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Co nás nezabije, to nás posílí…
Ještě nikdy nebyl začátek roku s tolika otazníky jako ten letošní.
Poslední čtvrtletí loňského roku naznačilo, že i my musíme brát
ekonomickou krizi vážně. Její důsledky se profiltrovaly až do
úrovně našeho fungování, především ve formě zhoršené platební
morálky zákazníků. Otázkou je, nakolik jsou to skutečně důsledky finanční krize tj. nedostatku peněz na investice. Je ale pravdou, že i s takovým zákazníkem, kterému neochota bank investovat, zkomplikovala život, jsme se potkali. Významněji na nás
ale dolehlo chování drobných investorů, kteří dostali strach
a méně nakupují. Zejména v západní Evropě. A největší problémy, dle mého názoru, však pochází z toho, co bylo doposud
skryté v hospodaření firem a v systému zadávání zakázek.
Z krize se prostě stala vhodná omluvenka pro finanční problémy, které nebyly vidět v době, kdy bylo možné vytloukat klín
klínem.
Co z toho vyplývá pro nás ?
Musíme počítat s tím, že vzroste konkurenční boj, a že budou problémy s placením.
S placením asi nic globálního nesvedeme, ale konkurenční boj se nás dotkne a to po všech
stránkách. Je logické, že přibudou další hráči ochotní prohlásit a dodat cokoliv, aby dodali
a přežili a bude na úřadech a projektantech, aby nastavili nějakou rozumnou úroveň, pod
kterou nebudou ochotni jít a to ani pod tlakem dodavatelů. Prostě stoupne význam legislativy a osobní angažovanosti v konkurenčním boji, neboť bude přibývat firem dodávajících
na hranici (a i za hranicí) dovoleného a funkčního. Na osobní odpovědnosti jednotlivců
bude tedy záležet i to, jak se krize přenese na životní prostředí.
I my jsme přemýšleli, jak se na tuto situaci připravit, padl dokonce i návrh založit firmu,
která by konkurovala úspěšným podvodníkům (kde jsou skulinky v legislativě a jak se jich
využívá a proti čemu bojujeme, víme), ale pak jsme se rozhodli zůstat tím ASIEM, které se
chová a bude chovat korektně, získávat si důvěru (Souhvězdí důvěry je naše vize) a bojovat často i prohrané bitvy s tím, že máme lidskou i profesní hrdost. To, co děláme, není jen
pro peníze, a každá svedená a nakonec možná i prohraná bitva může pomoci a povede
k větší informovanosti. Prostě chceme být dál tou firmou, která bude formou vzdělávání,
informací a především chováním všech pracovníků naplňovat naši vizi „Souhvězdí důvěry“.
Věříme, že je to správná cesta, a že se tak prosadí i heslo letošního roku „co nás nezabije,
to nás posílí“.
Víme, že k tomu, abychom naši vizi naplňovali, potřebujeme pomoc dalších nadšenců, a to
nejen ve výrobnách, ale i mezi projektanty, pracovníky úřadů a zákazníky, a tak děkujeme
předem všem ochotným se angažovat.
Proto si do nového roku přejeme hodně lidí ochotných se
vzdělávat, odvážných prosazovat to správné a také, tak
trochu neskromně, lidi ochotné spolupracovat s námi.
Vám, všem ostatním pak odvahu, radost z toho co děláte,
zdraví, štěstí a všechno co si přejete.
Karel Plotěný - jednatel
Oldřich Pírek - jednatel
Milan Uher – provozní ředitel
Alena Langová – finanční ředitelka
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Jak se návrh nového vodního zákona vypořádal se
srážkovými vodami
V průběhu
přípravy
novely
vodního
zákona byla
vybrána
varianta 2.......

Definice srážkových vod a právní úprava nakládání s nimi
Cílem bylo upravit pojem "srážkové vody" pro povrchové vody vzniklé dopadem atmosférických srážek na stavby a upravit nakládání s nimi.
Byly definovány varianty:
0 – Nedojde ke změně současného stavu.
1 – Srážkové vody se nadefinují a nakládání s nimi se upraví odkazem na stavební zákon a na zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
2 – Srážkové vody nadefinují a komplexněji se upraví i nakládání s nimi a jejich vztah k vodám odpadním.
V průběhu přípravy novely vodního zákona byla vybrána varianta 2, neboť varianta 0 vyvolává v praxi zjevné problémy a varianta 1 řeší jen některé problémy, které ve vztahu
k nakládání se srážkovými vodami přinesla praxe na úseku vodního hospodářství. Po konzultaci MŽP s Ministerstvem pro místní rozvoj byla problematika zařazena do nové vyhlášky o
technických požadavcích na stavby, která v § 6 odst. 4 uvádí: „Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále jen „srážkové vody“), musí mít
zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li
možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové
vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací.“
Podle tohoto vyhodnocení RIA nebyla pak problematika zařazena do novely vodního zákona.
Karel Plotěný

Možná jste četli obdobný inzerát
MIMOŘÁDNÁ AKCE - MINIMÁLNÍ CENA ČOV
Minimální cena kompletní dodávky ČOV pro rodinné domy v České republice. Základní cena
obsahuje: • kompletní ČOV • Akumulační komoru - umožní používat také chemické čistíci
prostředky - (savo, fixinela, prací prášky a šampóny) a nárazové vody - vana, pračka • ……..
• Kryt – celoplastový UV stabilní • …

Obr.: Kompletně
vystrojená ČOV od
ASIA
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Možná jste si přečetli, stejně jako já, podobný inzerát a řekli jste si, že konečně někdo vynalezl něco, co jednoduše dokáže eliminovat chlor, případně objevil bakterie, které dokonce
chlor ke svému životu potřebují…. Nic takového, jen prohlášení, které zákazník rád slyší.
Opatrnější dodavatelé říkají na základě zkušeností a provedených měření něco jiného a skoro
bych v tomto případě navedl zákazníka, aby v případě, že čistírna po tom co do ní nalije savo
zkolabuje, uplatnil reklamaci a požadoval podstatné snížení ceny…
Na druhý pohled mne zarazila zmínka o plastovém víku s UV stabilizací – zde by mne zajímalo, zda je víkem myšlen poklop a nebo jen zakrytí ČOV a v případě zda takové víko odpovídá normě ČSN EN 124 a pak je dále známo, že delší záruku na UV stabilitu delší než 7
roků žádný výrobce používaného plastového materiálu nedává. V návodu by tedy mělo být
upozornění, že po sedmi letech je třeba vyměnit víko za nové…. . Také je jisté, že po poklopu
se dá i projít, kdežto víko bych s opatrností obešel … .
Můj názor na obchodování je jasný – ať existuje co nejvolnější soutěž mezi výrobci a dodavateli (jen to může posouvat technickou úroveň a snižovat cenu), na druhou stranu by to měla
být soutěž podle pravidel (když už je konečně máme - viz ČSN EN) a ne soutěž v tom, kdo
lépe oklame zákazníka. Neboť tím nekazí jméno jen sobě, ale i ostatním výrobcům a celá
oblast používání domovních čistíren se tak znedůvěryhodňuje.
Karel Plotěný
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Výrobkový přístup v návrhu Vodního zákona
Výrazné zjednodušení a snížení správní administrativy jak na straně žadatelů, tak na straně pracovníků vodoprávních úřadů přinese nově zavedený institut ohlášení vodních děl, jejichž podstatnou součástí je výrobek označený CE (např. domovních ČOV, odlučovačů ropných látek). Žadatel k ohlášení doloží předepsané
doklady, včetně mj. vyjádření správce povodí, správce vodního toku či osoby s odbornou způsobilostí,
a pokud bude vodoprávní úřad s ohlášením souhlasit, bude se mít za povolenou nejen realizace tohoto vodního díla, ale též příslušné nakládání s vodami, ke kterému takové vodní dílo slouží.
Jelikož má však každé místo k vypouštění omezenou kapacitu vodoprávní úřad sdělí svůj souhlas
s ohlášením správci vodního toku a správci povodí.
V případě domovních čistíren odpadních vod odpadnou jejich vlastníkovi povinnosti týkající se měření
množství a jakosti vypouštěných odpadních vod (viz § 38 odst. 5), což znamená nejen snížení administrativy, ale i provozních nákladů. Jelikož je ale nutné, zejména s ohledem na ochranu vod, alespoň minimální
kontroly provádět, do § 59 odst. 1 se vkládá nové písmeno k), podle něhož je třeba provádět jednou za
2 roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí revize výrobku
a výsledky těchto revizí předávat vodoprávnímu úřadu vždy do konce roku. Zavedení této povinnosti je nezbytné z důvodu zajištění odpovídajícího technického stavu výrobku, jelikož se na nakládání s vodami takovým vodním dílem nebudou vztahovat obecné povinnosti týkající se např. pravidelného měření podle § 38.

Karel Plotěný

V případě
domovních
čistíren
odpadních
vod
odpadnou
jejich
vlastníkovi
povinnosti

Workshop - Mimoběžky 2009

týkající se

Dne 22.1.2009 se uskutečnilo v Kobylí na Moravě pracovní setkání odborníků z oblasti ochrany povrchových vod a z oblasti čištění odpadních vod. Což jsou stále skupiny lidí, které, ač řeší stejný problém (ve výsledku čistotu povrchových vod), se potkávají minimálně. Ukazuje se, že každá z těchto skupin má pochopitelně své priority, o kterých je přesvědčena, že jejich preference je správná. Tím, že dochází k minimální
konfrontaci těchto názorů, nejsou někdy skutečné zájmy těchto skupin shodné a míjejí se - tak trochu mimoběžky. Což je důvod, proč jsme si tento výraz vypůjčili pro název setkání.
Z logiky věcí ale vyplývá, že zájem a cíl by měl být společný a tím je čistá voda v krajině. Dle mého názoru
by tedy asi mírně správnější bylo začít od toků, a od požadavků na ně by se měly odvíjet požadavky na
čištění odpadních vod a na další chování ve vztahu k jakosti vod v tocích. Pochopitelně včetně zohlednění
efektivnosti a ekonomičnosti počínání. Je třeba si také uvědomit, že ČOV jsou jen jedním z příčin problémů
v tekoucích vodách.
Hlasitým a kvalifikovaným názorem je pohled za strany provozovatelů a vlastníků kanalizací, kteří říkají, že
je třeba nároky na úroveň čištění vod sladit se sociální únosností a volit takové technologie, které jsou především ekonomicky únosné a dávat pouze takové požadavky na stupeň vyčištění vod odpovídající těmto technologiím.

Obr.: Mimoběžky
Cílem semináře tedy bylo sblížení názorů obou stran, tj. vyjasnění si stanovisek, prezentace
názorů a vzájemné pochopení pohledů na problematiku. Případně i hledání východisek.
Pokračování na straně 8.
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Návrh Vodního zákona a nové znění paragrafu 38
(Poznámka – nové je zejména ustanovení o výrobcích s CE (odst. 5), žumpách (odst. 6)
a vypouštění do podzemních vod (odst. 7).
Odpadní vody
(1) Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití
změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z
odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod,
které odtékají do vod důlních, a průsakové vody ze skládek odpadu.

Kdo vypouští
odpadní
vody do vod
povrchových
nebo
podzemních,
je povinen...

(2) Vody z drenážních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků, chladící vody užité
na plavidlech a pro vodní turbíny, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty, a nepoužité minerální vody z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody nejsou odpadními vodami podle tohoto zákona. Za odpadní vody se dále nepovažují srážkové vody
z dešťových oddělovačů, pokud funkce oddělovače splňuje podmínky, které stanoví vláda
nařízením.
(3) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat
jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění.
Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější
a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních
vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných
podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod.
(4) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu
s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění
a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému
správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření. Rozbory ke zjištění míry znečištění odpadních vod mohou
provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (dále jen „oprávněná laboratoř") podle ustanovení § 92.
(5) Na toho, kdo zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím vodního díla, jehož podstatnou
součástí je výrobek označovaný CE, se nevztahuje povinnost podle odstavce 4. Výčet
a klasifikaci výrobků označovaných CE včetně požadovaných parametrů stanoví vláda nařízením.
(6) Kdo akumuluje odpadní vody v žumpě, je povinen zajišťovat zneškodňování odpadních
vod z nich tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, uchovávat
po dobu 3 let zpětně doklady o tomto zneškodňování a tyto doklady na vyžádání poskytnout
ke kontrole obecnímu úřadu nebo vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí.
(7) Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění odpadních
vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39
odst. 3) z jednotlivých staveb pro bydlení a individuální rekreaci nebo z jednotlivých staveb
poskytujících služby, vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností
v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen výjimečně na základě
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí8) k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud
není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich
vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.
Pokračování na straně 6.
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Návrh na změnu § 100 Vodního zákona o zpoplatnění vypouštění odpadních vod do vod podzemních
(1) Za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních platí oprávněný
(§ 8) poplatek.
Za
(2) V případě, že jsou odpadní vody z jednotlivých staveb pro bydlení a pro
individuální rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících služby čištěny na
požadovanou úroveň, poplatek za vypouštění takových vod do vod podzemních
se neplatí. Za vypouštění v ostatních případech se stanoví poplatek ve výši 3500
Kč za každých 10 ekvivalentních obyvatel podle kapacity zařízení určeného
k čištění odpadních vod za kalendářní rok.
Poznámka : Poplatek se platí obci, na jejímž katastrálním území k vypouštění dochází,
a je jejím příjmem.
Karel Plotěný

Vodohospodářské úsměvy

Využití srážkových vod

vypouštění
v ostatních
případech se
stanoví
poplatek ….
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Návrh Vodního zákona a nové znění paragrafu 38

Při
povolování
vypouštění
odpadních
vod do vod
povrchových
nebo
podzemních
...

(8) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních stanoví
vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových je vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, normami environmentální kvality, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění povrchových vod, ukazateli a přípustnými hodnotami znečištění odpadních vod a náležitostmi
a podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod, včetně specifikací nejlepších dostupných
technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínek jejich použití, které stanoví
vláda nařízením. Při povolování vypouštění odpadních vod do vod podzemních je vázán ukazateli vyjadřujícími stav podzemní vody v příslušném útvaru podzemní vody, ukazateli
a hodnotami přípustného znečištění podzemních vod, ukazateli a přípustnými hodnotami znečištění odpadních vod a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod do
vod podzemních, které stanoví vláda nařízením.
(9) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních vodoprávní úřad
a) přihlíží k potřebě dosažení nebo zachování vyhovujícího stavu povrchových nebo podzemních vod a na vodu vázaných ekosystémů a
b) posuzuje možnosti omezování znečištění u jeho zdroje i omezování emisí do životního
prostředí jako celku a možnosti opětovného využívání odpadních vod.
(10) Vyžadují-li to cíle stanovené v příslušném plánu povodí, může vodoprávní úřad stanovit
přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod přísnější než hodnoty stanovené vládou
nařízením podle odstavce 8, případně stanovit další ukazatele a jejich přípustné hodnoty. Takto
stanovené hodnoty nesmí být přísnější než hodnoty dosažitelné použitím nejlepších dostupných
technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod a v místních podmínkách. Obdobně to platí
i v případech ukazatelů znečištění a jejich hodnot stanovených vládou podle § 31 a 35.
(11) Vodoprávní úřad může při povolování vypouštění odpadních vod z průmyslových staveb
a zařízení uložit zneškodňování odpadních vod z jednotlivých dílčích výrob nebo chladících
vod odděleně od ostatních odpadních vod.
(12) Vodoprávní úřad může na základě žádosti znečišťovatele povolit ve výjimečných případech na nezbytně nutnou dobu, zejména při uvádění čistírny odpadních vod do provozu, při
zkušebním provozu, nezbytných opravách či
změnách zařízení ke zneškodňování odpadních
vod a při haváriích těchto zařízení a v případech, kdy odpadní vody budou do povrchových vod vypouštěny řízeným způsobem, při
současném stanovení dalších podmínek, které
omezí možnost zhoršení jakosti povrchových
vod, vypouštění odpadních vod s přípustnými
hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod
přísnějšími než hodnoty stanovené vládou nařízením podle odstavce 8 nebo podle § 31.
(13) V pochybnostech o tom, zda se jedná
o odpadní vody, rozhoduje vodoprávní úřad.

Karel Plotěný

Obr.: Vzorek vody z mikrofiltrace u rodinného domu
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Fotosoutěž ASIO 2008 - vítězné fotografie
Skupina 1. Voda zachycená fotoaparátem
„Suchý poldr Luka nad Jihlavou“
Michal Janáček, Na Skřivánku 1340 Chotěboř 58301

Náhledy
ostatních
zúčastněných

Skupina 2. Voda zachycená mobilním telefonem
„Novostavba ČOV Kravaře“
Jan Bárta ,Na Maninách 25, Praha 17000

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme a zasíláme malý dárek.
Je vyhlášeno další kolo soutěže a v případě zájmu neváhejte. Informace na www.asio.cz
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Pokračování ze stany 3.

Workshop - Mimoběžky 2009

Sice nějaký ucelený oficiální materiál nevznikl, ale bylo by škoda názory a skutečnosti, které
zazněly nepublikovat. A tak dále uvádím několik mých subjektivních postřehů, zatím bez ladu
a skladu.

Z pohledu
technologů
ČOV byla
argumentace
pro

Problematika dusíku
Z pohledu managementu toků jsou přísné hodnoty pro vypouštění vyčištěných vod v parametru
celkový dusík nesmyslně nízké. Bylo konstatováno, že toky dusičnany potřebují k rozkladu
organické hmoty a k denitrifikačním pochodům a v řadě případů jsou pak následně uměle do
toků dodávány v řádech tun. Tj. na jedné straně lpíme na každém odstraněném miligramu dusíku, na druhé straně se dávkují tuny… Tj. pro toky by bylo ideální, kdyby z ČOV odcházelo
mnohem víc dusičnanů, tj. minimalizovat nebo nepožadovat tak pokročilou denitrifikaci.
Z pohledu technologů ČOV byla argumentace pro odstraňování dusíku založena na tom, že po
stránce
energetické by si čistírnami bez denitrifikace zhoršovali ekonomiku (kyslík
v dusičnanech je využíván k redukci organické hmoty v rámci čištění vod) a kdyby
k denitrifikaci na ČOV nedocházelo, vznikaly by technologické problémy dané např. změnou
pH (v případech kdy by obsah dusičnanů byl vyšší než 10 mg/l ??). Dalším argumentem pro
požadavek nízkých odtokových parametrů na celkový dusík bylo to, že z části vod se vyrábí
voda pitná (až 65% veškeré pitné vody) a vyšší obsah dusíku by působil problémy při úpravě
vody. Nicméně po debatě však bylo konstatováno, že mírnější požadavky na denitrifikaci a celkový dusík by nebyly zas až takovým problémem. Po stránce legislativní by dokonce byla možná i průchodná změna ve stanovení vyšších imisních limitů (v emisních limitech je to politický
problém navazující na naše závazky vůči EU) …..což už i tak by vedlo k miliónovým úsporám
a navíc by to ve většině případů tokům, zejména těm, které ústí do nějaké nádrže, ještě pomohlo
redukovat organické usazeniny, které jsou zdrojem inokula sinic… Což je určitě konstatování
hodné dalšího rozpracování.

odstraňování

Problematika fosforu
Fosfor je hlavní příčinou trofizace vod. Odborníky na kvalitu vody v tocích bylo tedy konstatodusíku
váno, že požadavky i legislativa týkající se množství vypouštěného fosforu z ČOV jsou tak trochu jinde než vyžadují potřeby toků. Pokud chceme dosáhnout takového stavu trofie vod, jaký
založena
jsme si předsevzali, pak legislativou požadované imisní hodnoty ( a tedy v řadě případů i povolované emisní hodnoty) jsou dnes mnohem vyšší než je únosné. Ve srovnání s údaji např.
na.......
OECD nebo navrhovanými předpisy okolních zemí (konkrétně Rakouska) jsou 5-10ti násobně
vyšší než je potřebné. Požadavky na fosfor (imisní hodnoty) by se měly pohybovat
v koncentracích do 20 mikrogramů na litr. Tj. na desetinásobně nižších koncentracích než požaduje současná legislativa, která u nás, a to i v případě BAT, vycházela z toho, že by technologie
měly být především i ekonomicky únosné. Ukázalo se, že zde vzniká rozpor mezi potřebou
přírody a naší ochotou (ekonomickými možnostmi) problém řešit. Otázkou je, zda následky
neřešení (následné zásahy v přírodě a náklady vyplývající ze zdravotního postižení populace
cyanotoxiny) nebudou dražší, než kdyby se použily lepší a tedy
ekonomicky náročnější technologie čištění vod.
Další důležitou otázkou je, zda snížení produkce fosforu z jiných
zdrojů než ČOV by nebylo snadnější a cenově přístupnější. Je však
ale jasné, že tam, kde převážnou část vod v toku při bezdešťném
odtoku tvoří vyčištěné odpadní vody ústící do stojatých vod, je použití účinných technologií nutností. Pokud chceme vodní útvar zachovat v dobrém stavu např. pro rekreaci, použití pokročilých technologií se nevyhneme – vedle chemického srážení a filtrace a dalších způsobů odstraňování tak přijdou ke slovu i různé další systémy, např. systém DESAR, při nichž dochází k minimalizaci vypouštění nutrientů do povrchových vod a další technologie, kdy
k vypouštění vod nedochází vůbec.
Co se týká dalších zdrojů fosforu, bylo by třeba aby byly podrobně
Obr.: Dělení odpadních vod na úrovni zmapovány a to jak po stránce výskytu v povodí, tak co do zdrojů
obecně. Zvýšila by se tak podstatně efektivita prostředků vynakládadomácností
ných na odstraňování fosforu. Zatím bohužel není informací tolik
jak bychom si přáli a jak by si tato problematika zasluhovala.
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Obecné zdroje fosforu
Je logické, že pokud by byly známy největší zdroje, bylo by možno zakročit již u těchto zdrojů, a to
buď místně nebo obrazně. Pokud je zdrojem např. průmyslová
prádelna nebo textilní výrobna (pravděpodobně největší průmyslové zdroje fosforu), mělo by odstranění fosforu probíhat ještě
před vypouštěním do toků nebo kanalizace.
Je známo, že zdrojem fosforu jsou i přípravky používané ve vodárenství k ochraně vodovodních potrubí proti korozi tj.
s každým litrem pitné vody dodáme i trochu fosforu do odpadních vod.
Zjevně největším producentem fosforu jsou však asi prací prášky
a prášky používané v myčkách na nádobí. I přes zákaz prodeje
fosfátových pracích prášků pro individuální potřebu není problém
tyto nakoupit např. v obchodních domech Makro, kde jsou sice
deklarovány jako určené pro prádelny, ale ve skutečnosti dostupné všem. A nákup těchto prášků podporují jejich cenové relace.
Z
Jenpohledu
pro zajímavost – pokud vycházím z toho, že odstranění 1 kg
fosforu z odpadních vod stojí 160 kč, tak pokud bychom tuto
technologů
cenu přičetli k ceně pracích prášků, bylo by po konkurenční výhodě.
Dalším
významným zdrojem fosforu v tocích jsou odlehčovací komory na jednotné stokové síti. DoČOV byla
konce je u některých měst prokázáno, že únik nutrientů přes odlehčovací komory se rovná součtu vypuštěných nutrientů ve vyčištěné vodě z ČOV. Tento problém navíc zvýrazňuje to, že např. sinice jsou
argumentace
schopny tyto rázy využít (akumulují P), a dokonce to podpoří i jejich růst. Cesta k lepším bilancím
pro v tocích tak vede i přes lepší hospodaření s dešťovou vodou tj. přes snižování a zpomalování
nutrientů
odtoků a tím minimalizaci událostí při nichž dochází k odlehčení.
odstraňování
Jak založena
přimět provozovatele ČOV snižovat fosfor ve vypouštěných vodách ?
dusíku
Padl názor, že klasicky tedy cukrem a bičem. Jako bič použít zákazy a nařízení a jako cukr pak ekonomickou
na.......motivaci – paradoxem je, že pokud projde návrh v novele Vodního zákona, tak bude údajně
poplatek za vypouštění fosforu nižší, než náklad potřebný na jeho odstranění ( tj. došlo by spíše
k ekonomické demotivaci 110 x 160 Kč/kg).
Jak snižovat další zdroje fosforu ?
Prací prášky - nejjednodušší by byl zákaz veškerých prostředků na bázi fosforu, tak aby nebylo možné
obcházení stávajícího nařízení, případně povinnost srážení fosforu u zdroje za prádelnami (náklady na
čištění by tak nesl znečišťoval a ne všichni občané) nebo zahrnutí ceny za opatření na odstraňování
P z prostředí do ceny výrobků formou ekologické daně (a tak vlastně ekonomický tlak na změnu). Obdobně i u prášků do myček na nádobí.
Existují technologie schopné snižovat koncentrace fosforu na únosnou mez ?
Ano existují, není možné se vymlouvat, že k dispozici nejsou, jejich pořizovací a provozní náklady
však povedou k dalšímu zdražení vody všeobecně – což může způsobit politické problémy. Otázkou
však je, zda následná opatření, která mají zabezpečit možnost využití povrchových vod pro rekreaci
a výrobu pitné vody, nebudou ještě dražší a zda např. srážet chemicky fosfor není lepší na ČOV než
pak dodatečné srážení na lokalitě, kde se navíc jedná o provizorní řešení, při kterém se fosfor z vody
vlastně nedostane ven, pouze zachytí v sedimentech.
Je zřejmé, že celá tato problematika je politicky citlivou otázkou.
Váhání s rozhodnutími v této oblasti však vedou jen ke zvyšování zátěží v přírodě. Zdravý rozum tedy
spíše velí začít se chovat odpovědně a řešení problému neodkládat nebo oddalovat polovičatými řešeními. Je nutné začít co nejdříve uplatňovat veškerá preventivní opatření (tj. opatření vedoucí ke snížení vnosu fosforu do povrchových vod), i za cenu, že tato opatření povedou ke zvýšení nákladů jednotlivců. Což u jednotlivých lidí, pokud by se rozhodovali každý sám za sebe, by asi bylo nakonec únosné a zdůvodnitelné (chceme zdravé děti, čistou vodu, použitelnou přírodu), ale je třeba vidět, že
z politického pohledu jsou tyto náklady jednotlivců zároveň i osobními náklady voličů…nebo nemalou
částkou ve státním rozpočtu.

Karel Plotěný
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Světový den toalet není záležitostí k smíchu
- ohlednutí za 19. listopadem
Všichni mají své dny, i svět. Jeden z nich, 19. listopad, je v mezinárodním kalendáři vyhrazen
Světovému dni toalet. Není na tom nic pohoršujícího, naopak v době splachovacích záchodů
a prvních válek o vodu je třeba i sem upírat pozornost.
Světový den toalet byl vyhlášen roku 2001 a za cíl si tehdy uložil vzdávat poctu úloze, kterou
záchod v životě člověka sehrává a zároveň upozornit na osud velkého počtu lidí žijících bez
jakéhokoliv sanitárního zařízení. Podle údajů Světové záchodkové organizace (World Toilet
Organisation, WTO) a ČTK žije bez jakéhokoliv přístupu k nejzákladnějším sanitárním zařízením zhruba 2,5 miliardy obyvatel světa, tedy zhruba 42 % světové populace. Každý rok
v důsledku nemocí z vody kontaminované lidskými výkaly zemřou dva miliony lidí; 90 %
z nich tvoří děti mladší pěti let. WTO sídlí v Singapuru a pořádá každoročně po světě několikadenní summit. Rokování se účastní stovky delegátů, hlavně akademiků, expertů na sanitární
techniku, záchodových designerů a ochránců životního prostředí z desítek zemí. Závěrečný
den jednání je vždy právě 19. listopadu.

Loni
odborníci na
tuto
problematiku
zahrnuli do
otázky
používání
toalet také
důležitý...

Loni odborníci na tuto problematiku zahrnuli do otázky používání toalet také důležitý ekologický aspekt a v této souvislosti vyzvali ke skoncování se splachovacími záchody (WC - Water Closet, vodní záchod). Cílem by podle nich měla být úspora vody i získání hnojiva pro
zemědělství. Lidé by tedy zase měli používat tzv. suché záchody, které oddělují moč od pevných výkalů a odbourávají nutnost splachování. Podle zakladatele WTO Jacka Simse je koncept splachovacích záchodů do budoucna neudržitelný. Každý člověk denně průměrně spotřebuje 22 litrů pitné vody jen na spláchnutí záchodu a většina lidí si tento fakt navíc ani neuvědomuje. Tento přístup 'spláchni a zapomeň' vytváří nový problém, kterému se musíme postavit, říká Sims.
Statistici spočítali, že každý člověk stráví na záchodě průměrně tři roky života. Ročně toaletu
spláchne asi 2500 krát a denně použije zhruba osm útržků toaletního papíru. První splachovací
záchod vynalezl v roce 1596 kmotřenec královny Alžběty I. sir John Harrington. Vytvořil jen
jeden, protože se kvůli němu stal terčem posměchu svého okolí, ale sám ho dál používal.
A protože veřejné záchodky jsou oknem do země a ukazatelem její úrovně, například Čína
před loňskými olympijskými hrami, když očekávala miliony zahraničních návštěvníků, vložila
do převléknutí toalet - nejen v Pekingu - do moderního designu, který unese veškeré nároky,
stovky milionů jüanů. Taková investice se vždy vyplatí.
I toalety se vyvíjejí. Možná nejpropracovanější záchod v současnosti nabízí japonská firma
Toto. Její toaleta sama zvedne nebo sklopí víko, má vyhřívané sedátko a vyhrává příjemnou
hudbu. Očistí, osuší a zároveň člověku stihne přeměřit krevní tlak, zvážit ho a spočítat procento tělesného tuku či
zjistit přítomnost bílkoviny v moči.
Účastníci zatím posledního summitu Světové
záchodkové organizace
konali klasicky - tiskovou konferenci uspořádali v Berlíně před
hlavním nádražím na
záchodových mísách
14. ledna 2009.
( ava), Haló noviny
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Technologie FMX – novinka v nabídce
Měli jste někdy problémy s výběrem vhodné filtrační, potažmo membránové technologie nebo máte
časté problémy s již nainstalovaným zařízením pracujícím na tomto principu? Pokud je tomu tak, máme pro Vás řešení.
Membránová filtrace
Membránová filtrace je zejména v průmyslové oblasti rychle expandující technologií, nicméně časté
ucpávání membrán bývá překážkou v jejím ještě masivnějším rozvoji. Základem membránové filtrace
je odseparování pevného podílu od kapalného. Jedná se o klasický fyzikální proces, který není zpravidla závislý na kvalitě a účinnosti souběžně probíhajících biologických nebo chemických procesů.
Navzdory mnoha výhodám membránové filtrace, má technologie i svoje nevýhody, mezi něž se řadí
především časté ucpávání membrán, které přináší dva hlavní problémy. Prvním z nich je limitace apliZ pohledu
kace procesů zejména pro média s vysokou hustotou nebo viskozitou. Druhým problémem je, že i když
membrány fungují, tak jsou zde vysoké provozní náklady na jejich chemické čištění nebo výměnu.
technologů
Technologie
ČOV byla FMX
Technologie FMX je ekonomičtější řešení než běžné membránové technologie a umožňuje využít
argumentace
membránovou separaci i pro filtraci látek s velkou hustotou a viskozitou. Zároveň díky inovačnímu
řešení zabraňování ucpávání membrán jsou výrazně nižší provozní náklady na chemické čištění membránpro
a výrazně se prodlužuje i jejich životnost. Jednoduchý design celého technologického celku spolu
s
ověřenou
odstraňovánívysokou účinností membránové technologie garantuje spolehlivý chod a životnost technologie FMX. Zařízení je vyrobeno z nerezové oceli a speciálních plastových materiálů pro aplikaci při
extrémních
podmínkách (teplota, pH, hustota, viskozita). Membrány jsou vyrobeny z různých druhů
dusíku
založena
materiálu a vyjma polyamidových pracují v rozsahu pH od 1 do 14. Pro vysoké teploty, ca do. 150 °C
na.......
jsou
k dispozici teflonové. Dále se používá PES (polyethersulfon) zejména na ultrafiltrační aplikace,
PVDF (polyvinylidenfluorid) na mikro – a ultrafiltrační aplikace a teploty do 95 °C, oproti tomu polyamidové membrány jsou určeny na nanofiltrační aplikace a reverzní osmózu a pracují v rozsahu pH 4 –
11 s maximální teplotou vstupního média 60 °C.
Princip technologie
Princip technologie FMX je založen na tzv. Kármánově víru, který je tvořen pomocí lopatky nacházející se mezi dvěma membránami. Rotací lopatky osazené na hřídeli vzniká turbulentní proudění, které
strhává přichycené nečistoty na površích membrán a zabraňuje tím ucpávání. Materiál, z něhož jsou
lopatky vyrobeny, je speciální odlehčený plast, který je odolný vůči chemikáliím a korozi. Hřídel je
s hnacím motorem spojena pásem.
Zařízení sestává ze třech hlavních modulů – rámová konstrukce, hnací mechanismus a
membránový modul. Rámová
konstrukce je nosná pro motor a
membránový modul. Seřízení
motoru umožňuje různou rychlost rotace hřídele s osazenými
membránovými moduly podle
kvality a kvantity přitékajícího
média. Membránový modul je
klíčovou složkou technologie
FMX. Je tvořen vnějším krytem, membránovými sekcemi, lopatkami a centrální hřídelí. Deset membránových sekcí a lopatek tvoří
jeden membránový blok. Největší jednotka je tvořena deseti membránovými bloky. Celková užitná
plocha membrán se poté spočítá podle množství pater membránových bloků.
Výhody technologie
- vysoká odolnost vůči ucpávání, což způsobuje nižší spotřebu chemikálií, méně časté promývání a

Pokračování na straně 12.

Technologie
FMX je
ekonomičtější
řešení než
běžné
membránové
techn….
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Pokračování ze stany 11..

Technologie FMX – novinka v nabídce
delší životnost membrán
- vysoká průtočná rychlost permeátu, což značí vyšší výkon na investované náklady
- vysoký stupeň recyklace pevného podílu
- vyšší provozní odolnost značící malé prostoje a snadnou údržbu a výměnu filtrační náplně
- dlouhodobá životnost
- kompaktnost zařízení a malá provozní plocha

Z množství
aplikací lze
vybrat
zejména
recyklaci
odpadních
olejů...

Aplikace technologie
Membránové separace při čištění odpadních vod je zaměřena především na kvalitu kapalného
podílu, ale ekonomický užitek technologie vede k aplikacím, jež upřednostňují recyklaci pevného podílu.
Z množství aplikací lze vybrat zejména recyklaci odpadních olejů, jichž se podniky obvykle
obtížně jako odpadu zbavují. Pomocí FMX technologie se odpadní oleje vyčistí a získá se
recyklovaný produkt, jež lze opětovně využít nebo prodat. Návratnost investice při instalaci
zařízení při kapacitě 20 t/d je pak v řádu několika měsíců.
Další slibnou aplikací je recyklace různých drahých nebo těžkých kovů. Několik realizací lze
nalézt i ve farmaceutickém průmyslu, dále při znovuzískávání nátěrových pigmentů, znovuzískávání cenných surovin, např. methylcelulózy, při výrobě bionafty, v potravinářském průmyslu (pivovarský, koření, ocet, atd.).
V oblasti klasického čištění odpadních vod je nejvíce aplikací na jatkách, při zahuštění nebo
odvodnění kalu, ale především u bioplynových stanic, kde se pomocí dvoustupňové separace
(ultrafiltrace a reverzní osmóza) získávají dva hodnotné produkty – hnojivo a vyčištěná odpadní voda.
Závěr
Technologie FMX představuje moderní způsob separačních procesů. V současné
době, kdy je velký, místy až
přehnaný, důraz kladen na
kvalitu vyčištěné odpadní
vody
přináší
řešení
v podobě jednoduché, spolehlivé a levné technologie a
nabízí nám vyčištěnou odpadní vodu, která svoji kvalitou představuje hodnotný,
dále využitelný produkt.
Výrazným rysem, přinášející trochu odlišný pohled na
věc než je zvykem, je využití
technologie
v rámci
recyklace ekonomicky hodnotných pevných nebo i
kapalných podílů.
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