optima-
lizaci nákladů na úpravu pitné vody.

Poděkování
Tento příspěvek vznikl za podpory Technologické agentury

ČR, projektu číslo TA04020043 Technologie sanace zdrojů hro-
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něn za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České techno-
logické platformě pro zemědělství.
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Doporučení HELCOM k nakládání s kaly
Miroslav Kos

Komise pro ochranu Baltského mořského prostředí, obvykle nazývaná HELCOM, je mezivládní organizací devíti po-
břežních zemí Baltského moře a Evropské unie, která se snaží chránit mořské prostředí Baltského moře před všemi
zdroji znečištění a zajištění bezpečnosti plavby v oblasti. Od roku 1974 je HELCOM řídícím orgánem „Úmluvy
o ochraně mořského prostředí oblasti Baltského moře“, obecněji známého jako Helsinská úmluva.

Výroční zasedání HELCOM přijalo dne 1. března 2017 s ohle-
dem na čl. 20 odst. 1 písm. B) Helsinské úmluvy doporučení
HELCOM 38/1 o nakládání s kalem z čistíren odpadních vod.
Nové doporučení HELCOMu o nakládání s kalem z čistíren po-
pisuje základní principy nakládání s čistírenskými kaly a využí-
vání jejich cenných sloučenin v pobřežních zemích Baltského
moře. Doporučení je prvním krokem k podpoře udržitelného za-
cházení s kalem. Cílem je vytvořit regionálně schválené para-
metry, které zajistí maximální využití cenných složek v kalu
a zároveň minimalizují možné negativní účinky nakládání s čis-
tírenským kalem.

HELCOM již v roce 2007 přijal doporučení o čištění komu-
nálních odpadních vod, jehož realizace úspěšně snížila vstupy
dusíku a fosforu do Baltského moře. V největších čistírnách od-

padních vod by mělo být odstraněno alespoň 90 % fosforu
a 70–80 % dusíku. Zlepšení zpracování odpadních vod mělo za
následek vznik obrovského množství kalu obsahujícího fosfor.
Nové doporučení týkající se kalů z čistíren odpadních vod uvádí
pokyny pro udržitelné zpracování a využití kalů a zohledňuje
 také zásady oběhového hospodářství a energetické účinnosti. 

Hlavními zásadami doporučení jsou tyto principy:
• Požadavek na recyklaci fosforu a snížení nežádoucích látek ob-

sažených v čistírenských kalech.
• Požadavek na účinnou a stabilní hygienizaci čistírenského kalu,

pokud má být používán v zemědělství nebo zahradnictví a rov-
něž pokud má být používán při terénní úpravě, rekultivaci
půdy a na zelených plochách. 
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• Hlavním cílem je bezpečné nakládání s čistírenskými kaly, aby
nedošlo k vyluhování živin, jakož i nebezpečných látek a pato-
genů do životního prostředí. 

• Maximální využití energetického potenciálu prostřednictvím
různých technologických procesů a následné využití produktů
energetického zpracování. 

Doporučení také obsahuje výzvu k podpoře výzkumu a vý-
voje regionálních řešení a výměnu znalostí v celém regionu.

HELCOM se bude rovněž podílet na přípravě národní legislativy
členských zemí. Doporučení je k dispozici na internetové adrese
www.helcom.fi/news/Pages/New-HELCOM-recommendation-
to-promote-sustainable-sewage-sludge-handling-.aspx
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