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15. výročí firmy ASIO, spol. s r.o.
Historie firmy ASIO dle zápisu
v obchodním rejstříku se píše od 18.6.1993.
Za tu dobu se udála spousta zajímavostí…
Tak např. firmou prošlo celkem 115 zaměstnanců, pokud počítáme i pracovní dohody,
z toho 63 zaměstnanců pracovalo v trvalém
pracovním poměru. Stali jsme se svědky
9 uzavřených manželství a následně též
svědky narození 16 potomků, což svědčí
o dobrém firemním klimatu. Současný vozový park má za sebou cca 3 548 851 najetých
km. Celkově jsme za PHM utratili
9 876 548 Kč a když si představíme že cca
50% jde do státní kasy v podobě spotřební
daně a DPH tak je to docela slušný příspěvek. Stejně tak jsme byli štědří i v dalších
odvodech státu:
• na sociálním pojištění odvedeno
23,02 mil. Kč
• na zdravotním pojištění 8,1 mil. Kč
• daň z příjmu obohatila státní kasu
o 18,1 mil. Kč
Tyto odvody by stačily například na přibližně 440 dní provozu parlamentu (tedy, když
se naši zástupci dokážou sejít a něco řešit).
Obrat firmy byl za těch patnáct let 1,75 miliardy korun. Je to obrovské číslo, ale třeba
Škoda Auto
tolik prachů
otočí za rok a
pro srovnání
třeba Český
Telecom,
nebo jak se to
teď jmenuje,
měl v roce
2005 jenom
zisk skoro 6
a půl miliardy. O energetických monopolech
raději
nem l u v ě .
Obr.: Karel a Olda přebírají
„občanku“ od starosty D l u ž n o
Jiříkovic, p. Nováka
ovšem říct, že

ASIO toho výsledku dosáhlo bez lobbingu,
tykání si s polovinou vlády, mocného nadnárodního koncernu za zády a taky bez
střelby na ředitele.
Prodali jsme několik tišíc domovních čistíren. Kdyby se postavily na sebe, vznikl by
komín vysoký téměř pět kilometrů, tedy asi
patnáctkrát vyšší, než Eiffelovka. Naopak,
kdyby se naskládaly vedle sebe, zabraly by
fotbalové hřiště. Nejlépe to v Ženevě, aby
se tam nedalo hrát proti Turkovi.
Dalším významným produktem jsou odlučovače lehkých kapalin - těch se prodaly
skoro 2 tisíce. To číslo na první pohled,
alespoň laikovi, nic neříká, ale kdyby se
sečetl jejich průtok, mohla by jimi protéci
celá Vltava naráz - měřeno v pondělí
v 7 hodin ráno na vodoměrné stanici ve
Vraném.
Tak trochu symbolicky jsme k našemu
15. letému výročí založení firmy dostali
ještě jeden malý dárek a sice umístění na
6. místě v soutěži O nejlepší malou a střední
firmu v Brně. Stojíce blízko "bedny" pro
vítěze, děkujeme všem, kteří se na tomto
úspěchu podíleli svou každodenní prací
a přispěli tak k tomuto ocenění.
Díky jménem všech všem.
Olda a Karel

Obr.: Zážitkem bylo vystoupení Hradišťanu,
jako hudební nástroj posloužily i lahve z Kobylí
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Pozvánka na semináře „Návaznosti 2008“
…aneb proč čistíme odpadní vody
Firma ASIO, spol s r.o. si dovoluje pozvat všechny vodohospodářské pracovníky, zástupce
projekčních firem, pracovníky státní správy a pracovníky referátů ŽP, zástupce stavebních
firem a všechny odborné pracovníky, na pravidelné podzimní semináře. Semináře jsou
opět zařazeny do celoživotního vzdělávání ČKAIT a akreditovány MV pro vzdělávání
pracovníků ve státní správě.
Program je volen tak, aby si každý našel zajímavá a pro sebe potřebná témata.

Program:

Abychom tedy
věděli, jaký
konkrétní vliv
mají na
mikroorganis
my (hlavně
sinice) fosfor
a dusík …..

Nutrienty ve vyčištěných vodách a jejich vliv na osídlení vod
Většina z nás se setkává při navrhování, posuzování a povolování ČOV s čísly vyjadřujícími povolené koncentrace fosforu a dusíku ve vyčištěné vodě. Přitom je jasné, že jedna věc jsou čísla v nařízení vlády, ale druhá věc je vždy konkrétní tok, přinejmenším
jeho průtoky a že mikroorganismy se chovají pokaždé trochu jinak. Abychom tedy věděli jaký konkrétní vliv mají na mikroorganismy (hlavně sinice) fosfor a dusík, dovolili
jsme si pozvat odborníka – uznávaného mikrobiologa na tuto problematiku a nechat ho
odprezentovat zajímavý pohled z druhé strany. Tj. jaké koncentrace fosforu již startují
rozvoj sinic, je z hlediska vývoje sinic nutná denitrifikace atd.? Jaká opatření mají smysl z hlediska snížení množství sinic, je vhodné používat chemické přípravky na jejich
likvidaci? Prostě nový pohled v nových souvislostech.
Kal z čistíren – odpad nebo zdroj živin
Jaké jsou možnosti zpracování kalu, souvislosti s ekonomikou celé ČOV, kompostování
a komplexní přístup k odpadům z obce, řešení zápachu na ČOV.
Dešťové vody a ovlivnění vody v tocích
V Německu byla v letošním roce vydána směrnice DWA-M 153, která je vlastně návodem, jak postupovat v jednotlivých případech vypouštění dešťových vod ze zpevněných
ploch do zásaku a do toků. Princip této směrnice spočívá v tom, že na jedné straně se
ohodnotí lokalita, kam bude vypouštěno (tj. tok nebo vsak) a na druhé straně se ohodnotí na základě množství vod a způsobu provozování zdroj dešťové vody, tj. odkud bude
vypouštěno. Porovnáním zdroje a lokality kam bude vypouštěno, se stanoví potřeba
opatření – tj. ve výsledku jsou lokality, kde lze vypouštět bez předčištění, lokality
s mechanickým předčištěním nebo lokality, u nichž je nutné zpomalovat odtok a samozřejmě různé kombinace. Tj. tato směrnice dává vlastně odpověď na otázku, kdy a jak
dešťové vody čistit…

Srdečně Vás zveme………. Elektronická přihláška na www.asio.cz
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Konference Cyanobakterie 2008
Ve dnech 2.4. a 3.4. 2008 se konal v hotelu
Myslivna v Brně již třetí ročník konference
o cyanobakteriích, kterou uspořádalo Centrum
pro cyanobakterie a jejich toxiny. Toto společné pracoviště Botanického ústavu AV ČR
a Masarykovy univerzity se již delší dobu
zabývá problematikou sinic a s Doc. Ing. Blahoslavem Maršálkem, CSc. z tohoto Centra
ASIO spolupracuje.
Této konference se aktivně zúčastnila i společnost ASIO, mimo jiné i příspěvkem
Ing. Karla Plotěného – Nové trendy
v udržitelné sanaci odpadních vod.
Těžiště

samotné

konference

Důsledkem

spočívalo
Obr.: Sinice na Plumlovské přehradě
ních ploch (přehrady, rybníky, nádrže) se stává
stále více aktuální a je víc než zřejmé, že
i v této oblasti se bude činnost rozšiřovat
z pouhého sledování na aktivní přístupy.
Důsledkem znečišťování v konkrétním povodí
(komunální splaškové odpadní vody, zemědělská činnost) bývá aktivizace bakterií v níže

znečišťování
v konkrétním
povodí
( komunální
splaškové
odpadní

Obr.: Sinice pod mikroskopem

vody) bývá

v popisu a výskytu jednotlivých druhů sinic,
jejich vývoje či mutací a také jejich toxicitě.

aktivizace

Zajímavé příspěvky byly o toxicitě sinic, kde
se konstatovala toxicita těchto bakterií několikanásobně vyšší než např. známé jedy curare
či strychnin.

bakterií…...

Účast naší společnosti byla zajímavým příspěvkem do tohoto prozatím málo čistírensky
známého prostředí. Znečištění velkých vod-

Obr.: Další shluk sinic na vodní hladině
položených nádržích a jejich čištění má několik
oblastí. Jednak čištění odpadních vod v obcích
nad nádrží a úprava režimu zemědělského hospodaření a jednak také přímé zásahy na samotných nádržích. I zde má ASIO připraveny svoje
technologie a postupy, k čemuž využívá své
široké teoretické i praktické zázemí.
V této problematice kráčí ASIO kupředu
s přesvědčením, že tuto oblast životního prostředí čeká ještě velký rozvoj.

Obr .: Pohled na vodní hladinu
Roman Sládek
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I to je možné...
Přímá úměra jako základ garancí ?

Člověk by
nevěřil, že
něco
takového
bude možné
i v dnešní
době…..

Když jsme začínali s domovními čistírnami,
stala se nám zajímavá příhoda. Zákazník
objednal dvě domovní ČOV s tím, že budou
umístěny za sebou. Úřad tehdy požadoval
nesmyslně nízké hodnoty a projektant to
vyřešil a našel způsob, jak to vyřešit a prokázat matematicky. Někde našel, že účinnost
našich čistíren dosahuje 95% a tak např.
u BSK se tak sníží hodnoty ze 400 mg/l na
20 mg/l no a odtud je již jen kousek k úvaze,
že při použití další ČOV s účinností 95%,
umístěné do série, tj. za tuto čistírnu bude
teoreticky dosažena hodnota na ČOV menší
než 1 mg/l…no a při použití další čistírny by
se už voda dala i pít…
Člověk by nevěřil, že něco takového bude
možné i v dnešní době, tj. v době kdy inženýři musí projít autorizací, kde se prokazují
jejich znalosti. Kdy i úřady jsou pravidelně
školeny a stavební firmy nezačínají, ale pracují v oboru řadu roků. Přesto jsme se náhodou potkali s projektem, kde se obdobným
způsobem prokazovalo dosažení výsledných
parametrů u odlučovače lehkých kapalin.
Základní úvaha byla následující – když při
zkoušce dojde ke snížení koncentrace ze

4000 mg/l NEL na 5 mg/l (tj. účinnost
98,8%), pak také lze v praxi garantovat na
stejném zařízení snížení z 15 mg/l na 0,2
mg/l…. To, že existují nějaké hodnoty rozpustnosti a že i selským rozumem je jasné,
že v oblasti nízkých koncentrací se takové
závislosti nechovají lineárně je snad jasné i
neodborníkovi… Přesto prý se projektů
založených na takovém matematickém důkazu dosažení odtokových hodnot realizují
v ČR desítky. Jen není jasné, kdo odpovídá
v takovém případě za správnou realizaci
takového projektu. Výrobce, který takové
prohlášení a návod dal k dispozici, projektant, který tento matematický důkaz použil
a který by měl vědět, že toto matematické
zdůvodnění neodpovídá realitě, stavební
firma, která to na základě své prokazované
odbornosti také má vědět, a nebo nakonec
v případě problémů černý Petr zůstane investorovi? Další, ještě důležitější otázkou
je, zda požadavek vodoprávního úřadu na
hodnotu 0,2 mg/l NEL má z hlediska technického a ekonomického smysl. Tj. jestli
nesmyslný výpočet není jen reakcí na nesmyslný požadavek.
Karel Plotěný

www.asio.cz

Tak pokud jedna čistírna nestačí, dáme za ni druhou a budeme
čistit na 110%......
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ASIO Billboard naleznete v Brně u OBI….

Cílem
soutěže TOP
MSP, kterou
organizuje již
čtvrtým
rokem
Regionální

Mezi 10 nej…

hospodářská
komora je

Firma ASIO, spol. s r.o. se umístila mezi deseti nejlepšími malými a středními firmami v Brně v soutěži TOP
MSP.
Cílem soutěže TOP MSP, kterou organizuje již čtvrtým
rokem Regionální hospodářská komora Brno pod
záštitou primátora města Brna Romana Onderky, je
podpořit etiku podnikání v jihomoravské metropoli a
umožnit i malým a středním firmám prezentovat své
úspěchy na veřejnosti.
Soutěž je určena pro všechny zájemce z řad firem, které
jsou registrovány na území města Brna, nebo zde vyvíjejí významnou aktivitu. Celá soutěž je jedinečná tím,
že subjektivní hodnocení firem je doplněno i o objektivní faktory hodnocení, a to zdrojovou analýzu finančního zdraví firmy.

Pokračování na straně 14

….
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Cyklistická expedice Česká Kanada
29.5. – 1.6.2008

Kromě krásné
přírody nás
přivítalo také
příjemné
prostředí …..

Po několika zdařilých turistických expedicích
v předcházejících letech jsme tentokrát zvolili
experiment v podobě cyklistiky a vypravili se
do malebného prostředí České Kanady. Kromě krásné přírody nás přivítalo také příjemné
prostředí penzionu Bejčkův mlýn ve Slavonicích, který nese znaky historické architektury
a zároveň i komfortního ubytování s ochotnou
obsluhou, dále pak s možností sportovních
aktivit, dobrým jídlem, posezením u ohně
i s možností koupání pro děti. Takže, pokud
byste se chystali do této oblasti, tak služby
tohoto zařízení můžeme vřele doporučit –
tel.: ing. Alena Odutová. 605 572 916.

u táboráku, kdy hlavní plánovač tras Olda Pírek nám předkládá návrh trasy na příští den.
A tak podpořeni vinným dopingem ze Žarošic
a švestkovým dopingem z Hradiště sbíráme
kuráž na další den.
Pátek 30.5.2008
Milým překvapením je, když se ráno na startu

Obr.: První občerstvení po příjezdu
Čtvrtek 29.5.2008
Příjezd do penzionu byl individuální a tak ti,
co přijeli dříve, osedlali svá kola a využili svůj
čas k prvnímu oťukání terénu. A ejhle – již
první kilometry naznačily, že představa o relaxační cyklistice v podobě rovin se zde nedá
provozovat. Nicméně vše kompenzuje krásná
příroda a když pominu ty výšlapy do kopce,
tak následující sjezdy vám tu dřinu vlastně
taky vynahradí. První společná porada všech
účastníků následuje hned po večeři venku

Obr.: Večerní posezení a příprava na další den
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Obr.: Olda Pírek v úmorném vedru
scházíme kompletně všichni účastníci expedice
v počtu 40 osob odhodláni poprat se s následující etapou. Nejprve vyrážíme směrem na Pfaffenschlag, kde následuje prohlídka historických vykopávek sídliště ze 13. století.
Pokračujeme směrem na Český Rudolec a cestou se zastavujeme u Grasslovy sluje, kde
vstřebáváme loupežnickou historku a motivujeme děti na další cestu. Po té co se občerstvíme v Českém Rudolci a prohlédneme si pozůstatky zámečku „Malá Hluboká“ pokračujeme směrem na hrad Landštejn, kde se šťastně
setkáváme s některými zbloudilými
„ovečkami“. Následuje prohlídka s možností
výšlapu až na věž, kde odměnou je krásná vyhlídka do okolní krajiny. Z hradu se pak přesouváme do Starého města pod Landštejnem
a dále pokračujeme do Maříže, kde máme objednanou návštěvu keramické dílny. Tady se
zdržíme poněkud déle – na programu je nejen
občerstvení, ale i malování keramiky, kterého
se nadšeně účastní nejen všechny děti, ale
i další dobrovolníci, a tak vznikají krásné ori-
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ginály, které si pak v neděli můžeme vyzvednout (po té co projdou vypalováním). Odsud
se vydáváme již na základnu Bejčkova mlýna, kde po večeři u táboráku hodnotíme zážitky dne a zjišťujeme, na kterých částech těla
se projevila dnešní zátěž cca 40 km dlouhé
cesty.
Sobota 31.5.2008
Sobotní program je již více individuální.
A tak nejdříve vyráží do terénu družstvo
„chrtů“ ve složení Jirka Fojtík, Zdeněk Kellner,Šimon Janča a Petr Holčík s cílem „užít si
to…“ Po té následuje tým cca 23 nadšenců,
kteří pod vedením Oldy absolvují cestu podél
rakouských hranic do Nové Bystřice, kde se
k nám přidávají Šimon a Petr. Pokračujeme
směrem na Kaproun, kde si prohlédneme
lesní nádraží (vede tudy úzkokolejka, po které se prohání historický turistický vláček)
a památník Járy Cimrmana v typickém cimr-

Obr.: Pohled na Landštejn
manovském duchu. Přes Klenovské Samoty
dojíždíme do Landštejna, následuje občerstvení a pokračujeme na Stálkov. Ještě před
tím se však rozdělíme na několik týmů podle

Obr.: Závěrečné rozloučení
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svých sil a scházíme se opět na naší základně.
Historkami z dnešního dne si pak zpestřujeme táborový večer. K nejhumornějším patří
vyprávění Žarošáků o výpravě „chrtů“, které
zde neumím tak barvitě popsat, proto případně kontaktujte osobně Jirku nebo Zdeňka.
V případě zbloudilé Eriky Šrámkové dopadlo
taky vše dobře – po té co píchla statečně absolvovala 7 km pěší úsek na základnu, čímž
zrušila již rozbíhající se pátrací akci. Své si
užili i ti, kteří se dnes cyklistiky nezúčastnili.
Pepa Trpík a Jara Polesný si určitě rádi připomenou grilované koleno z nabídky specialit
Bejčkova mlýna. Faktem je, že se dobrovolně
pak vzdali večeře, takže zbylo víc na ostatní
(hoši děkujeme). Někteří si užili vycházek do
okolí a děti také koupání v bazénku.
Neděle 1.6.2008
V neděli již v 6 hod ráno vystartovala opět
výprava „chrtů“, která se po včerejšku rozrostla o další účastníky: Oldu, Karla, Milana
Uhra a Martina Šrámka a cvičně si střihla cca
35 km okruh. Po snídani jsme se pak rozloučili s osazenstvem penzionu i mezi sebou
a každý po vlastní ose, plni zážitků a dojmů
vyrazili zpět k domovu.
Závěrem ještě poděkování Oldovi za plánování tras i za odpovědnost, s kterou organizoval hlídání tak náročného pelotonu a také
pochvalu za statečnost nejmladším účastníkům expedice Martinovi Kellnerovi, Nikole
Fojtíkové a Adélce Šrámkové (přezdívané též
budoucí Lada Kozlíková).
Loučím se s pozdravem „Šlapkám ZDAR“
a těším se na další společnou expedici !!!
Helena Polášková
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Přes Klenovské
Samoty
dojíždíme do
Landštejna…..
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19. LISTOPAD – SVĚTOVÝ DEN TOALET

OSN na svém
výročním

19. LISTOPAD – SVĚTOVÝ DEN TOALET
V září 2000 si OSN na svém výročním zasedání
stanovila osm základních cílů v boji proti chudobě, hladu, nemocem, negramotnosti, zhoršování životního prostředí a násilí proti ženám
(tzv. Millenium Development Goals). Jedním
z cílů je i zajištění udržitelné sanitace, poněvadž v současnosti zhruba 40 % veškerého obyvatelstva planety (2.6 miliardy) nemá přístup
k postačující sanitaci a toaletám a každý rok
zemře na následky průjmových onemocnění
zhruba dva milióny lidí. Ve stejném roce byla
založena Jae-Duck Simem i Světová organizace
toalet, která v současnosti čítá 102 členů ze 44
zemí. Zakladatel organizace stanovil na 19.
listopadu i Světový den toalet a postavil na její
počest i budovu Haaewojae v jihokorejském
Suwonu.

Současný svět nabízí kontrasty, jímž se ani
nechce věřit. Ve vídeňské Opeře si můžete
odskočit za zvuku klasické hudby nebo
v čínském Pekingu při poslechu budovatelských songů z Mao Ce Tunga. V Japonsku

zasedání
I toalety mají svoji historii. První zmínky

stanovila osm
Obr.: Automatické ovládání toalet

základních

se používají např. high-tech záchody
s bezdrátovou komunikací mající na obsluhu ca. 40 různých tlačítek, umožňujících mj.
i vyhřívání prkénka nebo masáž Vašeho

cílů v boji
proti
chudobě,
hladu,
nemocem,

Obr.: Veřejné záchodky v Efesu (Turecko)

negramotnos
ti, zhoršování
životního
prostředí …...

o splachovacích toaletách jsou zhruba
2500 př.n.l. v civilizacích žijících okolo řeky
Indus, kdy ve městech Mohendžodáro a Harappa měla splachovací záchod téměř každá domácnost a ve městě byl vybudovaný sofistikovaný kanalizační systém. Okolo 1800 př.n.l.
byly budovány záchody i na krétském Knóssosu, atd.

Obr.: Tradiční Japonské toalety

Obr.: Budova Haaewojae v jihokorejském
Suwonu

NEWS

pozadí. Ve vývoji jsou toalety, kdy na základě analýzy Vaší moči Vám podají lékařskou zprávu o koncentraci cukru a tuku,
změří Vám tlak a tep. Dále se vyvíjejí mluvící toalety, které Vás vřele uvítají a popřejí
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Vám hezkého dne. Technologií budoucnosti je
i zasílání analýzy Vašich fekálií a moči ošetřujícímu
doktorovi nebo toalety ovládané hlasem.
Z programu EU SWITCH byl např. financován několikaletý výzkum zabývající se hlučností toalet
a zvuků na nich, porovnávající jak jednotlivé typy,
tak i druhy. Vavřín prvenství z vysoce sofistikovaného výzkumu si odnesla vakuová toaleta
z městečka Sneek v Holandsku, kde bylo naměřena
hlučnost 104 dB.
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vykonáváním lidské potřeby na tzv. nebeských
toaletách, kdy vykonáváte potřebu přímo do
řeky. Z hygienického hlediska je pak pozoruhodné, že se o sto metrů po proudu se ve stejné
době koupete a o sto metrů dále v ní myjete
nádobí a o sto metrů dále ji nabíráte jako pitnou.
V afrických zemích je i v 21. století oblíbená
defekace ve chvíli, kdy to na Vás prostě přijde,
tudíž třeba uprostřed ulice nebo zdroje vody.
Samozřejmě se pak kontaminací zdrojů vody
velice snadno šíří průjmy, dengue, malárie
a jiné infekční nemoci.
19. listopad by neměl být pouze mezinárodním
dnem toalet, kdy si připomínáme potřeby staré
jak lidstvo samo a zařízení, které k nim slouží,
ale i dnem, který bude nepřímo ukazovat na
potřebu rozvoje udržitelné sanitace po celém
světě.

Čištění odpadních vod v malých obcích

Nicméně i v civilizované Evropě, zejména na jejím
jihu najdeme např. turecké typy záchodů, na nichž
je provedení potřeby pouze pro silné žaludky.
V zemích jihovýchodní Asie je nejoblíbenějším

Marek Holba

Obr.: Africké toalety

Použitá literatura:
http://en.wikipedia.org/wiki/Flush_toilet
http://en.wikipedia.org/wiki/Toilets_in_Japan
http://lemonrevolution.com/
http://www.worldtoilet.org/
Telkamp P., Mels A., van den Bulk J., Koetse E.
a Braadbart O.: User acceptance of vakuum
toilets and grey water systems in the Netherlands, Norway and Germany, Sanitation Challenge, Wagningen, The Netherlands, 2008.

Sinice jsou
vážným
problémem
v celé ČR..
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A JE TO! PRVNÍ REALIZACE PCO V ČESKÉ
Čištění
odpadních
vod v malých obcích
REPUBLICE!
Čištění nepříjemného zápachu pomocí moderní
technologie – fotokatalytické oxidace (dále PCO).
Tato technologie patří spolu s ionizací do fyzikálněchemických způsobů odstraňování nepříjemných
zápachů v uzavřených místnostech budov.
Již mnohokrát byly fyzikálně-chemické technologie
na čištění zápachu představeny a presentovány na
různých seminářích, výstavách po České Republice
a publikovány v několika odborných časopisech.
Tyto moderní technologie se setkávaly s častými
pochybnostmi u lidí. Hlavním důvodem nedůvěry
nebyla stránka finanční, jak by si všichni mohli
myslet, ale chybějící reference v České Republice.
Společnost NET PLASY, spol. s r.o., jako výrobce,
sor tim ent u
p oma zán k ov ých
másel
a pařených sýrů Jadel zaujímá jedno z předních míst
mezi tuzemskými výrobci. U termizovaných sýrů
Duko je postavení výjimečné, poněvadž se jedná o
klasickou značku Mlékárny Bystřice pod Hostýnem, kterou společnost hodlá nadále rozvíjet. Kromě standardní produkce vyrábí společnost také privátní značky některých tuzemských obchodních
řetězců. Mlékárna má zájem na další výrazné profilaci mezi českými mlékárnami jak do sortimentu,

2001 společnost získala certifikát ISO 9001,
který ji zavazuje k dodržování vysoké kvality
výrobků, kompletnosti služeb a solidnosti
v jednání. V posledních letech expanduje i na
zahraniční trhy. Za své výrobky získala celou
řadu významných ocenění. Prvořadým cílem
společnosti jsou kvalitní výrobky a spokojený
zákazník.
Spolu s úspěchy na trhu s potravinářskými výrobky se vyskytl problém, který musela mlékárna řešit. Jednalo se kvalitu vypouštěných odpadních vod ze závodu. V areálu společnosti se sice
nachází flotační jednotka pro chemické předčištění odpadních vod, ale takto předčištěná voda
nesplňovala koncentrační limity stanovené kanalizačním řádem města Bystřice pod Hostýnem. Z tohoto důvodu bylo přikročeno v roce
2005 k vybudování biologického stupně dočištění odpadních vod. Po spuštění biologického
stupně byly sice hodnoty sledovaných ukazatelů pod limity stanovené kanalizačním řádem, ale
vyskytl se další, velmi závažný problém. V okolí celé čistírny odpadních vod se šířil nepříjemný zápach, který vedl ke stížnostem obyvatelstva Bystřice pod Hostýnem žijících poblíž mlékárny NET PLASY.
Odbor životního prostředí v Bystřici pod Hostýnem určil společnosti NET PLASY termín do
konce měsíce května 2008, kdy musí být vyřešena situace s obtěžujícím zápachem.
V loňském roce se společnost NET PLASY
pokoušela nepříznivý stav se zápachem vyřešit
instalací klasických biofiltrů. Po špatné zkušenosti s těmito biofiltry dostala zelenou nová
technologie na čištění zápachu, tj. fotokatalytické oxidace (PCO). Jedná se o první realizaci
v České republice.

Obr.: První realizace v ČR
tak v prvotřídní péči o výrobky a zákazníka. V roce

Technologie PCO čistí nepříjemný zápach jako
celek, tj. směs organických i anorganických
sloučenin. Je to proces, který kombinuje fotooxidaci za působení UV světla a katalytickou
oxidaci. Technologie se obvykle používá
v aplikacích, kde jsou odpadní plyny značně
zatíženy obtížně oxidovatelnými, zapáchajícími
nebo organickými látkami jako jsou H2S sirovodík, NH3 amoniak, (CH3)2S dimethylsulfidy,
VOC těkavé organické látky, CH3-SH, CH3CH2-SH merkaptany aj. Ve vyčištěném vzduchu
se vyskytuje oxid uhličitý (CO2), dusík (N), síra
(S) a vodní pára (H2O). Jedná se o zařízení, které je provozně spolehlivé, prostorově nenároč-

Po špatné
zkušenosti
s biofiltry
dostala
zelenou nová
technologie
na čištění
zápachu…
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né, téměř bez nároků na obsluhu a fungující
okamžitě, tj. po stisknutí vypínače vychází

600 m3 za hodinu. Tato kapacita odpovídá
1,5 násobné výměně vzduchu v čištěných
objektech.
K PCO jednotce byly přivedeny 2 potrubí
větve z PP s ochranným nátěrem proti UV
záření. Instalace jednotky PCO na předem
připravený betonový podklad probíhala pomocí jeřábu. Následně proběhlo doplnění
aktivního uhlí a ukotvení modulu s UV trubicemi. Po připojení PCO jednotky ke zdroji
el.energie byla jednotka připravena ke spuštění do provozu. Investiční akce proběhla poměrně rychle, montáž a instalace proběhla
během 14 dní.

Před
samotnou
realizací se

Obr.: Průběh dokončení montáže PCO

nejdříve
zjišťovala
místa
s největší
koncentrací
zápachu...

z jednotky PCO čistý vzduch.
Před samotnou realizací se nejdříve zjišťovala místa s největší koncentrací zápachu na
ČOV. Měření probíhalo mobilním zařízením
(měření NH3 a H2S) a online měřením sondou (měření H2S). Na základě výsledků
měření koncentračních hodnot H2S, NH3
a pachových látek byly vybrány 4 místa
s výskytem zápachu:
• budova flotační jednoty,
• aktivační nádrže č.1 a č.2,
• dosazovací nádrž,
odtokový kanál vyčištěné vody.
Hodnoty amoniaku (NH3) se pohybovaly do
max. 10 ppm, sirovodíku (H2S) do max.
100 ppm, pachové látky do 4000 OU/m3.
Na základě výchozích koncentračních hodnot a objemu čištěných míst byla navržena
velikost technologie PCO s výkonem

Den s velkým „D“, tj. den kdy byla první
jednotka PCO v ČR uvedena do provozu, se
uskutečnil 5.června 2008 – viz. obr. č.2. Můžeme zatím s radostí konstatovat, že nepříjemný zápach je ve společnosti NET PLASY
už minulostí. Po měsíčním provozu nejenom
že technologie PCO dokonale čistí zápach
v areálu společnosti, ale rovněž lidé
v okolní bytové zástavbě mohou opět vychutnávat dokonalou chuť kávy či cigaretky na
balkóně.

Obr.: Spokojený výraz zúčastněných
Poděkování při realizaci první PCO technologie v ČR patří montérům z NIVEKA Nivnice, (Jenda Borýsek a spol.), kteří se dobře
poprali s novým připojovacím potrubím, dále
Oliveru Augustinovi z Neutraloxu při uvádění
jednotky do provozu a také panu Stanislavu
Vrzalovi NET PLASY za vstřícnost a ochotu
během celé realizace.
Lukáš Šefraný

Představujeme: Ing. Lukáš Šefraný
Ve firmě ASIO pracuje od roku 2007 jako specialista na nové
technologie pro vodní hospodářství na ČOV. Velkým dílem se
zasadil o první realizaci PCO v ČR, za kterou mu tímto také
patří poděkování.

NEWS
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Voda po biologickém čištění - případně i po MBR
Xenobiotika v odpadních vodách

Zkoumání
toho jak
funguje
odbourávání
antibiotik,
antikoncepčních
přípravků ...

Jednoduché řešení
odpadních vod

- nemíchat moč do

Někdy se více informovaní zákazníci, ptají jak
je to s antibiotiky ap. v odpadních vodách, co Zatím nejspolehlivějším řešením je tedy
se s nimi děje a jak je možné se vyvarovat je- zatím tzv. systém DESAR. Tj. moč, která
jich opětovného nechtěného použití...
tyto látky převážně obsahuje, je odváděna
Zkoumání toho jak funguje odbourávání anti- odděleně od ostatních odpadních vod
biotik, antikon- (existují i speciální zařizovací předměty na
cepčních
pří- oddělení moči a jsou běžně k dostání
p r a v k ů v severní Evropě – záchodová mísa stojí
(xen obi ot i ka) kolem 15 tis. Kč) a pak po delší době sklaa t d .
j e dování se moč (případně upravená moč)
v počátcích. Je používá na hnojení jako tekuté hnojivo do
jasné, že tyto půdy, ne na list. Podrobnosti pod heslem
látky jsou ve DESAR – viz např. naše přednášky na nav
o
d
ě šich seminářích.... nebo např. Udržitelná
v rozpuštěné sanitace v zemích střední a východní Evroformě a jsou py – ISBN 978-80-969745-1-1. Pár knížek
stabilní.
Tj. o této problematice mám ještě k dispozici,
i proto se po- neboť jsme zajišťovali překlad této knížky
malu ustupuje z využívání vyčištěné vody do češtiny.
např. na MBR k přímé konzumaci. Co se týká
např. závlahy, zatím se vždy výzkumníci zabýKarel Plotěný
vali bakteriologickým stavem, a tak všechny
předpisy týkající se použití pro zálivku vycházejí z ochranných agrotechnických lhůt daných
tímto hlediskem. Tj. legislativně zatím problém se závlahou a xenobiotiky neexistuje.
Co se týká úplné technické likvidace xenobiotik z vod, tak se dá říct, že spolehlivě
funguje zatím jen ozón. Také filtrací přes
půdní horizont (sorbce ap.) se dá množství
těchto látek snížit. Jak moc to je zatím ve
stadiu výzkumů – tj. jednodušší je zavlažovat jen technické plodiny, pokud si má být
člověk jistý... ale co je to být si jistý - to
bychom nemohli ani jíst např. ryby ap. –
škodlivost je tedy asi funkcí koncentrace
těchto látek ve vodě…
(více viz např. na internetu Xenobiotika,
zajímavá je např. knížka Dangerous Pollutants in Urban Water Cycle – ISBN 8086020-53-3)
To je pořád cavyků s dělením na žluté a hnědé
vody… My to děláme běžně!!!

ASIO, spol. s r.o. a rok 2008
•
•
•

NEWS

čištění odpadních vod
čištění vzduchu
čištění vod od sinic
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Čištění
odpadních
vod nádrži
v malých
obcích
Eutrofizace
na vodní
Plumlov

Lidská společnost produkuje velké množství látek,
které ovlivňují kvalitu životního prostředí. Vedle
toxických látek se můžeme však také setkat
s látkami, které nejsou přímo jedovaté, ale jejich
vlastnosti ovlivňují nepříznivě okolní prostředí.
Jedná se především o živiny vyskytující se ve vodě
v nadměrné míře a následné přemnožení sinic tzv.
eutrofizace. Eutrofizace se projevuje především
změnami kvality vody a narušením ekologické rovnováhy.
Eutrofizace je soubor přírodních a uměle vyvolaných procesů vedoucích ke zvyšování obsahu
anorg. živin stojatých a tekoucích vod.Eutrofizace
je přírodní děj, jenž v důsledku lidské činnosti přesáhl přirozené meze. Přírodní eutrofizace je způsobena uvolňováním dusíku a fosforu, případně silikátů, z půdy, sedimentů a odumřelých vodních organismů. Umělá eutrofizace je způsobena intenzívní
zemědělskou výrobou, některými druhy průmyslových odpadních vod, používáním polyfosforečnanů
v pracích a čistících prostředcích a zvýšenou produkcí komunálních odpadních vod a odpadů fekálního charakteru.
Cyanobakterie (sinice) je označení pro fotosyntetizující eubakterie o velikosti buněk většinou 1 až 10
µm. Cyanobakterie tvoří buď jednobuněčné, vláknité nebo koloniální uspořádání buněk. Sinice neboli

Obr.: Sinice na Plumlovské přehradě

cyanobakterie jsou velice přizpůsobivé. Sinicím
vodních květů vyhovuje prostředí teplých nádrží
s vysokým obsahem živin – především fosforu.
Co způsobují sinice při přemnožení:
Lidem:
Kontakt se sinicemi může vyvolat alergické
reakce, ekzémy, záněty spojivek, průjmy a zvracení. Dlouhodobé působení vede k poruchám
funkce jater, imunitního nebo nervového systému.
Při vodárenských úpravách surové vody na
vodu pitnou z „kvetoucích nádrží“ se uvolňují
jedy sinic – cyanotoxiny a jejich odstranění vyžaduje speciální drahé technologie.
Zdravotní riziko může vzniknout i při konzumaci ryb z nádrží s vodními květy a zeleniny zavlažované vodou se sinicemi.
Přírodě:
Souvislá vrstva vodního květu na hladině zamezuje průniku světla do nádrže a způsobí tak smrt
organismů, které světlo potřebují
Cyanotoxiny působí poškození nebo smrt některých vodních organismů.
Sinice spotřebovávají kyslík ve vodě (hlavně
dýcháním v noci a rozkladem na podzim), což
je důvodem úhynu ryb.
Lidé si často pletou řasy a sinice, jsou to zcela
odlišné organismy. Sinice jsou bakterie a řasy
jsou rostliny.
Na základě výše zmíněných okolností se Povodí
Moravy s.p. snažilo vyřešit tíživou situaci se
sinicemi na vodní nádrži Plumlov. Bylo vypsáno výběrové řízení na provedení aplikace PAXu
(polyaluminium chloridu) do vodního díla. Firma ASIO spol s r.o. vyhrála tuto soutěž, když
jako jediná nabídla řešení, které splňovalo
všechna kriteria. (tzn. že dovedeme aplikovat
chemikálii takovým systémem, abychom rovno-

Eutrofizace
je soubor
přírodních
a uměle
vyvolaných
procesů
vedoucích ke
zvyšování …..
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měrně pokryli celou plochu nádrže – pomocí
navigace GPS, dokážeme kontinuálně dávko-

Obr.: Spouštění zařízení na vodu

PAX vysráží
také fosfor
a tím
„odebere“
živiny sinicím
a oddálí jejich
opětovné

vat požadované množství chemikálie
(množství chemikálie si stanovíme koagulačním pokusem) v závislosti na hloubce a rychlosti lodi a dále pak používáme speciální chemickou loď, která pojme chemikálie o celkovém objemu cca 6m3 a splňuje požadavky
Plavební správy).
Realizace aplikace PAXu na Plumlovské nádrži proběhla ve dnech: 15.6. až 18.6. 2008.
Ve vodoprávním rozhodnutí bylo stanoveno
jako koagulační činidlo PAX 18
(polyaluminiumchlorid). Polyaluminiumchlorid má na sinice následující účinky: vysráží
sinice a vytvoří tak velké vločky, které sedi-

přemnožení.

sezóny roku 2009. Tím, že náš přístup byl
sofistikovaný, jak z hlediska samotné techniky
aplikace, tak i z hlediska monitoringu
doc.Maršálka a následných výpočtů aplikovaného množství, byl zásah na Plumlovské nádrži ve všech ohledech úspěšný a loď i celý systém aplikace sklidil obdiv všech zúčastněných
stran (průhlednost vody měřená na začátku
zásahu byla 0,2 m po skončení zásahu 3,2 m).
Veškerý úspěch by ovšem nebyl možný bez
perfektní práce obsluhy lodi, organizační práce kolem vývoje lodi a samotného vývoje
a zhotovení lodi. Byla to týmová práce zakončená zaslouženým úspěchem naší firmy
v oblasti eutrofizace povrchových vod.

Obr.: Aplikace PAXu do přehrady
Použitá literatura:
Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny
(2005) Pomozte vyčistit naše vody od sinic
(www.sinice.cz)
Maršálek B. – Co jsou cyanobakterie/sinice
(www.sinice.cz)
Kočí V., Burkhard J., Maršálek B. – Eutrofizace na přelomu tisíciletí, str. 3-13 seminář
Ekomonitor – Eutrofizace 2000, Praha 2000
Jiří Palčík

Obr.: Napouštění chemikálie do nádrží
mentují ke dnu, PAX vysráží také fosfor a tím
„odebere“ živiny sinicím a oddálí jejich opětovné přemnožení. Vysrážení sinic v letním
období je pouze přechodné řešení, které
„vyčistí“ vodu na cca 1 měsíc, potom se musí
aplikace opakovat. V dnešních dnech tj. od
15. do 17.7. probíhá na Plumlovské přehradě
již druhý zásah, kterým se nám podaří vyčistit
vodu na zbytek sezóny. Jak jsem již zmínil,
jedná se o jeden ze způsobů „boje“ se sinicemi. Další možnosti odstranění sinic se chystáme použít koncem této sezóny a v průběhu
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Slatinský kros 2008
Dne 24.6.2008 se uskutečnil již 2.ročník běžeckého závodu pro děti Slatinský kros 2008. Jedná se o závod pro děti navštěvující základní školy. Závod se uskutečnil na travnatém povrchu tzv. Terének v blízkosti školního hřiště. Jedním ze sponzorů podporující sportovní aktivity naší mládeže je i firma ASIO,
která podpořila tento závod hodnotnými dary pro vítěze. Na obrázcích z uvedené akce je vidět zaujetí
a napětí nejen z vlastního závodu ale i z předaných cen vítězům.

Zaujetí
a napětí
nejen
z vlastního
závodu …..

Letos opět do Prahy na FOR ARCH
Zveme Vás v září do pražských Letňan na výstavu ForArch, kde se ve dnech 23.-27.9. 2008 s Vámi rádi
setkáme v naší expozice v pavilonu 1E, stánek č. 26. Na výstavě budou k zhlednutí vodohospodářské výrobky firmy ASIO. Zájemci o malou DČOV mohou při návštěvě získat zajímavou slevu na tento výrobek.

Obchodní mise Rusko (Nižněvartovsk a Chanty Mansijsk)
Ve dnech 5. - 11.3. 2008 jsem se účastnil pod
záštitou Regionální hospodářské komory Brno
a Magistrátu města Brna obchodní mise za
Ural.
Během necelého týdne jsem společně se svými
kolegy navštívil dvě města - Nižněvartovsk
a Chanty - Mansijsk. Geograficky se jedná
o území v samém centru Sibiře.
Nižněvartovsk je mladé město. Vzniklo teprve
před 36 lety a postavené bylo pouze za účelem

z nejvzácnějších byl gramofon, který v minulosti
údajně hrával samotnému J. V. Stalinovi.
Město Nižněvartovsk se hrdě hlásí také ke svým
sportovcům, kteří pravidelně vozí medaile ze
světových šampionátů a olympijských her.
Druhým cílovým městem naší výpravy za jednáními s obchodní komorou a místními podnikateli,
byl Chanty - Mansijsk. Na ruské poměry je to
nezvyklé město, které má jen něco kolem 60 tisíc
obyvatel (Nižněvartovsk se může pochlubit 250
tisíci). Žádné vysoké stavby, příjemné, upravené… Samotní obyvatelé o něm hovoří jako
o typově kanadském městě. (V Kanadě jsem ale
zatím nebyl, takže tuto podobnost nemůžu dostatečně fundovaně posoudit). Každopádně Chanty
– Mansijsk je vyhlášené lyžařské město.
Na uměle vytvořeném kopci si můžete vychutnat
kilometr dlouhou sjezdovku. Každý rok se zde
navíc koná Světový pohár v biatlonu a v roce
2011 bude hostit dokonce mistrovství světa.
V souvislosti s tím bude potřeba vybudovat fungující infrastrukturu. My jsme měli obrovské
štěstí, právě v termínu naší návštěvy se totiž

Obr.: Slavnostní přivítání v duchu tradic
těžby ropy. Na ropě je ostatně založený veškerý
tamní průmysl. V letech 2006 - 2010 mají
v plánu vytěžit zhruba 160 miliónů tun tohoto
černého zlata.
Během naší návštěvy slavil právě Nižněvartovsk narozeniny, a že šlo o slávu opravdu se vším
všudy, je velmi dobře vidět na fotografiích.
Došlo dokonce i na udělování medailí a řádů.
V místním muzeu nás podle tradice uvítali chlebem a solí. Poté jsme si samozřejmě prohlédli
veškeré vzácné exempláře, přičemž jedním
Obr.: Světový pohár v biatlonu
v Chanty - Mansijsk konal ve fantastické atmosféře závod Světového poháru v biatlonu mužů.
Sportovní odvětví, v němž rozhoduje o konečném úspěchu nejen běh na lyžích, ale i střelecké
umění, jsme si opravdu užili.

Jan Zachrla
Obr.: Pohled na místní obchodní komoru

