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Semináře JARO 2008
Stejně jako již tradičně je začátek roku
v oblasti společenského života obdobím plesů, tak i u nás na firmě máme v prvních měsících roku jednu tradici, a sice pořádání
seminářů po celé ČR. V duchu hesla „blíže
k masám“ vyrážíme do 10 měst ve všech
koutech naší malebné země, abychom projektantům, úředníkům a zastupitelům přiblížili a zlidštili jejich rozhodování v oblasti
vod. Samozřejmě si při tom také přihřejeme
polívčičku a pochlubíme se, co nového jsme
vyzkoumali a co nového máme v nabídce.
Pro ty, kteří neměli letos čas tyto semináře
navštívit pár slov o letošním obsahu a průběhu. Po úvodu, ve kterém je jim vysvětlen
obsah jejich materiálů, pro něž se letos vžil
název: „Plná taška Evy a Vaška“ (mimo jiné
obsahuje dvě CD – jedno hudební k 15 výročí Asia a jedno odborné s projekčními podklady), se v prvním příspěvku dozvěděli o
nových technologiích umožňujících netradiční řešení vodohospodářských problémů.
(Něco jako ve stylu, jak se otočit v chodbě
s třímetrovým žebříkem). A protože tentokrát byly semináře věnované obcím do 2000
EO, byly v druhém příspěvku probrány
všechny možné technické alternativy odvá-

dění a čištění odpadních vod. Část z toho byla
tradičně věnována dešťovým vodám a problematice odlučovačů. Pomalu se lidem dostává
pod kůži i DESAR a membrány, také i dotazy byly již spíše praktické než objevovací.
(Např. jak donutit muže čurat vsedě). Po přestávce se pokračovalo tématem o praktickém
p ost upu
obcí
při
r ozh od ován í
a při získávání dotací. To, že dané téma je
žhavé a že Roman Sládek jej zpracoval poutavě, bylo zřejmé na závěr, který se neobešel
bez dotazů a následných debat. Přínosné bylo
také to, že obvyklé debaty neskončily na semi-

Obr.: Přednáška v Č. Budějovicích

Odpadní vody jako zdroj surovin

vod v malých obcích
Problemati- 7
ka srážko-

B Ř E Z E N

Uplatnění principů z průmyslu
Řízení zdrojů a jejich využití lze následně
použít i při řešení problematiky odvádění
komunálních vod z městských a venkovských území. Narozdíl od komunální sféry,
probíhá v průmyslu proces čištění odpadních
vod smysluplněji, a to jak z pohledu ekonomického, tak ekologického. Základem postupů v průmyslu je totiž vyhnutí se ředění,
separování a prosazovat individuální čištění
odpadní vody různých parametrů,
a to obvykle těch, které nelze zpracovávat

v městských čistírnách. A od této úvahy je již
jen krok k myšlence využití tohoto principu
děleného přístupu i pro komunální vody.
To, že tato myšlenka není nová, dokazuje starý systém Liernur, který byl užíván hlavně
v Holandsku. Tento systém je příkladem separačního systému užívaného pro sběr odpadní vody z toalet (černá voda) v 19. a na začátku 20. století. Životnost této myšlenky pak
dokazuje, že i když technologie dostupná
v roce 1880 nebyla, v současnosti se vědci
z celého světa k této myšlence vrací
a s vývojem konstrukčních možností se snaží
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Semináře JARO 2008

Obr.: Přednáška o decentrálním čištění

„Semináře
svou úlohu

náři, ale měly
pokračování po
večerech na zas t u pi t e l s t ve ch .
Původně
jsme
měli připraveny
ještě dvě témata o
vydaných
normách, ale nezbyl
na ně čas, a tak
zůstala jen ve
sborníku. Také
připravená presentace o biologických rybnících
se do programu
nevešla, a tak

Karel Plotěný

Odpadní vody jako zdroj surovin

hledat vhodné sanitační řešení. Cílem
těchto řešení je hygienické čištění a úplsplnily a
né využití zdrojů, přičemž se vychází
z charakteristiky složení odpadních vod
povědomí
z domácností. Z této charakteristiky vyplývá hned několik využitelných závisvelkého
lostí, z nichž nejmarkantnější je to
u moči, které je co do množství miniokruhu lidí se
mum, a obsahuje převážnou část nutrientů. Řešením jsou různé druhy toalet
rozšířilo……“
s nízkým nebo žádným ředěním
a nebo odvedením
moči a různé varianty řešení odváděných odpadů. Každá
varianta musí být
také
d op l n ě n a
o vhodné organizační zabezpečení sběru a způsobu odvádění, které odpovídá
geografické
a sociální situaci.
Proto existuje široká škála aplikací
technologií v oblasti
Obr. : Dělení odpadních vod na úrovni do- řízení zdrojů, a to
hlavně ve Švédsku a
mácností
Německu.
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byla zasílána zájemcům dodatečně.
Celkově si myslím, že semináře svou
úlohu splnily a že povědomí širokého
okruhu lidí se rozšířilo o celou řadu užitečných informací, a že tímto tak trochu
vracíme to, co nám činnost v této oblasti
přináší. Prostě hnojíme, aby naše okolí
na jedné straně vzkvétalo, a na druhé
straně přinášelo i úrodu.

Desar
Je název, který se již vžil pro celý systém opatření pro decentralizované odvádění a znovuvyužití odpadních vod. Tato
metoda používá celou škálu řešení a to
od systémů blízkých přírodním podmínkám, jako jsou biologické rybníky, různé
vertikální a horizontální filtrace a vegetační způsoby čištění, přes „miniverze“
technologií normálně používaných ve
velkých centralizovaných čistírnách, až
po speciální technologie jako jsou membránové procesy. Základem je však rozdělení vod podle původu. Např. na úrovni domácností je základem dělení vod
viz obr. 1. na černou, hnědou, žlutou
a šedou vodu. Přičemž hnědá, černá
a žlutá jsou nositeli živin a energie. Šedá
je pak voda méně zatížená znečištěním.
A protože je jí největší množství, přemýšlí se především nad problémem její
recyklace.
Řešení ve stylu DESAR
Řešení ve stylu DESAR lze dále rozdělit
na ta, která využívají přírodních způsobů
a na ta, která jsou více sofistikované.
Jako příklad jsem vybral dvě řešení.
První je klasické s využitím přírodních
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„Přičemž
základem
recyklace vod
jsou
membránové
separační
Obr. : Zobrazení systému v Lübecku

procesy“
způsobů, druhé je založeno na využití membrán:
Klasické použití s využitím přírodních způsobů
Systém, kdy u rodinného domu
jsou toalety oddělující moč, která
se sbírá v zásobníku a zbytek
exkrementů, který se pak biologicky čistí (např. v septiku
s vegetačním dočištěním) a takto
předčištěné vody se společně
zasakují s šedými vodami, je již
běžným řešením. Jak se však
osvědčuje tento systém, pokud je
použit pro celou lokalitu, je možno si představit z projektu uskutečněného v Lübecku na sídlišti
pro 400 EO.
Sofistikované systémy
Při řešení např. administrativních
budov a hotelů apod. se sice také
uplatňují systémy s dělením vod,
tj. oddělí se moč a separátně
zpracuje, dále se oddělí hnědé
vody a šedé vody a zpracují
s pomocí biologických procesů a Obr.: Příklad řešení administrativní budovy systémem DESAR
membránové filtrace. Jednou
z možností je, že se řeší jen recyklace vod používaných na splachování záchodů. Přičemž základem recyklace vod jsou membránové separační
procesy. Příklad řešení administrativní budovy v
Německu je na obr.
Karel Plotěný

www.asio.cz
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Spirálový dehydrátor
Na začátku ledna jsem vyjel do Japonska
na jednání s firmou
AMCON, která nám
dodává dehydrátor na
odvodnění aktivovaného a průmyslového
kalu. Vedle jednání
ohledně užší spolupráce mezi oběma
stranami byla provedena i návštěva realizací,
zejména
v průmyslovém odvětví.
První zastávkou byla
Obr: Pracovní jednání
firma Nihon Beans
v Isesaki v prefektuře
Gunma, která se zabývá výrobou různých
druhů tofu (sojové boby, jež se zpracovávají jako mléko, přičemž se extrakcí
a srážením vytvoří hmota připomínající
tvaroh nebo sýr). Ve firmě jsou nainstalovány dva dehydrátory, z nichž jeden slouží na odvodňování kalu na čistírně a druhý slouží na odvodnění přebytečných,
zbytkových a závadných produktů a tudíž
Za kalovou
na minimalizaci množství odpadu. Čistírna
odpadních
vod
se
skládá
nádrží je
z neutralizační nádrže, SBR reaktoru
a kalové nádrže. Za kalovou nádrží je
umístěn, tzv.
umístěn, tzv. „Twin tank model“ (EC-203
TT), tj. model se dvěma šroubovicemi na
„Twin tank
odvodnění kalu. Dehydrátor pracuje po
dobu jedné směny, tj. 8 – 10 hodin denně
model“
a zvládá průtok 3 m3/h o průměrné sušině
9.4 g/l odvodnit na zhruba 13 – 15 %.
Předností zařízení je, že od své instalace
v srpnu 2004 pracuje bez sebemenší odstávky. Firma AMCON vyvíjí i vlastní
flokulační a koagulační prostředky, jež zde
používá. Zařízení pracuje od instalace doposud v konstantním
nastavení
s nastavením koncové
přítlačné desky 1.5
mm. Zahuštěný kal se
shromažďuje
v kontejneru a později
je
likvidován
Obr.: Dehydrátor na ČOV Nihon
(spalován – nejběžnější způsob likvidace kalu v Japonsku). Cena odvozu kalu se v Japonsku pohybuje
mezi 3500 – 6000 Kč/t. Firma Nihon Be-
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ans měla předtím na vlastní průmyslové čistírně kalolis, ale z důvodu časté poruchovosti
a odstávek se rozhodla pro spolehlivější zařízení, které bylo schopno zajistit firmou Nihon
Beans vyžadovanou sušinu 13 %.
Druhá zastávka bylo Fuji Foods Co. Ltd.,
které se zabývá výrobou onigiri (rýžové trojhránky s příchutí uvnitř obalené lisovanou
mořskou řasou), sendvičů, salátů a sladkostí
pro potravinové řetězce zásobující obchody
s nepřetržitým provozem. Čistírna odpadních
vod se skládá z lapáku tuků a několikastupňové dvoulinkové kolony provzdušňovaných
a dosazovacích nádrží. Z finální dosazovací
nádrže je poté přebytečný kal čerpán na dehydrátor ES-202 TT. Dehydrátor pracuje deset hodin denně a odvodňuje kal o průtoku 0.6
m3/h a průměrné sušině 6 g/l na 13 – 18 %
(průměrná dosažitelná sušina je 17 %).
Z hlediska chemického hospodářství se zde
dávkuje 0.25 % roztok koagulantu a flokulant
Hybrid V, HB3042. Fuji Foods Co. Ltd. se
rozhodlo pro zakoupení dehydrátoru kvůli
nákladné údržbě a náročné obsluze předtím
používaného zařízení (bohužel jsem nedokázal identifikovat typ zařízení ani princip odvodnění ani po důkladné přednášce místní
obsluhy) a požadované sušině okolo 15 %, jež
zařízení po většinu provozu splňuje.
Poslední exkurzí byla návštěva ve firemní
výrobně dehydrátorů, jež je v Yokohamě,
stejně jako sídlo firmy. V šesti lidech vyrábí
zhruba tři dehydrátory týdně. Vyrábí se tu
všechny velikosti zařízení a každý ze zaměstnanců zde stráví při přijímacím kolečku na
firmě několik týdnů, na jejichž konci si smontuje samostatně jeden výrobek. Další výrobní
linka se nachází v Číně, kde jsem se bohužel
podívat nebyl.
Byl jsem poněkud zklamán dosahovanou sušinou, jež zařízení dosahuje (čekal jsem čísla
hluboko za 20 %, jak je standardem ve většině
evropských zemí), ale firmy, v nichž je dehydrátor nainstalován, tak vysoké hodnoty
sušiny odvodněného kalu nevyžadovaly. Jejich hlavním cílem byla spolehlivost zařízení,
nenáročnost na obsluhu a údržbu dodaného
zařízení, což dehydrátor v obou případech
splňoval bezezbytku. Proto v evropském měřítku bude zařízení cíleněji prodejné právě
v případech, kde bude vyžadován automatický
provoz a nenáročná obsluha a údržba než
v případech, kde je vyžadován vysoký stupeň
odvodnění.
Marek Holba
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URBIS 2008 - Pozvánka do expozice
Jako každý rok, scházíme se
na Brněnském výstavišti při
příležitosti mezinárodního
stavebního veletrhu Urbis
2008.
Stánek firmy ASIO, spol. s r.o.
najdete na volné ploše C3,
č.04 ve dnech 22.-26.4.2008.
Ve společné expozici s firmou
ProVekov, spol. s r.o. zde najdete komplexní služby pro
řešení problémů s odpadními
vodami v obcích.
Společnost ProVenkov, spol.
s r.o., zpracovává studie a zajišťuje zpracování dotací pro
odkanalizování a čištění od-

padních vod v obcích pod
2000 obyvatel.
Společnost ASIO, spol. s r.o.,
vodohospodářský specialista
na čištění odpadních vod zase
nabízí komplexní nabídku
vodohospodářských výrobků a
služeb pro obce a města.
Ve své sortimentní nabídce má
komplety pro RD, kusové vodohospodářské výrobky pro
obce a také zařízení čištění
průmyslových vod.
Všechny tyto lze vidět v expozici na volné ploše, kde Vás
v případě zájmu rádi uvítáme,
posedíme u dobré kávy….
Vratislav Cibula

Obr.: Komplexní nabídka vodohospodářských
výrobků pro RD

IFAT 2008
Jednou za tři roky se ve městě
Mnichově setkají vodohospodáři z celého světa, aby se
pochlubili, kam se jejich přičiněním posunul obor čištění
odpadních vod a obor zpracování odpadů. No a právě letošní
rok se touto příležitostí pyšní.
Takže od 5.5 do 9.5 budou
dáln ice i par koviště
v Mnichově plná.
Příležitost být viděni ve společnosti předních Evropských
firem si nemůžeme ani tentokrát nechat ujít, a tak si dovolujeme pozvat Vás k návštěvě
našeho stánku. Rádi Vás uvidíme, i když víme, že každý spíše
využívá omezeného času
k tomu, aby uviděl něco nového, exotického a taky víme, že
víte, že my Vám budeme
k dispozici např. i na výstavách
v České republice (VODKA).
Přesto uvítáme, když se se svými zážitky dojdete podělit i na
náš stánek. Často totiž platí, že
to, co člověk hledá daleko,
nakonec najde doma a cesty

nápadů jsou rozmanité. Třeba
i Vás zrovna na IFATU osloví
nápad jak využít námi představované novinky jako jsou
membránové bioreaktory nebo
SFT filtr. Nebo si u nás vyřešíte problém s nedostatkem
místa pro technologii čištění,

v čemž Vám tyto technologie
mohou pomoct.
A tak auf Wiedersehen
v Mnichově.
Karel Plotěný

„Jednou za tři
roky se setkají
vodohospodáři...“

Obr.: Stánek na IFATu v roce 2005
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Čištění odpadních vod v malých obcích

Nejčastějším
řešením je
změna
PRVKK

NEWS

Na letošních jarních seminářích jsme za
společnost ProVenkov, spol. s r.o. seznámili odbornou a komunální veřejnost se
základními parametry problematiky financování čištění odpadních vod.
V zásadě se ukázalo, že podle současných
platných pravidel dotací z EU – tedy Operační program Životní prostředí ( MŽP )
a Program rozvoje venkova ČR ( MZe )
s malými obcemi počítá.
V přehledu uznatelných nákladů obou
programů jsou uvedeny i typy čistíren,
které je možno dotovat, a to konkrétně
na :
• biologické,
• kořenové,
• domovní.
•
Počítá se i s tím, že se může financovat
jak rekonstrukce, tak i nové budování
těchto čistíren a také kanalizací.
V mnoha případech se ukazuje, že řešení
schválené v koncepčním dokumentu –
plánu rozvoje vodovodů a kanalizací příslušného kraje ( PRVKK ) – není pro konkrétní obec vhodné. Investiční náklady na
navržené technické řešení se ukazují být
nereálné pro možnosti malých obcí
a v mnoha případech se obec dostává mimo rámec dotačního titulu.
V takových případech je vhodné vypracovat variantní řešení, které po konzultaci
s krajským úřadem může být reálnější
a navíc ufinancovatelné i malou obcí.
Často se naráží na konzervativní stanoviska orgánů státní správy, ale je nutno po-

znamenat, že i v této oblasti zaznamenáváme
určitý pokrok. Dalším častým jevem bývá i
to, že obec má již vypracovanou dokumentaci ( DUR, DSP ) na řešení, které je
v PRVKK, ale po krátké analýze možností
čerpání dotací se ukáže, že na toto vyprojektované řešení není možné žádat dotaci, nebo
je očekávaná velikost dotace nedostatečná a
pro obec není realizovatelná z finančních
důvodů. V těchto případech se vlastně vynaložily finance na projekty zbytečně. Proto je
vhodné před vlastním projektováním vypracovat rozvahu s ohledem na investiční a provozní náklady a zejména ekonomický rozbor
financování, který musí vyhodnotit možnosti
dotací a dofinancování vlastních zdrojů.
Nejčastějším řešením je změna PRVKK,
protože soulad tohoto dokumentu
s projektovaným řešením je nutnou podmínkou v případě žádosti o dotaci z obou výše
uvedených dotačních titulů.
V případě, že změna PRVKK nebude příslušným krajem schválena, pak je nutné zvážit technické řešení nejlevnější, které bude
realizováno jen s pomocí vlastních zdrojů
obce bez dotací. Konkrétní příklady byly na
seminářích předvedeny včetně číselných
hodnot a přehledů vhodných dotací pro financování infrastruktury čištění odpadních
vod.
Ing. Roman Sládek
ProVenkov, spol. s r.o.

www.provenkov.cz

ROČNÍK

7,

Č.40

ST RÁNKA

7

Čištění odpadních
vod v malých
obcích
Problematika
srážkových
vod aneb
řešení blízko vám
Z hlediska optimalizace investičních nákladů na
• 100 % oboustranná vodotěsnost objektu,
stokový systém je stále víc zmiňována problematika
• 100 % ochrana proti korozi betonu, dlouhosrážkových vod. Je zde jasně vidět, že stará koncepdobá životnost a statická únosnost.
ce, odvádějící vodu co nejrychleji z povodí, je nahrazována přirozenější a logičtější koncepcí, kterou
Milan Uher
již léta podporuje i společnost ASIO. Jde o zadržení
co největšího množství srážkových vod na daném
povodí a zde zajistit její likvidaci, a to využitím
jako vody užitkové nebo vsakem. V případech kdy
to nelze, například špatná geologie, je dobré tyto vody zretenovat
a pouštět do stokového systému
pouze v malých objemech. Tato
nová koncepce přispívá nejen
k minimalizaci nákladů na stokové systémy, ale i k přirozenějšímu návratu koloběhu vody
před urbanizací území, což
v globálním důsledku může znamenat i omezení extrémů jako
jsou povodně a sucha. Tato problematika se dá rozdělit na likvidaci dešťových vod u menších
a soukromých objektů, jako jsou
například rodinné domy, a na
likvidaci
dešťových
vod
z velkých zpevněných ploch, jako
jsou například haly, parkoviště,
ulice, hřiště atd. Pro obě tyto části má společnost ASIO připravené řešení v podobě kusových
vodohospodářských
výrobků, Obr.: Dvouplášťové odlučovače lehkých kapalin AS-TOP
převážně v provedení plast-beton.
Jedná se o:
• odlučovače lehkých kapalin
AS-TOP,
• zasakovací systémy
AS-NIDAPLAST
a AS-KRECHT,
• čerpací stanice AS-PUMP,
prefabrikované odlehčovací
komory AS-ŠOK
a AS-BALOK.
Výhody plast-betonové konstrukce:
• snadná a rychlá realizace,
• betonáž na místě bez bednění
a armování,
Obr.: Zasakovací systém AS-KRECHT při pokládce

„Výhodou je
100%
oboustranná
vodotěsnost
objektu“

Dotace pro čištění odpadních vod
V minulém příspěvku jsme zmínili dva hlavní fondy, ze
kterých lze čerpat finanční prostředky EU pro záměry
čištění odpadních vod v obcích.
Byly to Operační progam ŽP ( MŽP ) a Program rozvoje
venkova ČR ( MZe ). Důležitým nástrojem pro rychlé
zjištění, která konkrétní obec spadá do toho či onoho
programu je od začátku roku nově spuštěný geoportál, na
kterém je celá ČR zakreslena s katastry všech obcí a
barevným odlišením, kde je zřejmé, který dotační titul je
možné použít.

stavby obce, počítá se s tím, že to již není součást obce, ale
posuzuje se jako samostatná aglomerace.
V praxi to znamená, že město s více než 2000 EO spadá
sice pod působnost OP ŽP ( MŽP ), ale místní část tohoto
města, která je vzdálena 1 km, ale má počet obyvatel méně
než 2000, spadá tato místní část pod operační program
PRV ČR ( MZe ).
Roman Sládek
ProVenkov, spol. s r.o.

Obr.: Příklad - ČR zakreslena s katastry všech
obcí a barevným odlišením
Barevně odlišené katastry znamenají zařazení obcí do
OP ŽP ( MŽP ), neoznačené obce jsou zařazeny pro čerpání dotací z PRV ( MZe ). Rozdílný odstín charakterizuje velikostní skupinu obce.Nejsvětlejší 0 – 500, střední
odstín 500 – 1000 a nejsytější 1000 – 2000 obyvatel.
Protože každý dotační titul má svoje specifická pravidla,
je nutné na začátku záměru financování vědět, který titul
je ten „pravý“.
Dalším důležitým pojmem jsou tzv. aglomerace, které
definují sounáležitost místní části obce k samotné obci.
Na následujícím obrázku je zřejmé, co se ještě může
počítat do aglomerace obce a co už ne. V případě, že
místní část je vzdálena více než 200 m od souvislé zá-

Obr.: Definice aglomerace

VODOHOSPODÁŘSKÉ ÚSMĚVY
Pro ASIO, spol. s r.o. kreslí Brněnský karikaturista Lubomír Vaněk
Máte námět na vodohospodářský vtip!!!!
Zašlete na email „cibula@asio.cz“ !!!
Nejlepší námět odměníme malým dárkem.

