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Jaro je tady ...
I když podle posledních dnů to vypadá, že jsme i letos skočili zase přímo do léta. O
tom, že je to jaro ale svědčí příroda – sluníčko, rozkvetlé stromy a v kalendáři velikonoční svátky. Sluníčko konečně trochu rozehnalo chmury z hospodářské situace (pokles
je přeci jen cítit) a Velikonoce nám zase například svým Zeleným čtvrtkem připomínají,
že trochu pokory neuškodí ...
Jaro je čas výstav.
Po sérii jarních seminářů a konferencí, které asi
nepřinesly nic převratného, ale spíše potvrdily
trendy, je tu čas výstav. U domovních čistíren
se stále více mluví o dozoru čistíren (nejlépe na
dálku), o membránách a o přírodních způsobech
čištění. U větších čistíren pak o nutrientech
(dusíku a fosforu) a také o membránách. Myslím, že tato témata budou také bohatě zastoupena i na Stavebním veletrhu URBIS INVEST a vodohospodářských výstavách WATENVI. A tak i v našich připravovaných expozicích jsme se nevyhnuli tomu, abychom, co
se týká této tématiky, nepřispěli také troškou do mlýna. Zvláště když máme co říct.
WATENVI BRNO (pavilon B, stánek č.068)
Jsme pojali jako nabídku projektantům, stavebním firmám, obcím a technologům řešícím problematiku obcí do 5000 EO a připravili jsme řadu čistíren založenou hlavně na
myšlence spolehlivosti provozování. Druhá oblast je pak věnována membránám, a to
jak pro účely čištění komunálních vod, tak i pro použití v průmyslu, kde chceme nabídnout špičkovou membránovou technologii schopnou získávat z roztoků například enzymy nebo schopnou čistit olej.
Stavební veletrh URBIS INVEST (volná plocha C3, stánek č.10)
Je pak z naší strany inscenován jako přehlídka tradičních výrobků pro stavebníky,
vedle domovních čistíren (i s membránami), čerpacích stanic, lapáků tuků bychom chtěli představit i novou řadu odlučovačů lehkých kapalin. A hlavně, nabídnou se Vám tam
k debatám. Naši technici budou schopni podat nejen technické informace, ale i poradit
jak s financováním.
A tak vezměte toto číslo NEWS nejen jako pozvánku na procházku jarní přírodou, ale
také i jako pozvánku na připravované výstavy a ochutnávku nových technologií a nápadů.
PŘIJĎTE, RÁDI VÁS UVIDÍME
Za ASIO, spol. s r.o.
Karel Plotěný
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Odlučovače lehkých kapalin po x-té

Stávající situace
Stále panuje neutěšená situace v oblasti odvádění vod z komunikací, co se týká legislativy i praxe. V současné době se trochu mění pohled na to, co je prioritní odstranit z odtékajících srážkových vod. Jednak je to dáno zlepšujícím se technickým stavem vozidel, a tak ubývá volných ropných látek (a tím tlaku na jejich odstraňování – i na dopravně zatížených plochách se hodnoty
pohybují v jednotkách mg/l) a jednak je nutné z pohledu dosažení dobrého stavu vod věnovat
více pozornosti PAU a těžkým kovům, a tedy nerozpuštěným látkám. Nic to ale nemění na původní filosofii – odlučovač má být navržen tak, aby zachytil nerozpuštěné látky (proto má předepsanou velikost kalového prostoru) a aby zachytil volné ropné látky (proto má mít odzkoušenou
odlučovací část).

….má smysl
stále
požadovat
hodnoty 0,2 mg/l
C10-C40 ?

Co se týká legislativy, část výrobková (normy) je na slušné úrovni, co se však týká části povolování, tam panuje přímo džungle – i když je nutno říct, že jsou vodoprávní úřady a pracovníci povodí, kteří i přes legislativní „díry“ dokáží vystupovat rozumně, což pak ale bez opory
v zákonech není zas až tak jednoduché. Podstatné rozdíly v přístupu se pokusím vysvětlit na
několika příkladech. Největší nepochopení skutečnosti je co do požadavků na obsah uhlovodíků,
a tak pro zajímavost pár příkladů z praxe.

….má smysl stále požadovat hodnoty 0,2 mg/l C10-C40 ?

Příklady :
a) Povodí a pak vodoprávní úřad požadují emisní hodnoty na úrovni 0,2 mg/l C10-C40

Reakce č. 1
Investor, dodavatel stavební části i dodavatel odlučovače se snaží dodat zařízení takové, aby
opravdu vyhovělo tomuto požadavku po celou dobu provozu.
Výsledkem bude pravděpodobně koalescenční odlučovač jako první stupeň (to kvůli ochraně
sorbentu a prodloužení jeho životnosti) a sorpční část (to pro zabezpečení odstranění RL na požadovanou úroveň. Samotná koalescence není schopna odstranit RL na tuto úroveň hned z několika
důvodů, z nichž nejprůkaznější je ten, že rozpustnost ropných látek C10-C40 je v jednotkách mg/l a
ne v desetinách.mg/l. Přičemž toto zařízení bude celé dimenzované na celý předpokládaný průtok odpovídající statistické hodnotě deště vyskytujícího se jedenkrát za rok.
Výhody takového řešení – zařízení bude dosahovat požadovaných hodnot.
Nevýhody – velikost a cena zařízení díky sorpční části, vysoké provozní náklady na udržování
sorbentu (potřebné by bylo až několikrát za rok sorbent vyměnit a zlikvidovat).
Reakce č. 2
Druhý extrém. Všichni vědí, že takový požadavek je nesmysl, ale z důvodu alibismu je třeba
„něco“ dodat (případně někoho v řadě investor, úřad, povodí oklamat). A tak dodavatel vezme
zařízení (obvykle koalescenční odlučovač) certifikované jako odlučovač třídy I (u něhož se
podle normy předpokládá dosažení emisní hodnoty 5 mg/l), doplní ho obtokem (tj. při jednoletém
dešti tečou 3 – 12 dílů vody mimo odlučovač obtokem a vytvoří tím podstatnou konkurenční
výhodu) a prohlásí, že takový odlučovač zvládne 0,2 mg/l (viz prohlášení v rámečku, ze kterého
je zřejmé, že ani neví co prohlašuje). Což ale může být i pravda za předpokladu, že právě
z plochy odtéká neznečištěná voda. Případně pro potvrzení prohlášení dodá nějaké zdůvodnění
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jako – že bylo s tímto typem provedeno měření na konkrétní lokalitě (většinou však chybí údaj o nátokové koncentraci, průtoku, při kterém se zkoušelo, nebo o délce takové zkoušky), nebo že takové hodnoty bylo dosaženo
při zkoušce typu (prováděna čistým olejem, při minimálním zdržení a bez přítomnosti dalšího znečištění), nebo
je proveden manipulativní výpočet např. důkaz trojčlenkou. Je paradoxní, že se desítky úřadů nebo i projektantů
nechají z nejmenovaného důvodu přesvědčit, že je možné vycházet z následující úvahy: „Když při zkoušce typu
dosáhnu snížení z 5000 mg/l na 5 mg/l (tj. na 0,1%) tak pokud mám dosáhnout 0,2 mg/l, je třeba dát do provozního řádu, že na odlučovač nesmí být vypouštěno znečištění vyšší než 200 mg/l“.
Výhody – všichni jsou spokojeni, úřady uspokojí prohlášení, všichni další ušetří nebo víc vydělají, navíc provozní náklady jsou díky vymývacímu efektu podstatně nižší a v případě kontroly není vlastně co měřit – voda si znečištění odnesla, a tak zdánlivě odlučovač funguje ve srovnání s jinými řešeními nejlépe.
Nevýhody – odnese to tok (a ve výhledu „dobrý stav vod“), otázkou je, zda pak má smysl nějaké odlučovače
instalovat, když v případě nějaké havárie je jeho schopnost zabránit jí nižší než v níže uvedeném uspořádání a
navíc ve výsledku často funguje jako producent havárií tj. v době malého průtoku akumuluje ropné látky a v době
většího průtoku

…a pak se spokojit s prohlášením (autentické prohlášení jedné zahraniční firmy) :
Prohlašujeme, že odlučovač ropných látek XXXXX má při průtoku 130 l/s hodnotu nerozpustných extrahovatelných látek na výstupu NEL < 0,2 mg/l..

b) Je požadováno použití odlučovače třídy I, navrženého na jednoletý déšť a formálně na hodnotu 5 mg/l.

Je dodán odlučovač, který byl řádně navržen na předepsaný průtok a je u něj prokázáno (třída I), že při zkoušce
typu dosáhl hodnot zabezpečujících zvládnutí havárie tj. snížení koncentrace z cca 5000 mg/l pod 5 mg/l. Tj. je
bezpečný. Obvykle je to nějaký koalescenční odlučovač. V případě odtoku z čistých ploch se dá předpokládat, že
bude dosahovat hodnot kolem 1 mg/l.
Výhody : je „prokázána“ jeho schopnost zabránit havárii, je prokázána jeho schopnost dosahovat hodnot nepůsobících problémy organismům ve vodě, cena je nižší než u řešení se sorpcí a také údržba je jednoduchá.
Nevýhody: ??? snad jen to, že povolující orgány mohou mít pocit, že jsou benevolentní. Ale pro jejich klid se dá
konstatovat, že v případě, že by požadovaly např. 2 mg/l, že jim stejně nikdo nedodá jiné zařízení než to co by
dodal, když budou požadovat 5 mg/l. Požadavkem na prohlášení jen nutí dodavatele něco „prohlašovat“, aniž
stejně nikdo přesně neví nakolik je to reálné a ani to pak v praxi nezměří.
Výrobkový přístup
Je určen právě pro řešení těchto situací. Filosofie spočívá v tom, že tím, že se požaduje prověřená vlastnost
(zkouškou typu podle normy se prokáže, že odlučovač je třídy I), se s velkou pravděpodobností zabezpečí lokalita
na dostatečnou úroveň zařízením, jehož stav techniky byl uznán jako BAT (je to vlastně takový český BAT – tj.
úroveň odpovídající i ekonomičnosti). Jednoznačný požadavek – jednoznačný výsledek. Na rozdíl od požadavku
na prohlášení něčeho, co nikdo neměří a vlastně ani není schopen změřit tak, aby z toho mohly být vyvozeny
nějaké důsledky.
Závěr
Věříme, že po více než deseti letech osvěty v této oblasti se konečně i v České republice prosadí výrobkový přístup (v návrhu novely Vodního zákona je) a že se tak vytvoří jednak podmínky proto, aby existovala jednoduchá
kontrola toho, co je skutečně na lokalitě osazeno a jednak proto, aby existovala z pohledu dodavatelů jasná pravidla pro korektní konkurenční boj. Současný stav, kdy se hraje bez pravidel a navíc rozhodčí je odborník na trochu
jiný typ sportu, nahrává manipulacím – viz příklady výše. Doplácí na to pak, jak je v těchto případech obvyklé,
všichni (dobrý stav vod a stále se stupňující požadavky na vypouštění) a ti poctivější dodavatelé, kteří nemají
odvahu prohlašovat něco, co už jim nedovolí jejich odborná hrdost.
Karel Plotěný
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Odstředivou silou k vyšší účinnosti
AS-TOP TURBO je nový
typ odlučovačů lehkých
kapalin připravovaných
pro uvedení na trh. Jejich
předností je využití odstředivé síly – těžší látky
se pohybují směrem
k vnějšímu okraji proudu
a
lehčí
směrem
k vnitřnímu okraji proudu. Na okrajích proudu
jsou pak i nižší rychlosti
proudu a tak je zvýšená
pravděpodobnost že dojde k dotyku lehčí, či těžší látky s povrchem vložek tvořených tvarovanými deskami a ke sloučení
více kapek (koalescenci)… něco jako když auta přepálí zatáčku a „naštosují se do stromu“.
Tento jev zefektivní odlučovací procesy, což vede ke zvýšení účinnosti oproti klasickému
gravitačnímu odlučovaní a ke srovnatelným výsledkům s koalescenčními filtry.. i když vícestupňový koalescenční filtr to zatím není. Nespornou výhodou je však udržování zařízení –
stačí opláchnutí vestavby, no a samozřejmě vyklizení a likvidace zachycených částic. Zatím
to vypadá na to, že tento systém bude alternativou především pro méně znečištěné plochy.

Stavební průmysl
Čištění průmyslových odpadních vod
… zařízení je
možno umístit
do stávajících
výrobních
prostorů
s minimálním
zastavěným
prostorem

Technologii pro čištění odpadních vod z papírenského, dřevařského, nábytkářského, automobilového a tiskařského průmyslu jsme přizpůsobili i pro odvětví stavebního průmyslu.
Zájem o čištění odpadní vody, která vzniká například z oplachů výrobní linky při výrobě
interiérových a exteriérových barev nebo při mytí autocisteren na dopravu betonářských a
maltových směsí nás přivedl k zavedení technologie a realizaci zařízení přizpůsobené pro
stavební průmysl.
Odpadní voda, která vzniká ve stavebním průmyslu splňuje podmínku odseparování vysrážených vodouředitelných pigmentů a směsí.
Princip čištění odpadních vod je založen na stabilizaci (neutralizaci) odpadní vody a následném srážení (koagulací) a sedimentací podpořenou flokulací vysráženého znečištění
z odpadní vody. Všechny tři stupně čištění se provádí v automatickém provozu. Je možno
navrhnout s ohledem na množství vznikající odpadní vody kontinuální nebo diskontinuální
provoz.
Aby nedocházelo k nežádoucímu zanášení propojovacího potrubí a usazování sedimentů
v sestavě čistícího zařízení, je navržen systém optimální dávky provozních roztoků. Tím je
zabezpečeno, aby vzniklé vysrážené znečištění z odpadní vody bylo možno převést
k odvodnění a minimalizaci objemu.
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Realizací čistícího zařízení ve stavebním průmyslu jsme tak rozšířili možnost použití námi zavedené technologie chemického čištění průmyslových odpadních vod.

Malé obce s počtem obyvatel do 2000 mají letos naději
Operační program Životní prostředí vypsal výzvu na podávání žádostí o dotace i pro obce pod 2000 obyvatel v prioritní ose 1, tedy opatření, které umožňuje čerpat dotace malým obcím na čištění odpadních vod.
Termín podávání výzev je říjen a listopad letošního roku a jednou z podmínek je mít platné územní rozhodnutí přiložené k žádosti. Spřátelená firma ProVenkov, spol. s r.o. se v této problematice angažuje a pokud
při svých aktivitách narazíte na obec, která problematiku čištění odpadních vod řeší, můžete za ASIO, spol.
s r.o. i ProVenkov, spol. s r.o. služby financování nabídnout.
Nyní je ten správný čas začít.
Roman Sládek
ProVenkov, spol. s r.o.
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Deset let práce firmy ASIO, spol. s r.o. v Systému řízení
kvality podle norem ISO 9000

… pod
systémem
řízení dle
ISO norem
jsme prošli
různými

V průběhu letošního roku si rovněž vzpomeneme 10. výročí zavedení Systému řízení kvality
podle norem ISO 9000. O tomto „Systému“ se v průběhu let mnohokrát diskutovalo a diskutuje jak na veřejnosti, tak i pouze nezávazně mezi firmami v kuloárech. Mnohokrát se
„Systém“ probíral z pohledu zamýšleného efektu, účinnosti či funkčnosti, jak pro firmy, tak i
pro zákazníka. Zůstává však všeobecnou pravdou a podstatou věci, že každá firma, která chce
na trhu dlouhodobě působit a být perspektivně fungující firmou, musí si nutně nějaký systém
řízení kvality vybudovat.
A proč si tedy nevybudovat systém s parametry, který je celosvětově standardizován, uznáván a v široké míře používán?
Myslím, že základním prubířským kamenem zavedení a efektivního využívání systému podle
standardu normy ISO je v mnoha firmách ne zcela dobře pochopená filozofie „Systému“.
Norma ISO umožňuje velice velkou variabilnost systému a tím vždy možnost optimalizovat
„Systém“ pro danou firmu a v daných podmínkách. Postesky na jeho byrokratizmus se
v citlivě zavedeném systému rozhodně neuplatní.

vývojovými
stádii
„našeho
systému“

Sami jsme si v průběhu let fungování firmy pod systémem řízení dle ISO norem prošli různými vývojovými stádii „našeho systému“ a jeho variabilitu jsme si ověřili.
Po 10 letech mohu jménem vedení firmy potvrdit, že zavedení a následná práce pod
„Systémem“ přináší firmě své ovoce.
Zavedený systém, který je funkční uvnitř firmy usnadňuje a bezpečně vede pracovníky
v základní oblasti jednoznačnosti ( ať se jedná o oblast výroby, prodeje či vývoje) a tím vzniká více prostoru pro kreativitu a nové postupy. Popsáním a podchycením těchto novinek, tak
dochází ke kontinuálnímu vývoji a posunu celého „Systému“ a tím i firmy. Navenek pak podává zákazníkovi ( než se přesvědčí sám v průběhu projednávání zakázky) základní informaci o kvalitě řízení.
Kromě každodenní praxe také absolvované dozorové či
recertifikační audity, během kterých dochází k výměnám
poznatků a zkušeností s auditory, mě utvrzují ve správnosti
našeho rozhodnutí „Systém“ udržovat a rozvíjet.
Také nedávno úspěšně prodělaný každoroční audit firmou
BVQI je toho důkazem.
Závěrem chci poděkovat spolupracovníkům jak vnitřním,
tak vnějším na všech stupních, za odvedenou a odváděnou práci. Pochopitelně, ke zlepšování
kvality veškeré práce se příležitost vždy najde a tak si vzájemně držme palce, aby se nám
zlepšování neustále dařilo.
Oldřich Pírek

Seminář v Moravské Třebové
07.-08.04.2009 proběhl seminář v Moravské Třebové „ Nové metody a postupy
při provozování čistíren odpadních vod“. Představili jsme se na něm stánkem (Lukáš Šefraný) a přednáškou (Karel Plotěný, Marek Holba) orientovanou na membrány a co se týká
membrán – nebyli jsme sami. Potvrzuje se, že trend k většímu zájmu o membrány není téma
jen v bohatších zemích a to i co se týká aktivit konkurence. Na semináři proběhla řada jednání – řekl bych, že se tak trochu láme chleba a vytváří dělení tohoto segmentu. Naší výhodou
je, že z českých firem máme asi nejvíc zkušeností. Jen je teď třeba tuto šanci nepropást.
Karel Plotěný
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Projekt DESAR „Minimalizace množství nutrietů a odpadních vod vypouštěných do povrchových a podzemních vod
Neustálý demografický, ekonomický a technický vývoj ovlivňuje nejen spotřebu vody, ale i produkci a
složení odpadních vod. Vzhledem k poměrně vysokým požadavkům obyvatelstva, průmyslu a zemědělství na spotřebu vody je nutno hledat nová řešení úspory vody. Decentralizovaný přístup na rozdíl od
centralizovaného představuje nový způsob určený pro vodohospodáře odkanalizovaných oblastí i oblastí
bez kanalizace.
DESAR
Pojem decentralizované odvádění a znovu využití odpadních vod se v zahraničí používá pod zkratkou
DESAR (DEcentralised SAnitation and Reuse). Jednotlivé DESAR koncepty nabízí různé varianty dělení odpadních vod z domácností (šedá, hnědá a žlutá voda).
V současnosti je odpadní voda odváděna a čištěna většinou centralizovaným způsobem - nicméně tato
forma má několik nedostatků. Základem je, že odpadní voda musí být transportována přes dlouhé vzdálenosti, a proto jsou potřebné velké profily kanalizací pro odvod velkého množství vody. Dochází ke ztrátě
živin, a není možné jejich opětovné využití. Nový DESAR systém si klade za cíl fungovat tak, aby respektoval koloběh vody v přírodě.
Decentralizované systémy udržují pevnou látku
i kapalné frakce z odpadní vody blízko místa
jejich vzniku, čímž umožňují zkrácení a uzavření vodního cyklu v domácnostech, a tím i značné úspory financí a pitné vody.
Obecně lze říci, že jeden člověk vyprodukuje
ročně kolem 500 litrů moči (tzv. žlutá voda) a
50 litrů fekálií (tzv. hnědá voda). V případě, že
se žluté a hnědé vody odvádějí společně, mluvíme o vodách černých.
Se-parace odpadů různých kvalit a jejich náležité čištění a opětovné využití (recyklace) jsou
odrazovým můstkem budoucího lepšího využívání látek obsažených v odpadní vodě. Bude-li se nakládat a hospodařit s jednotlivými druhy odpadních vod odděleně, je možné je snadno proměnit v přírodní hnojivo a zároveň předejít šíření choroboplodných zárodků z odpadních vod a zbytečnému znečišťování vod a půdy.
Samotný projekt
Projekt se zabýval vývojem vhodných postupů a zařízení na zpracování odpadních vod a jejich praktickou aplikací při decentralizovaném řešení.
Odpadní voda byla mechanicky rozdělena na vody žluté, šedé a hnědé a sledovala se nejvhodnější varianta pro řešení problematiky likvidace, případně recyklace a hlavně ekonomické minimalizace množství
nutrientů vypouštěných do prostředí. Toto vypouštění je v současné době doprovázené značným plýtváním pitné vody.
Zkoušení a výsledky
Na vybrané lokalitě byly provedeny patřičné stavební práce s osazením následujících zařízení: no-mix
toaleta na oddělení žlutých a šedých vod, nádrž na využití dešťové vody AS–REWA, nádrž na stabilizaci
oddělené moči AS–STAB a domovní čistírna odpadních vod AS–VARIOcomp.
V průběhu let 2006-2008 proběhlo měření a monitorování dané lokality a byly vyzkoušeny celkem 4
druhy odpadních vod v následujících variantách, kdy se měřily dané koncentrace na odtoku z čistírny:
- odpadní voda natéká do ČOV spolu s vodou z myčky nádobí,
- odpadní voda natéká do ČOV bez vod z myčky nádobí,
- na ČOV nenatéká žlutá voda (je separovaná), voda z myčky nádobí do ČOV natéká,
- na ČOV nenatéká žlutá voda (je separovaná) ani voda z myčky nádobí.
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Z těchto variant vyšla jednoznačně nejlépe poslední varianty, kdy byla vyloučena ze systému
myčka nádobí a moč byla oddělována. Myčka nádobí byla vynechána z důvodu velkého
množství fosforu obsaženého
v čistících tabletách.

… lze
konstatovat,
že je možno
tuto moč
využít jako
kvalitní
hnojivo

… došlo k
85% úspoře
pitné vody

Moč, která se oddělovala, byla separována a stabilizována ve speciální nádrži po dobu 6 a 9 měsíců.
V celém tomto období se prováděly
rozbory a ty se následně vyhodnocovali. Po této době lze konstatovat, že
je možno tuto moč využít jako kvalitní hnojivo (samozřejmě po patřičném zředění s vodou). Toto bylo
ověřeno v praxi na rajčatech, na kterých byly následně provedeny i laboratorní rozbory.
V případě velkých lokalit je možno
z ekonomického hlediska akumulovanou moč dále zpracovávat jako
zdroj cenných surovin.

Závěr
Decentralizované zneškodňování odpadních vod se stává alternativou centralizovaného čištění, které v mnoha
případech není optimální variantou
nejen z ekonomického, ale i z ekologického pohledu. Základní ideou je netradiční zacházení a nakládání s odpadní
vodou – jako s cennou surovinou, již
lze optimálně využít a zpracovat v místě jejího vzniku.
V současnosti můžeme říci, že zachytávání a oddělování žlutých a dešťových
vod a jejich následné využití v zemědělství (žluté vody) a v domácnostech
(dešťové vody) je reálné.
Při použití sestavy výrobků nádrže na dešťovou vodu, nádrže na stabilizaci moči a domovní
čistírny odpadních vod došlo k 85% úspoře pitné vody.

Systém DESAR lze využít například v následujících variantách:

1. Řešení pro přerušovaně využívané objekty – septik, bio(zemní) filtr, zásak a nádrž na moč
2. Řešení pro trvale užívané objekty DESAR – biologická ČOV, bio(zemní)filtr, zásak
3. Řešení pro trvale užívané objekty DESAR – biologická ČOV s MBR, nádrž na vodu
(zálivka), zásak
4. Řešení pro trvale užívané objekty DESAR – biologická ČOV s MBR, dešťový program
na vodu (zálivka) AS–REWA, zásak AS–KRECHT
Řešení pro celé lokality s občasně užívanými objekty – například rekreační osady DESAR,
septik, biologický rybník.

Jiří Palbuchta
Bližší informace také na www.asio.cz
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Čištění odpadních
vod
v 2009
malých obcích
WASSER
Berlin
Navštívili jsme výstavu a konstatovali, že tam nebylo nic převratného. Stále více se šíří membrány a firmy stále méně vystavují technická řešení. Tentokrát byla výstava věnována Bulharsku a tak tam byli k vidění i bulharské domovní čistírny odpadních vod – bylo zřejmé, že vycházejí z českých základů. Jinak
ještě pár drobností a tak to hlavní co nás potěšilo bylo, že jsme
tam objevili jeden náš výrobek, i když jen na obrázku….. autor
technického řešení Richard Gál.

Jihomoravské kolo PORTY 2009
V sobotu 14.března 2009 od 14 hodin v brněnské kinokavárně v Černých Polích proběhlo Jihomoravské kolo Porty. Bylo přihlášeno 13 soutěžících a ještě na místě se přihlásili další dva. Soutěžící si vylosovali pořadí, v jakém budou vystupovat. Úroveň
skupin byla dobrá a soutěž gradovala až do úžasného finále kde soutěžně vystoupil i Petr Bende a potvrdil svou kvalitu jen s kytarou. Byl prostě dokonalý!!
Po soutěži, během rozhodování poroty vystoupila
jako host skupina Devítka a navodila v plném sále
krásnou atmosféru před vyhlášením výsledků.
Odborná porota pod vedením Petra Bendeho ve
složení:
Milan Tesař –hudební redaktor rádia Proglas,
Pavel Čiča Jelínek- Karabina,
Jiří Mrázek – Mošny,
Aleš Hrbek – Přístav.
V autorské soutěži do finále odborná porota doporučila písně:
Komteska hudba: Zdeněk Němeček text: Jiří Moravský Brabec, skupina: Quanti Minoris,
Motýl: hudba a text Naďa Sterzelová, skupina: eN a KAPELA Brno.
Výsledky interpretační soutěže:
1. eN a KAPELA Brno,
2. Nevermore&Kosmonaut Brno.
Děkujeme firmě ASIO spol.s r.o. za podporu této soutěže, která je u nás nejstarší soutěží v oblasti folk,
trampské a country hudby.
František Linhárek
Umělecká agentura POUTNÍCI
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Korejské střípky
Počátkem ledna sem byl týden v Jižní Korey, kde Korejská obchodní společnost (KOTRA) pořádala veletrh prodeje domácích technologií pod názvem Buy Korea. Spočívá to celé v tom, že
do obrovského sálu naženou mračna zájemců o nákup technologií a střídají se u nich domácí
prodejci. Hned druhý den ráno s nádherným osmihodinovým posunem (začínali jsme vlastně o
české půlnoci) jsme napochodovali a zasedli do bloků. Z České republiky se zúčastnily pouze
čtyři firmy – ASIO, ČEZ, Aisin a Alldeco. Během hektického dne jsem stihl prohodit pouze pár
zdvořilostních frází s kolegy z ČEZu, jinak jsem se do večera nezastavil. Na jednání se mnou
byly původně přihlášené pouze čtyři firmy, ale ve finále jich přišlo asi dvanáct. Docela dobrý
hokej byl, že mi nejprve nepřišel překladatel. V zemi, kde se jakákoliv takováto chyba hodnotí
osobním selháním nejhrubšího kalibru, mě to docela překvapilo. Naštěstí všech dvanáct zástupců mluvilo alespoň lámanou angličtinou, takže jsme se vždy k nějakému závěru rukama došermovali. Jo, vlastně překladatelku mi někdy asi po hodině nebo dvou poslali, ale byla to překladatelka z korejštiny do čínštiny. No, abych ji nepomlouval, anglicky trochu uměla, takže když
sem s ní pak vyplňoval formulář o vyhodnocení akce, tak jsme se nějak domluvili.

Korejci jsou
podobní
jako Češi –
rádi kalí, co
to dá.

Asi by bylo plýtvání penězi na takovou akci jezdit, kdybychom nebyli napřed už domluveni
s firmou Fil-max na jednání, takže bysme stejně do té Korey jet někdy museli. Navíc KOTRA
pro podporu prodeje domácích technologií platila pro zahraniční hosty 75 % z ceny zpáteční
letenky a dvoudenní ubytování v pětihvězdičkovém hotelu, kde sem na cestu po pokoji málem
potřeboval mapu a snídaně byly delikatesy, které sem vesměs viděl poprvé a naposled ve svém
životě. Nicméně, zpět k práci. Jednání byla poměrně dlouhá a únavná, večer už sem toho měl
plné brýle, ale na druhou stranu sem se seznámil s některými zajímavými a unikátními technologiemi, z kterých se možná zrodí nějaká bližší spolupráce. Po ubíjejícím asi jedenáctihodinovém maratónu následovala honosná večeře s jídly, jež jíme tak jednou za život. Jižní Korea
chtěla prezentovat i svoji kulturu, tak tam nastoupili borci, kteří hráli kuchyňskými nástroji na
různé další kuchyňské nástroje jako na bubny, občas do toho hodili zelí nebo mrkev a ty pak
lítaly po celém sále. Bylo to rozhodně zajímavé a originální. Seděl sem u stolu, kde bylo mezinárodní obsazení – Holandsko, Chile, Rumunsko, USA, kde všichni do jednoho skuhrali na
nastalou ekonomickou krizi…
Další den sem vyrazil na pokračování jednání s firmou Fil-Max ze Soulu do Daejeonu. Daejeon
je vzdálený asi dvě hodiny autem od Soulu a je to asi třetí nebo čtvrté největší korejské město.
Jeli jsme tedy autem a pokud někomu připadá dopravní špička v Praze nebo v Brně jako unavující, tak bych ho poslal do Soulu, tam je to hotové peklo. Popojíždíte po pětiproudé dálnici rychlostí zmateného slimáka a není z toho úniku. Řidič (zástupce z Fil-Maxu) mě udivoval fantastickou angličtinou. Časem z něj vypadlo, že jeho rodiče emigrovali do Kanady a on před pár lety
zatoužil po své domovině a tak se vrátil domů pracovat. V Daejeonu sme nejprve navštívili dvě
aplikace jejich FMX technologie (membránové čištění průmyslových odpadních vod a recyklace ekonomicky hodnotných pevných a kapalných podílů z různých typů vod) a pak následovalo
další jednání, které vyústilo v jakousi předsmlouvu.
Korejci jsou podobní jako Češi – rádi kalí, co to dá. Večer jsme šli úspěšný den zapít do hospod. Ač sem jim říkal, že chci typickou korejskou hospodu, tak mě vzali do dvou japonských,
že prý je tam lepší jídlo. Jídlo bylo opravdu vynikající – syrové, pečené, vařené ryby, nakládaná, kořeněná, marinovaná zelenina, atd. Ke konci první party přinesli servírky na stůl něco, po
čem se sápal, ale Korejci to přede mnou ukryli, že to nemám jíst. To neměli dělat, jen podnítili
mou zvědavost, že sem si to prostě musel dát. Smrdělo to tak, že smažené olomoucké tvarůžky
jsou proti tomu Channel 5 a chutnalo to… No, nechutnalo to J. Byla to syrová ryba, která se
nechala shnít a až byla dostatečně shnilá, tak se zabalila do fermentovaného zelí a jedla se syrová. Byla nechutně tuhá, takže to nešlo rozkousat a navíc při každém kousnutí se z ryby uvolňoval sirovodíkový a čpavkový zápach nechutně dráždící sliznice. Bylo to fuckt hardcore jídlo, ale
snědl sem jej a sklidil tak obdiv Korejců. Sice mi to běhalo ještě asi deset minut od jícnu
k žaludku, ale půllitr sódžu (korejská pálenka) to rychle spravil. Takže až pojedete do Korey
nezapomeňte si dát tuto specialitu – jmenuje se to honta.
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…
vyinkasoval
si peníze a
odjel pryč.

Když jsme u těch kulinářských specialit, tak korejská kuchyně je vyjma afrických pokládána za
nejpálivější kuchyni na světě. Největší specialita je kimči, což je naložené čínské zelí v převážně
chilli omáčce. Neskutečně to pálí nejen když to jíte, ale i když to vylučujete. To už sem se teda
nachytal, když sem byl v Korey poprvé. Jezdili jsme jih Korey na kole a to pak byla muka opravdu
pekelná. Další, co sem si neopomněl zkusit byla awabi, česky je to myslím ušeň mořská. Syrové je
to opravdu drsné, žvýkavé a potřebuje to mraky pálenky, aby se to dalo sníst.
Ale zpět k party s korejskými obchodními partnery, na druhé části párty už jsme byli všichni trochu připití, tak už ubylo strojenosti. Šéf firmy mě naučil pít pití zvané bomba. Dáte vedle sebe
třeba pět sklenic na malé pivo a nalijete do nich ze dvou třetin piva. Na horní lemy sklenic postavíme velké panáky s nějakým tvrdým alkoholem (třeba vodka). Do krajního panáku poté cvrnkneme
a ty se dominovým efektem zhroutí do sklenic s pivem, které se musí neprodleně vyexovat. To je
tedy bomba J.
Korejci byli unavení a šli spát, ale já sem ještě
vyrazil do centra na pár piv. Cestou domů se mi
stala mrzutost, kdy mě řidič taxíku nabral, někam
odvezl a pak řekl, že neví, kam mě má zavést,
vyinkasoval si peníze a odjel pryč. Pak sem tam
stepoval asi hodinu než mě vzal nějaký další. Venku bylo tak okolo patnácti pod nulou, nebylo to
nic příjemného.
Další den jsem ještě dopoledne strávil u obchodních partnerů a odpoledne sem se přesunul do
Soulu, kde mi začala krátká dvoudenní dovolená.
Kámoš mi říkal, jestli někam, tak musíš určitě na
severo-jihokorejskou hranici do demilitarizované
zóny, to je zážitek na celý život. Hned druhý den ráno jsem vyrazil – byl sem líný hledat autobusové nádraží, tak sem jel s cestovkou, která mě vyzvedla na hotelu. První zastávka byl infiltrační
tunel. Severokorejci vykopali asi čtyři tunely pod hranicemi, kterými se chtěli prokopat do nitra
Jižní Korey a zemi napadnout. Jihokorejci jim je ale objevili a z tunelů je teď turistická atrakce.
No, teda atrakce, jak pro koho. Dostanete helmu a jdete tak kilometr dolů pod zem a pak je tunel, o
kterém říkají, že je vysoký dva metry. Ouha, je vysoký tak metr padesát nebo šedesát, takže člověk
jde stylem devadesátileté stařeny a přitom se každý druhý krok praští o strop. Je to tak 300 – 500
metrů, kdy se dojde k zátarasu, kde je ostnatý drát a jde se zpátky. Připadáte si něco mezi blbcem a
otloukánkem a ještě se tam nesmí fotit. Další atrakce je výhled z rozhledny na Severní Koreu. Jsou
tam čáry, odkud ještě můžete fotit a odkud ne a
vše hlídají bdělí vojáci. My jsme měli mlhu, že
jsme málem neviděli ani ty vojáky, natož Severní
Koreu.
Odpoledne po návratu do Soulu jsem šel na Insadong, což je takový soulský Václavák, strávil sem
tam bloumáním, očumováním, nakupováním a
konverzacemi s místními celé odpoledne a večer.
Pak sem zašel na samgyetang, což je polévka,
ve které je celé malé kuře a mraky česneku a ženšenu. Nejlepší na tom je, že dostaneš dvě hůlky a
lžíci a pak to máš sníst aniž by ses toho dotknul
rukou – v mém podání to bylo jídlo bezmála na
dvě hodiny. Trochu hloupý zvyk je, že se v Korey
nesmí smrkat na veřejnosti, ale dá se to přes ty jejich pálivá jídla vydržet a chodit často smrkat na
záchod. A jak to dělají Korejci? Potahují a potahují, někdy je to u jídla fuckt zážitek.
Poslední den sem dokupoval dárky a šel navštívit královské paláce. Jsou pěkné, zajímavé a ten
půlden je na ně tak akorát.
Korea je moc pěkná země, lidé jsou tu docela vstřícní, pro našince je tu překvapivě mnohem levněji než v Čechách, ačkoliv je Korea někde v první desítce nárůstu HDP na světě, na rozdíl od
skomírajícího pajdavého českého ekonomického tygra. Myslím, že cesta byla přínosná po obchodní stránce, neboť sem přivezl vedle jedné už proklamované i dvě přinejmenším zajímavé technologie. Jako kulturní zážitek byla Korea taky skvělá. Vedle výše zmiňovaného tu mají třeba opravdu
hezké holky, které chodí pečlivě upravené, nalíčené a nastrojené snad čtyřiadvacet hodin denně a
pořád se smějí a zubí, zejména pokud jste cizinec. Korea pro mě byla rozhodopádně jedním
z nejlepších cestovatelských zážitků.
Marek Holba

NEWS

ROČNÍK

8,

Č.46

STRÁNKA

Přijďte se za námi podívat na
Čištění odpadních
vod v malých obcích
WATENVI (pavilon B, stánek č. 068) - představení novinek
Čistírny pro obce
ASIO, spol. s r.o. se na WATENVI pochlubí hned několika novinkami. Pro obce a projektanty má
připravenou řadu čistíren AS–VARIOcomp D do 5000 EO. Tato řada vznikla jako výsledek vyhodnocení zkušeností z dodávek a provozování dodaných čistíren. Hlavním cílem na který jsme se zaměřili
je provozní spolehlivost.

Obr. ČOV pro 1000 EO s technologií AS–VARIOcomp D

Nové typy membránových modulů
Určené pro větší membránové čistírny. Každým rokem se objevují nové typy membrán a nová technická řešení umožňující snížení jejich pořizovacích nákladů. Jedním z výrobků zmenšujících rozdíl
mezi náklady na klasické ČOV a ČOV s membránami jsou tzv. „dynamické“ membrány. S těmito
typy a nejen s těmito typy membrán už jsou membrány v řadě případů ekonomicky výhodnějším řešením než klasika – prostě už neplatí, že membrány jsou přepych, který je si možno dovolit jen tam, kde
bude voda využívána.

Obr. Technologie FMX
Obr. Deskové membrány v dynamickém provedení
FMX – nová generace membrán
Určená zejména na čištění průmyslových vod nebo přímo na získávání produktů z odpadních vod.
Technologie je také využitelná přímo ve výrobě např. na získávání enzymů apod. Její předností je, že
může pracovat i s vysokými koncentracemi nerozpuštěných látek.
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