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Vítejte na semináři „Energie z odpadních
vod a odpadů“

UVNITŘ
TOHOTO
VYDÁNÍ

ASIO i v
betonu

2

Exkurze na
MBR

3

HDV v
Profesis

4

Recyklace vod a tepla v budovách – šedé vody
- anglická norma „GREY WATER“ a zásady navrhování zdravotně technických instalací při
recyklaci vody v budovách
- využití tepla z šedých vod v hotelech a veřejných budovách
Teplo a energie z odpadních vod
- využití tepla z odpadních vod k ohřevu TUV a k vytápění budov (DWA směrnice)

Voda z ko5
munikací a
jeji předčištění
Cayenne,
Francouzská
Guyana
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Možné úspory energie na stávajících ČOV
- výroba tepelné energie na ČOV, možnosti využití a skladování a výroba elektrické energie na
ČOV
Teplo a energie z odpadů
- bioplynové stanice, výroba bioplynu a kombinace odpadů s kaly z ČOV, problematika likvidace
kapalné fáze
Čištění vzduchu

… již pro vás chystáme další
Vodohospodářské jednohubky ... aneb přijďte ochutnat novinky
•
•
•
•
•

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Zasakování odpadních vod – Metodický pokyn MŽP k NV 416/2011
Provoz čistíren – dozor ČOV, provoz, závady, dálkový přenos – Metodika MŽP
Čerpání odpadních vod – nové možnosti
Využití energie z odpadních vod pro potřeby komunální sféry
31.01.2012 – Hodonín, 07.02.2012 – Teplice, 08.02.2012 – Plzeň, 14.02.2012 – Zlín,
16.02.2012 – Brno, 17.02.2012 – Hradec Králové, 21.02.2012 – České Budějovice,
22.02.2012 – Ostrava, 23.02.2012 – Olomouc, 28.02.2012 – Praha
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ASIO i v betonu
Rozšíření nabídkového spektra kusových vodohospodářských výrobků
o výrobky v prefabrikovaných betonových nádržích.
Oblast těchto výrobků vesměs používaných jako objekty na kanalizaci byla v našich zemích donedávna zabezpečována nádržemi plastovými, případně tzv. plast-betonovými, což presentuje
kombinaci plastového korpusu s vloženou ocelovou výztuží (coby „ztraceného“ bednění)
s dodatečnou betonáží na stavbě.
Prefabrikace výstavby kanalizačních vedení čistě z betonových prefabrikovaných prvků tak nebyla úplná, nebo pouze pomocí betonářských výrobků ze zahraničí.
S rozvojem betonářských technologií i u českých betonářských firem vzrostly příležitosti pro
použití velkých betonových prefabrikovaných nádrží a to z několika důvodů:
- schopnost vyrobit prefabrikované velkoobjemové nádrže,
- schopnost přizpůsobit se atypickým požadavkům vložené technologie,
- a v neposlední řadě i příznivý vývoj cen prefabrikovaných nádrží.

… rozhoduje
celá řada
individuálních
aspektů ...

Rozvoj betonářských technologií v posledních letech umožňuje i v Českých zemích rozšíření
nabídky v dodávce tzv. „kusových vodohospodářských výrobků“ v prefabrikovaných železobetonových nádržích.
Klasické výrobky, jako jsou lapáky tuku, malé čistírny odpadních vod, odlučovače lehkých kapalin, čerpací šachty a další výrobky, Vám nyní nabízíme téměř bez omezení v celém velikostním
sortimentu také v těchto prefa-nádržích s kompletním vystrojením plastovou technologickou vestavbou, tak jak jste zvyklí z nádrží plastových či plast-betonových.
Pro investory, projektanty a stavebně-dodavatelské firmy se tak rozšiřuje portfolio nabídky, kdy
pro danou lokalitu, stavbu či momentální podmínky lze zvolit ideální variantu nádrže jak po
stránce technické tak i cenové.
Po stránce technologické i výkonovými parametry zůstávají výrobky identické, pouze nádrž jako
nosič technologie se liší. Pochopitelně, že je rozdíl mezi nádrží celoplastovou, mezi nádrží plastbetonovou a mezi nádrží prefabrikovanou betonovou, a to nejen v parametrech statických, hmotnostních, požadavky na nutnou dobu výstavby, transportních nárocích, atd., ale je mezi nimi samozřejmě i rozdíl cenový.
Pro rozhodování, které materiálové provedení nádrže je pro daný případ nejvhodnější, rozhoduje
celá řada individuálních aspektů.
Zde jsou základní výhody a nevýhody jednotlivých provedení:
Nádrže plastové
+ nízká hmotnost, snadná manipulace
+ možnost individuálních úprav a rozměrů
malá únosnost
nutnost dalšího statického zajištění, mokrý proces na stavbě
Nádrže tzv. plast-betonové – výhody jak plastových tak i betonových nádrží
+ nízká přepravní hmotnost
+ možnost individuálních úprav a rozměrů
+ po vyzrání betonu vysoká únosnost
+ plast použitý jako „ztracené bednění“ zůstává po celou další životnosti nádrže jako izolace betonu proti agresivitě jak podzemních vod, tak vod splaškových
mokrý proces betonáže na stavbě
časová prodleva mezi betonáží a únosností betonu
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Betonové prefabrikované nádrže
+ vysoká odolnost železobetonu proti zatížení
+ rychlost výstavby
- vysoká hmotnost, vyšší transportní náklady
Oldřich Pírek

Exkurze na MBR
Membránové čistírny odpadních vod se ve světě stávají naprosto běžnou a v některých oblastech i preferovanou variantou, jak nakládat s použitými vodami, a postupně se dostávají i do povědomí lidí v České republice.
Proto Ondřej Unčovský domluvil jednodenní exkurzi na německé čistírny odpadních vod s membránovou separací kalu. Připojili se pracovníci pražské pobočky ČIŽP, VÚV TGM a zástupci obcí Květnice a Hostivice.
Na první čistírnu Liepzig-Knautnaundorf pro 1400 EO, jsme dorazili po 10. hodině ranní. Počasí nám přálo, a
tak jsme měli příležitost si čistírnu řádně prohlédnout.
ČOV čistí vody z průmyslového podniku (konzervace karoserií) a blízké obce, je v provozu cca 10 let a vybavena jedním velkým rotačním membránovým filtrem. Za celou dobu se membrány vyměnily pouze jednou po
osmi letech provozu, a to na přání majitele ČOV. Chemické čištění membrán se provádí obvykle jednou za rok
přímo na čistírně.

Obr. 1 Pohled na MBR (člověk by ani nevěřil, že tam jsou funkční membrány)
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… předčištění
sestává z SFT
filtru, který je
i navzdory své
malé velikosti
plnohodnotno
u náhradou

Druhá, zcela nová čistírna v obci Hiltpoltstein byla postavena pro čištění splašků z obce a vod
z blízkých jatek, namísto staré již technologicky nevyhovující čistírny, za kterou byl umístěn
dočišťovací rybník. Nová čistírna je vybavena akumulační nádrží, která zrovnoměrňuje látkové i
hydraulické znečištění, předčištění sestává z SFT filtru, který je i navzdory své malé velikosti
plnohodnotnou náhradou hrubých i jemných česlí a lapáku písku. Jiné předčištění na čistírně není
potřeba. Aktivace o kapacitě 990 EO využívá technologie s nitrifikací, denitrifikací a membránovou separací kalu a je zcela zakrytá.
Za dobu, kdy jsou obě čistírny v provozu, dosahují vynikajících hodnot sledovaných ukazatelů
znečištění na odtoku i vizuálně je odtok čirý a nezapáchá.
Průvodcem nám byl Michael Harms z firmy Martin Systems AG, která vyrábí membránové filtry
pro čistírny odpadních vod, překládal Richard Gál, za což mu patří dík.
Pro všechny zúčastněné to byla vynikající příležitost rozšířit si obzory, získat nové vědomosti a
zkušenosti a nasát atmosféru moderních čistíren odpadních vod, se kterými se budeme stále častěji setkávat také díky firmě ASIO u nás v ČR.
Ondřej Škorvan

hrubých i
jemných česlí
a lapáku

HDV v Profesis – !NOVINKA!

písku ...
Pracovníci naší firmy Ing. Pírek a Ing. Plotěný se podíleli na zpracování Profesis s tématikou
HDV (Hospodaření s dešťovými vodami). Věříme, že podpora zpracování takové pomůcky a její
následná propagace povede k pochopení tématiky a zkvalitnění práce projektantů v této oblasti.
DVD Profesis dostává zdarma 28 000 členů ČKAIT a stavební úřady, lze jej také zakoupit za
cenu pro veřejnost 4 800 Kč s DPH. Jinak pro vaši informaci
DVD obsahuje registr právních předpisů od roku 1945 (platné i
zrušené), dále obsahuje několik desítek metodických a technických pomůcek pro AO a mnoho publikací (cca 300 dokumentů). Většina dokumentů je uložena na DVD v hypertextovém
prostředí, tj. s vloženými hypertextovými odkazy. Část dokumentů je pak uložena ve formátu PDF. Od roku 2012 bude Profesis zpřístupněn na internetu a veřejnost si bude moci předplatit kredity a vstupovat do něho. AO budou mít přístup zdarma.
Takže už může začít pršet a projektanti budou vědět jak správně
navrhnout zásak i předčištění vod odtékajících ze zpevněných
ploch …

Dovolené a ČOV
Asi to funguje tak, že švec se dívá na boty, krejčí na šaty a tak věřím, že většina z nás, když dojede na dovolenou, se podívá, co se děje s vodou v hotelu nebo v chatě, kam jsme se vyšplhali …
Pokud jste natrefili na něco zajímavého nebo přímo na nějakou naši čistírnu a máte foto, tak dejte
vědět a prosím pošlete nám jej. Mohlo se Vám totiž stát, že jste zavítali do Alp, někam pod jeho
veličenstvo Matternhorn, kde máme naše nejvýše položené ČOV – navíc s membránami a ani
jste nezaregistrovali, že i tam jsou naše výrobky (asi poznáváte nádrže). No a tak byla by škoda
se nepodělit …
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Karel Plotěný

Voda z komunikací a její předčištění
Vzhledem k parametrům charakterizujícím „dobrý stav vod“ a vzhledem k závazkům ČR při vstupu do EU je jasné, že
až dojde na lámání chleba (tedy vyhodnocení závazků) a hledání viníků, jedním z nich bude doprava a současný stav,
kdy se vody z komunikací čistí většinou jen „jako“. Viz naše dlouholeté poznámky na toto téma.
Pro představu jak se k této problematice stavějí např. ve Švýcarsku a pro představu, co je to ve skutečnosti předčištění
vod z komunikací a jaké by měly být opatření, jsem si dovolil přeložit část článku z Korespondenzabwasser, což je renomovaný německý vodohospodářský časopis.
Zacházení se znečištěnými vodami z komunikací
- vícestupňové zařízení ze Švýcarska (zkráceno)
1. Úvod
Vody z komunikací, obzvláště z dálnic, jsou natolik znečištěny, že je nutno je před odvedením do toku nebo zasáknutím
předčistit. V tomto případě je voda z komunikace čištěna tak, že se škodlivé látky zachytí na humózní vrstvě. Humózní
vrstva vykazuje několik funkcí jako jsou filtrace, sorpce, případně i biologický rozklad. Nevýhoda trávou osázené vrstvy je nízká propustnost, a to do dvou litrů na m2., což větší rozšíření této metody omezuje a velké plochy kolem dálnic
pak nejsou k dispozici. Proto je nutné hledat jiné výkonné bariéry a tento článek se o to pokouší.
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Tabulka 1: Přehled částic vyskytujících se ve vodách z komunikací

Zaujetí
a napětí
nejen
z vlastního
závodu …..
… neboť
většina dnes
dodaných
zařízení
takovou funkci
nemá ...

Frakce

Znečištění a usaditelnost

≥600 µm

Nezatížené, usaditelné látky

60 - 600 µm

Mírně zatížené, usaditelné látky

6-60 µm

Silně zatížené, usaditelné látky

≤6 µm

Silně zatížené, neusaditelné látky

2. Vody z komunikací
Voda z komunikací obsahuje znečištění, nejdůležitější jsou těžké kovy a PAU. Větší podíl z nich
je navázán na pevné látky, menší je rozpuštěný viz Tab. 1. Hlavní úkol při čištění vod
z komunikací je tedy v odstranění nerozpuštěných látek. Pokud by se podařilo zachytit i rozpuštěné těžké kovy, hlavní úkol by byl splněn. Funkci takového zařízení má např. sestava SABA. Nasazení takových zařízení by bylo důležité, neboť většina dnes dodaných zařízení takovou funkci
nemá.
3. Základ zařízení
Celkem byly vyvinuty a postaveny tři typy zařízení SABA viz obr. 1, s typickým uspořádáním
obr. 2. Třístupňové zařízení sestává z dvoustupňového odstranění nerozpuštěných látek a sorpční
vrstvy. Odloučení částic je provedeno na lamelovém usazováku a na pískové vrstvě. Těžké kovy
jsou pak zachyceny na sorpční vrstvě. V usazovací nádrži jsou zachyceny částice větší než 20-30
µm a např. olej. Tím je chráněn další stupeň před kolmatací. Druhá část zařízení je pak kombinací filtru a sorpce a je určena k zachycení menších částic a sorpci rozpuštěných látek. Mimo to zde
dojde i k redukci vypouštěného množství. Druhá část má bezpečnostní přeliv, v každém případě
jsou všechny vody předčištěny alespoň na lamelovém usazováku. Odtok z usazovací části je
možné dálkově uzavřít pro případ havárie.

Obr. 1 a 2 Zájmová oblast u umístění zařízení na předčištění vod z komunikace
4. Usazování
První stupeň zahrnuje tedy sedimentaci a odstranění plovoucích látek viz obr. 3. Ty nejzatíženější
částice jsou menší než 60 µm. Aby tyto byly zachyceny, doporučuje se povrchové zatížení pod 1
m/hod. Zařízení s povrchovým zatížením nad 10 m/h (což je většina dnešních odlučovačů) jsou,
co se týká zachycení těchto částic, neúčinné.
Protože ve všech třech případech byly omezené prostorové možnosti, byla zvolena varianta betonových nádrží s lamelovými vestavbami obr. 4 a 5. Lamely mohou zmenšit nároky na plochu až
desetinásobně. Kal z lamel sedá na dno a odtud je odsáván fekálem. Voda prošlá lamelami se
zachytí do trubek a je vedena do dalšího stupně.
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Obr. 4 a 5 – Lamelová vestavba a odtah předčištěné vody perforovanými trubkami
5. Filtrace a retence
Druhý stupeň má funkci filtrační a retenční viz obr. 6 a 7. V každém zařízení jsou dvě filtrační nádrže,
které se provozují společně nebo jen jedna z nich. Filtrační náplň tvoří písek, sorpční materiál a krycí
vrstva viz obr. 8. Částice se zachytí hlavně na povrchu v horní vrstvě, která musí být každé 3-4 roky
vyměněna a vyčištěna. Pro zařízení v kantonu Uri se používal písek o zrnitosti 0-4 mm viz obr. 9.
S realizovaným dvoustupňovým zařízením bylo odstraněno 70-90% těžkých kovů a PAU. Filtr se časem zakolmatuje, protože částice v něm zůstávají zachycené – počítá se s tím, že celý filtr se musí vyměnit za dvacet let.
Třetí stupeň je sorpce. Sorpční vrstva se umístí mezi pískové vrstvy, sorbent musí být dobře hydraulicky vodivý a musí mít vysoké selektivní sorpční vlastnosti a pokud možno i levný. Při realizaci projektu
byly použity dva typy: hydroxid železitý (Ferrosorp), který má velmi dobré sorpční vlastnosti, ale je i
drahý a zeolit, který je také schopen vázat těžké kovy. Zeolit je nutno použít ve větší vrstvě (o 50%). Je
třeba také vědět, že zachycené těžké kovy mohou být ze zeolitu vyplavovány, pokud do zařízení teče
přesolená voda. Proto se zeolitová nádrž v zimě vyřazuje z provozu. Nátok do filtračního prostoru je
třeba rozdělit tak, aby plocha filtru byla zatížena rovnoměrně. Nádrž je třeba také utěsnit vůči okolnímu
terénu.

Obr. 6 a 7 Retenční nádrž Attighausen s drcenou filtrační vrstvou před a během deště

Obr. 8 Skladba filtru v nádrži se zeolitem
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… zařízení je
malé a lehké

6. Monitoring
Toto zařízení bylo v této velikosti použito poprvé. Proto bylo třeba funkčnost každého stupně
ověřit. Proto byla na zařízení osazena kontrolní čidla na průtok, zákal, lehké kapaliny.

a může
pracovat v
automatickém
provozu
s minimálními
nároky na
údržbu ...

Obr. 9 Granulometrie použitých písků (0-4 mm) Obr. 10 Zákal – přítok, za lamelami, odtok

7. Vyhodnocení výkonu
Zařízení je v provozu od května 2006. Ukazuje se, že zařízení zpracuje 95 % přiváděných vod.
Ferrosorp zachytí těžké kovy a PAU na 100 %. Nádrž se zeolitem zatím nelze vyhodnotit.
Hodnoty jsou na obr. 11.
Dobře viditelné jsou odtokové hodnoty ze zařízení SABA, které lehce splní požadavky zákona
na NL (do 20 mg/l), prokázány jsou i velmi dobré účinky na zachycení zinku, mědi, uhlovodíků a dalších kovů ve vztahu k požadavkům na odtokové koncentrace.
Na obr. 11 a 12 je vidět, že samotná účinnost je málo vypovídající, neboť účinnost na odstranění olova je 70 %, avšak absolutní hodnota je nepatrná.
8. Zhodnocení a výhled
Zvolený postup čištění SABA se doposud ukázal jako úspěšný co se týká výstupních parametrů
těžkých kovů i PAU. Čištěno přes ferrosorp je 95 % vod a zatím se nijak viditelně nesnížila
průtočnost. Jako důvod je možné uvést dobře navržený lamelový usazovák. Na zařízení se ukázalo, že pokud potřebujeme vyčistit vody na vysokou kvalitu na omezené ploše, že technické
řešení je k dispozici. Výsledky dále ukazují, že použití monitorovacích prvků na zařízeních
tohoto typu by vedlo k optimalizaci těchto zařízení.

Obr. 11 Přítokové a odtokové koncentrace na jednotlivých stupních zařízení
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Čištění odpadních vod v malých obcích

Obr. 12 Redukce jednotlivých složek znečištění v retenční nádrži a na sorpci
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Karel Plotěný

Cayenne, Francouzská Guyana, 07/2011
Po nejvzdálenější dodávce malé domovní ČOV do Nové Kaledonie, tedy přes Indický oceán, nám spolupráce s naším francouzským zástupcem přinesla další dodávku do pro nás exotické zaoceánské země, v tomto
případě do Francouzské Guyany a zboží muselo v tomto případě překonat oceán jiný – Atlantský. Jednalo se
o dodávku zeolitového filtru, jako dočišťovacího stupně za stávající septik.
Vzhledem k vysokým nákladům na dopravu bylo ovšem nutno vyvinout speciální řešení, a tím bylo provedení filtru, které
by bylo možno s jednoduchými prostředky smontovat na místě. Na tomto řešení se
podíleli zejména pracovníci z Patrie Kobylí, kteří takové řešení vymysleli, smontovali, pak zase rozmontovali, aby ho dali
na paletu a zakázka mohla odejít na přístavní překladiště v Saint Vit.
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Čištění odpadních vod v malých obcích

Zboží přestálo v pořádku dlouhou dopravu přes Atlantský oceán a po složitých peripetiích s proclením,
přihlašováním k DPH a s ostatními papírovými válkami bylo složeno na místě stavby nových rodinných
domků, poblíž města Cayenne (to mi evokuje pepř, jestli se nemýlím).

Pracovní četa byla početná, šestičlenná a taky jeden bagr, což umožňovalo doufat, že během tří až čtyř
hodin bude práce hotova. Po zkušenostech z Alžírska nás ovšem nepřekvapilo, že hned po třech dnech
usilovné práce bylo možno nádrž spustit na své místo a naplnit potřebnými médii, tedy hlavně filtračním
kamenivem a vrstvou granulovaného zeolitu, vše oddělené geomembránou.

… po třech
dnech usilovné
práce bylo
možno ...

C´est fini !

Občasný francouzskokoloniální dopisovatel
Antonín Vondruška
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Žalmanův folkový Kyjov 2011
Na přelomu července a srpna se již tradičně koná jeden z významných folkových festivalů. Tak
jak je spojen se jménem Žalmana, který tam letos oslavil pětašedesátiny, tak mezi tradiční sponzory patří i naše firma. Podpora folku je zároveň i vyjádřením filosofie firmy založené na budování dobrých vztahů.

… nebo
dokonce
horká
medovina ...

Letošní festival byl opět atraktivně obsazen, vedle klasiků folku jako je Žalman a lidí kolem něj
nebo Nezmarů vystoupili i další osobnosti jako Petr Bende nebo Naďa Urbánková. Skvělý byl
Pepa Štros a jeho kameňáky na téma něco ze života nebo politici. Díky němu ani přestávky nebyly ztraceným časem. Tradičně byl také věnován prostor mladým nadějným vítězům Folkového
kvítku, což je mimo jiné také soutěž podpořená naší firmou.
I přes nepřízeň počasí, déšť byl stále na spadnutí, bylo v areálu tak kolem 600 lidí, kteří vydrželi
díky skvělé náladě až do konce.
Menší účast měla i své klady –
na pivo a klobásu se tentokrát
nečekalo. I když, více než pivo,
tentokrát přišla víc k chuti nějaká ta štamprdlička meruňky
nebo dokonce horká medovina.
Myslím, že stejná situace byla
před i za jevištěm.
Prostě diváci i účinkující se
bavili a podle ohlasů se většina
chystá zase příští rok přijet.
Tak nashle příští rok …

Karel Plotěný

Weftec 2011
Už loni sem se byl podívat premiérově na Weftecu v New Orleans a byla to hodně nadčasová
výstava a konference, zejména z technologického hlediska. Letos se Weftec konal v Los Angeles
a ani tam sem nechyběl, ještě sem si k tomu navíc přibalil předveletržní workshopy a simultánně
s veletrhem probíhající konferenci.
Vše bylo velice profesionální, zejména workshopy stály za to. První se týkal energetických úspor
na čistírnách odpadních vod, tudíž poměrně horká brambora nejen v USA. Potěšující bylo, že
v tomhle jako firma nezaostáváme a někde (např. u využití tepelné energie) bych řekl, že jsme i
trochu napřed. Nicméně forma a organizace workshopu byla velice celistvá a logicky seřazená,
že mi to dalo excelentní souhrn z teoretické stránky. Byl sem pak navštívit i přednášky
z praktických aplikací a sály byly beznadějně narvaný a informace bych řekl docela přínosný.
Další workshop, který sem navštívil, se týkal recyklace v čistírenství – celý den se tam recyklovala voda, fosfor a dusík nejčastěji ve spojení s energetickými úsporami. Řekl bych, že tady spolu s Botanickým ústavem AV ČR jsme zejména u fosforu na srovnatelné teoretické úrovni, ale co
u nás chybí je legislativní tlak na přenos těchto recyklačních technologií do praxe. Ve vyspělejších zemích se už snaží recyklovat fosfor co to jde, protože jeho cena strmě stoupá a žádná
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… Chucka
Norrise, koupil
manželce
sošku

spásná naleziště nebyla doposud objevena. Co se týká recyklace dusíku, tak ta mi tam připadal
jen pro formu a myslím, že v horizontu 10 – 20 let tady žádný velký boom nebude. Recyklace
vody je nejčastěji dávána do souvislosti se strmým nárůstem populace na zeměkouli a předpokládanými klimatickými změnami. Opět bych viděl, že toto téma je v ČR na pokraji zájmu a věnujeme se mu společně s VŠCHT téměř sami, ačkoliv se v mnoha oblastech přímo nabízí, protože
může vést ke snížení spotřeby vody a tím pádem i její ceny.
Stalo se už takovým nepěkným zvykem, že konference a workshopy se dělají o víkendech (to
snad, abychom si neodpočinuli nebo co) a workshopy byly právě v sobotu a neděli od nevidím do
nevidím. V pondělí sem vyrazil na veletrh. Byl megalomanský – obrovitánská plocha, řekl bych,
že minimálně srovnatelná s IFATem. Spousta zajímavých technologií, např. odvodnění a sušení
kalu v jednom zařízení, různé pomůcky pro technologické úspory, apod. Během celého Weftecu
probíhala i vědomostní soutěž
o hybridní Ford Focus (zkuste
si v otázkách na konci testu,
jestli byste Ford Focus měli
šanci vyhrát J) a o různé tablety, i-pody, i-phony. Jinak sem
si se svým vybavením notebooku a mobilu (a tímto si ani
na jedno nechci ani
v nejmenším stěžovat) připadal jak Popelka v Temelíně.
Pokrok běží velice závratným
tempem a určitě to nebude
pomalejší a pomalejší, ba naopak.

Oskara ...
Návštěvu veletrhu sem prokládal přidruženou konferencí, která byla velice prakticky a technologicky zaměřená, což pro mě je výrazně přínosnější než přemoudřelé poučky univerzitních mudrců (nemyslím to nijak útočně). Probíhalo souběžně 32 sekcí a tak se velice obtížně vybíralo, protože zajímavých přednášek bylo neúrekom. Jako jednoznačný klad bych viděl třicet minut pro
každého autora, který má rezervovaný na svůj přednes a diskuzi. Pokud na to máte na některých
konferencích 10 – 15 minut, tak se v podstatě člověk akorát nadechne, představí a poděkuje za
pozornost a nic se nedozvíme. Jednoznačně nejdiskutovanějšími a nejnavštěvovanějšími sekcemi
byly energetické úspory a pro mě trochu překvapivě sekce týkající se dešťových vod. Konečně už
se do prezentací začíná prosazovat „věčně perspektivní“ matematické modelování, bez nějž se
zejména energetické úspory kvantifikují poměrně těžko. Potěšující a překvapující pro mě je, že se
jej nebojí ani zasloužilí šedesátiletí profesoři.
Moc času mimo oficiální program sem neměl, ale našel sem si půlden na návštěvu Hollywoodu a
našel tam i na hereckém chodníku slávy hvězdu Chucka Norrise, koupil manželce sošku Oskara,
za mimořádný herecký výkon, že to se mnou takhle dlouho vydržela a byl se podívat u moře na
pláži. Konferenční centrum, kde probíhaly
workshopy, veletrh a konference, bylo hned
vedle Staples Areny, což sportovním znalcům
jistě napoví, že zde hrají místní basketbalisté,
hokejisté a konají se zde boxerská klání. A já
sem měl to štěstí, že sem si splnil jedno svoje
dětské přání a podíval se na zápas NHL. Místní
Los Angeles Kings hráli proti St. Louis Blues.
Sice ani jednomu týmu nefandím, ale atmosféra
zápasu stála za to. Domácí soupeře jasně přejeli
(5:0) a atmosféra byla proto skvělá. Závěrečné
dvě minuty se tleskalo, vylo a výskalo vestoje.
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Svoji účast na konferenci bych vyhodnotil jako pro mě velice přínosnou, protože mi ušetří několik účastí na
specializovaných konferencích a tudíž spoustu času a získané informace zde byly převážně praktického rázu,
tudíž ihned uplatnitelné. Pevně věřím, že za rok se do New Orleans podívám znovu :-).
Marek Holba

Naše účast na vzdělávací exkurzi v Mnichově
Skupina deseti lektorů z projektu EDUR sbírala zkušenosti v zahraničí. EDUR je vzdělávací projekt Národního stavebního centra (NSC) v Brně s názvem „Udržitelný rozvoj výstavby“, mající za cíl přenos toho
nej… ze světa do ČR. ASIO, spol. s r.o. je součástí skupiny lektorů, přednášejících problematiku v rámci
projektu, zejména projektantům a architektům. Firmu ASIO v týmu lektorů zastupuje Ing. Pírek a Ing. Plotěný.

ASIO a kooperační jednání na HK ČR
Dne 28. 6. 2011 se v budově Hospodářské komory České republiky uskutečnilo celodenní setkání českých
a německých firem ve spolupráci s německým federálním ministerstvem hospodářství a technologií, zastoupeným agenturou Trade in Green a ASIO bylo při tom.
Bilaterálních jednání se zúčastnilo 13 německých a téměř 30 českých podnikatelů z oborů zelené technologie, nízkoenergetické stavby a osvětlení, solární energie a projekty, dále z oborů technologií na údržbu
a zpracování vody a znečištěné půdy, zpracování odpadů, chladících a zavlažovacích systémů apod.
Z Německa k nám přijely vybrané firmy, v daných oborech úspěšné a zkušené, které měly vážný zájem navázat partnerství s firmami v České republice. Jednání probíhala do pozdních odpoledních hodin. Čeští podnikatelé ocenili jak připravenost německých partnerů na jednání, tak jejich zájem o spolupráci na třetích
trzích, výrobní kooperaci apod.
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TOP MSP 2011
Firma ASIO, spol. s r.o. skončila mezi deseti v prestižní soutěži o nejlepší malou a střední firmu "TOP MSP 2011", kterou každoročně pořádá Regionální hospodářská komora Brno ve
spolupráci s městem Brnem.

… soutěž je
určena pro
všechny
zájemce z řad
malých a
středních
firem ...
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Soutěž je určena pro všechny zájemce z řad malých a středních firem, které jsou registrovány
na území města Brna, nebo zde vyvíjejí významnou aktivitu. Prestiž soutěže je podpořena faktem, že subjektivní hodnocení firem, které probíhá na třech úrovních - nominované firmy,
představenstvo RHK Brno a zástupci statutárního města Brna - je doplněno i o objektivní faktory hodnocení, a to zdrojovou analýzu a ostatní ekonomická kritéria.

