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Modrá úsporám … utopie a praxe
Vážení kolegové, spolupracující firmy i zákazníci, ze společnosti ASIO, spol. s r.o. (IČ: 48910848, DIČ:
CZ48910848) se k 1. 1. 2017 vyčlenila sesterská společnost ASIO NEW, spol. s r.o. (IČ: 29303125, DIČ:
CZ29303125). Dalo by se říci, že z hlediska komunikace a práce s námi se pro většinu z vás skoro nic
nezmění, přesto k tomuto dělení pár vět na vysvětlenou.
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Hlavním důvodem je oddělení dvou hlavních
činností, a to prodeje výrobků a dodávek
technologií.
Jak jsme si jako firma vyzkoušeli sami na
sobě, každá z činností vyžaduje jiný přístup
k marketingu i řízení, není jednoduché, a v praxi
se ukazuje, že skoro ani možné tyto dvě věci sloučit tak, aby to nebylo na úkor
jedné z nich. Díky širokému záběru byla již také naše nabídka nepřehledná a její
rozšiřování o další výrobky by ji činilo ještě hůře čitelnější. Od rozdělení si slibujeme obdobný vývoj jako při dělení buněk. Rozdělením se vytvoří podmínky pro
nastartování nového rozvoje obou částí firmy - jedné směrem do
vývoje a prodeje nových výrobků jako domovní ČOV, lapáky
tuků, čerpací stanice, dešťový program (ASIO NEW, spol.
s r.o.), druhé do vývoje a dodávek technologií pro komunální ČOV, průmyslové ČOV nebo čištění vzduchu (ASIO, spol. s r.o.). Technologie zůstávají
na stávajícím ASIO, spol. s r.o. z důvodů
referencí a potřebné historie pro dodávky technologií. Název ASIO NEW pak
vychází z naší nové vize a směřování výběru výrobků - angažovat se svou činností
pro udržitelnost a nabízet výrobky, které
podpoří recyklaci nutrientů (N), energie (E)
a vody (W).
Rozdělení bereme také jako příležitost dát šanci dalším mladším spolupracovníkům, aby se více podíleli na řízení nových firem.
Dále si od rozdělení slibujeme i to, že díky menším kolektivům se zvýší flexibilita
ve vztahu k vám zákazníkům a spolupracujícím firmám.
Organizačně - živnostenská oprávnění obou firem jsou obdobná - jen stavební práce
jsou u stávajícího ASIO, spol. s r.o. navíc. Jednatelé i nadále zůstávají v obou
firmách stejní.
Karel Plotěný, Oldřich Pírek
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Hygienicky nezávadná voda z dešťovky; Chytrá obec

„Sprchování dešťovkou“
V mnoha oblastech je k dispozici dostatek dešťové vody v perfektní kvalitě v množství schopném pokrýt
celkovou spotřebu vody a při tom, zejména v oblastech s centrálním zásobováním pitnou vodou, se skoro
nevyužívá. Výjimky tvoří zálivka zahrad a splachování toalet.
Doposud bylo podstatným důvodem to, že dodatečná instalace
zařízení na využití srážkových vod do stávajících domů byla
myslitelná jen v souvislosti s rekonstrukcí domu. Což zase
souviselo s neodpovídajícími náklady na další separátní rozvod vody. Proto se systémy na využití dešťové vody realizovaly převážně jen v novostavbách nebo na závlahu. Logicky se
na závlahu dá využít jen malá část ve srovnání s tím, když se
srážková voda používá na splachování toalet nebo dokonce na
sprchování.
Druhým podstatným důvodem bylo, že původní zařízení na využití srážkové vody zaručovala pouze kvalitu vody odpovídající EU směrnici pro vody na koupání, a tak mohla být použita
pouze pro určité spotřebiče v domě, jako jsou například splachovací toalety.
1. AS-PURAIN 100
2. AL Reaktor
3. AL Membránová vestavba
4. AL Řídící jednotka
5. AL Membrány (1-6 ks AL-MS)
6. UV Lampa
7. Zásobník použitelné vody
8. AS-RAINMASTER

Se zařízením AS-AQUALOOP se dají naráz vyřešit oba
problémy:
1. Požadavky EU směrnice „Voda pro lidskou spotřebu“ jsou
splněny, a tak může být upravená voda použita na hygienu
lidského těla.

2. Je možné využít celý rozvodný systém. Pouze se doporučuje
si dovést pitnou vodu do kuchyně. Stávající domy se pak dají
mnohem jednodušeji vybavit zařízením na využití dešťové
vody.

Standardní využití dešťové vody

Využití dešťové vody
s AS-AQUALOOP

Hlavní výhody využití srážkové vody:
• jednoduchá instalace díky možnosti využít stávající rozvody,
• měkká voda bez vápníku, hygienicky zabezpečená na membránách AS-AQUALOOP,
• žádné antropogenní stopové prvky ve vodě,
• úspora pitné vody,
•
větší nezávislost na dodavateli pitné vody.
A abyste ušetřili ještě více vody, je možný i další krok, a to
recyklace šedých vod za účelem jejich využití na splachování
toalet… srážkovou vodu pak takto lze použít hned dvakrát.
Oliver Ringelstein, INTEWA GmbH
Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.

Chytrá obec - aneb aktuální stav decentrálu v ČR
V České republice došlo pomalu i na řešení odkanalizování menších obcí nebo částí větších aglomerací,
jejichž odkanalizování je spojeno s většími technickými problémy. Základem, z kterého by se mělo vycházet, a i se při požadavku na veřejnou podporu vychází, jsou tzv. Plány rozvoje vodovodů a kanalizací
(PRVK).
Praxe ale ukazuje, že tyto plány jsou často nereálné a je na nich
zřetelně vidět, že nějaká jednotná koncepce řešení venkova
v době jejich tvorby chyběla a bohužel stále ještě chybí. Nejčastější důvod, proč není možné podle PRVK postupovat, je prozaický - náklady na investice navržených řešení jsou mimo ekonomické možnosti konkrétních obcí. Paradoxně tak obce díky
nekoncepčnosti vydaly stovky tisíc za něco, co jim je na nic

a spíše naopak, brání jim to nyní v jejich rozvoji. Je proto třeba
udělat si inventuru v reálných možnostech a možných technických řešeních a navrhnout směry, podle kterých se bude efektivně postupovat při zpracování nových PRVK, které budou
jak dostatečně „ekologické“, tak i ekonomické. Němci takový
postup, který práci na návrhu a jeho schvalování popisuje, mají
více než deset let… no a přeložený do češtiny putuje v zákulisí
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Chytrá obec
českých legislativců cca stejnou dobu. Ale jsme nepoučitelní,
dále zkoumáme slepé uličky a více než na zkušenosti sousedů dáme na lobbisty, neověřené informace, pocity a nereálná
přání. A těch pár miliónů korun „investovaných“ (proprojektovaných) na průzkum slepých uliček nikoho moc (s výjimkou
samotných obcí) netlačí - však byly částečně z dotací, tak co…
Za první oficiální a ocenitelný pokus udělat si inventuru v reálných řešeních lze považovat to, že Státní fond vypsal pilotní program „Chytrá obec“, v jehož rámci má být vzorově vyřešeno cca 10 obcí a následně budou vyhodnocena navržená
a případně i realizovaná řešení. Z vyhodnocení by se pak vycházelo při stanovení podmínek podpory řešení decentrálu
v budoucnosti. Součástí pilotního projektu jsou také technická řešení a vyhodnocení jejich dopadů do života občanů, obce
a společnosti. Zajímavostí byla také silná marketingová podpora tohoto programu, která nadchla spoustu starostů. U některých dokonce nadšení vydrželo i po tom, co se potkalo s realitou
konzervativních názorů na vodoprávních úřadech a i s tím, co
našli doma ve stávajících PRVK. Škoda, že neumíme německy
nebo nemáme pár tisíc korun na překlady. Několik takových
projektů již proběhlo v Německu, a to i včetně jejich vyhodnocení, takže poučení z nich by nám ušetřilo čas i peníze, ale…
Myslím si ale, že než se začnou z rukávů dodavatelů sypat technická řešení, měly by být především jasné cíle. Ty by měly být
reálné a měly by být řádně zdůvodněny a ne jen vyhlášeny bez
komunikace s občany, kterých se to přímo dotýká, tj. měly by
být v souladu veřejné zájmy se zájmy občanů v konkrétní lokalitě. To je to, co je především na nás, co by mělo být obsahem
politického rozhodnutí, a co se nedá převzít např. z Německa. Občané na lokalitě by měli mít možnost se po seznámení
s možnými řešeními rozhodovat pro to, co vyhovuje jejich stylu života a odpovídá jejich názoru na ekologii. A právě tato
část potřebná k dosažení reálnosti chybí nejvíc - rozhodovací
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proces za účasti zainteresovaných občanů. První logický rozpor
z jejich hlediska je v samotné legislativě a v úměrnosti požadavků. Hlavním úskalím je to, že pro každého jsou pro konkrétní lokalitu priority jiné (zemědělská produkce, rekreace,
biodiverzita). Důležité je také morální a etické hledisko - může
jedna větší skupina, nebo ještě hůř zástupci této skupiny, které se rozhodnutí přímo nedotkne, zatížit plněním zvýšených
požadavků jinou menší skupinu, jejíž život to ovlivní přímo,
a to bez toho, aby to ona menší skupina považovala za důležité,
a to jen proto, že tato skupina není díky své velikosti dostatečně
politicky silná nebo schopná odborné argumentace?

Demografie
Z demografických údajů vyplývá, že nejpočetnější jsou obce
s počtem obyvatel 200-499, kterých je 32,5 %, dále že obcí
s počtem pod 1000 je skoro 80 % a obcí s počtem pod 2000 pak
dokonce 90 %. I přes to, že je proklamována snaha řešit problematiku odpadních vod v těchto obcích, tak skutečné kroky
(dotační politika, způsob územního plánování, legislativa atd.)
vedou spíše k odkládání reálných řešení. Všem trochu informovaným je zřejmé, že ne každá obec s 1000 EO najde mecenáše,
který jí daruje 20 miliónů korun a umožní tak budování centrální čistírny. Naopak z hlediska množství lidí žije v těchto obcích
jen asi 10 % lidí (pokud to vezmeme z hlediska možnosti hájení
svých zájmů a ovlivnění legislativy - voličů).
Aktuální stav v čištění vod z pohledu velikosti sídel
Sídelní strukturu dlouhodobě tvoří více než 6 200 obcí, mezi
nimiž převažují malé obce do 500 obyvatel (téměř 2/3).
V podstatě máme v ČR vyřešeny obce větší než 2000 EO (až
na nějaké známé výjimky), i když ani to není tak docela pravda, protože zpřísněním požadavků na odtokové parametry se
odstartuje nová etapa rekonstrukcí. Nové přísnější požadavky,
a zejména pravidla pro poplatky za vypouštění nečištěných vod,

počtu
obyvatel

Hustota
zalidnění
(počet obyvatel
na 1 km2)

Průměrná
rozloha jedné
obce
(v km2)

Průměrný
počet obyvatel
v obci

26,4

2,0

21

5,91

124

23,3

32,5

6,4

36

9,07

323

21,7

20,5

8,6

52

13,38

691

909 364

16,3

10,6

8,9

71

19,36

1 370

1 125 919

12,3

5,9

11,0

116

26,37

3 060

89,9

25,9

46

10,34

472

12,3

5,9

11,0

116

26,37

3 060

5,4

2,1

8,8

212

32,56

6 891

8,6

2,1

54,2

819

51,72

42 354

Podíl v % na
Velikostní
skupina obcí

Rozloha
(v km2)

Počet
obcí

Počet
obyvatel

Do 200

9 738,32

1 647

203 594

12,3

200-499

18 411,14

2 029

655 772

500-999

17 115,84

1 279

884 341

1 000-1 999

12 857,93

664

2 000-4 999

9 703,53

368

Do 2 000

58 123,23

5 619

2 653 071

73,7

2 000-4 999

9 703,53

368

1 125 919

5 000-9 999

4 265,54

131

902 659

10 000 a více

6 775,19

131

5 548 411

celkové
výměře

počtu
obcí

Podrobné členění

Kumulativní členění

Tab. 1: Obyvatelstvo k 1. 3. 2001, území a obce k 1. 1. 2003 podle velikostních skupin obcí
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vyvinou největší tlak na obce nad 1000 EO - lze předpokládat, že toto bude teď hlavní směr realizací v nejbližším období
a na ty nejmenší obce a aglomerace dojde až následně. Tady
je zatím, alespoň jak to vyplývá z navržené legislativy, stále
nejméně jasná (nebo spíše nereálná) koncepce řešení - na jedné
straně konečně začalo hledání možných reálných způsobů, na
druhé straně v praxi u velké části vodoprávních úřadů stále vítězí tvrzení, které už praxe několikrát ukázala jako nereálné, že
nejlepší z hlediska životního prostředí jsou jímky na vyvážení.
Pro představu pár čísel ze statistik, i když zrovna čísla ohledně
této oblasti se špatně hledají. Vypovídající obraz si ale lze udělat např. přes statistické údaje o bytech napojených na veřejné
kanalizace a o bytech, které uvádějí, že mají jímku na vyvážení.

Takovými zjednodušenými pohledy jsou:
• Pohled nezainteresovaného alibisty - hlavně nemuset nic řešit,
na prvním místě je bezkonfliktnost za každou cenu (zvláště
když nejsem já ten, kdo bude náklady v budoucnu nést). Často
je motivem nebo podpůrným elementem i lenost.
• Pohled lobbisty - prosadím to, na čem pak vydělám. Vědomě
nebo nevědomě prosazuji řešení, na kterém vydělám, na uživateli, nákladech nebo dotacích mi nezáleží.
• Pohled vodoprávního úředníka - specifický pohled vycházející ze snahy o bezkonfliktnost vůči nadřízeným a vůči správnímu řádu s tím, že nákladovost a kvalita technického řešení
jsou druhořadé.

Obec

Byty celkem

Napojení na kanalizaci

S jímkou na vyvážení

% jímek na vyvážení

Do 500 obyvatel

300 tis.

83 tis.

177 tis.

60 %

500-1000 obyvatel

333 tis.

145 tis.

160 tis.

48 %

Celkem do 1000 ob.

632 tis.

227 tis.

337 tis.

53 %

Tab. 2: Byty a řešení odpadních vod v obcích do 1000 EO

Uvedená tabulka (Tab. 2) potvrzuje předpoklad uváděný v literatuře - v ČR bude decentrálně pravděpodobně řešeno více než
10 % obyvatel. Zkusme to ale domyslet do konce - jako příklad
použijme obec, která má 1000 EO a odpadní vody poctivě vyváží na centrální čistírnu. Denně taková obec vyprodukuje cca
100 m3 odpadní vody, tj. s výjimkou neděle by se v takové obci
měly pohybovat dva fekální vozy. A naopak představme si nějakou větší ČOV, která by byla spádovou obcí, jak na ni přijedou
desítky fekálních vozů za den. Nevím, nakolik je něco takového
v praxi reálného a nakolik je to akceptovatelné občany. Já osobně bych jako zastupitel obce, která má větší ČOV, nechtěl, aby
mi přes mou vesničku střediskovou jezdily řady fekálních vozů
jen proto, že někdo takové řešení považuje za jediné možné
a ekologické.

• Pohled ekologa - může být úzký (vyřešte si problém jinde,
hlavně ne na této lokalitě) nebo komplexní (hledání toho
opravdu nejlepšího ekologického řešení). Protože ne vždy
musí brát ohled na ekonomičnost, řešení může být ve výsledku utopistické.
• Pohled obyčejného občana - nemít problém a starosti, minimalizovat náklady (viz přirozený vývoj a stav ve většině
stávajících obcí);
• Pohled obce a zastupitelů - buď hledám to nejlepší pro občany, anebo jen chci mít záležitost z krku, nebýt trestán a nemít
problém, nebo bojuji za nějakou nátlakovou skupinu.
• Pohled politika - něco si z toho, že pomáhám, urvat nebo
snaha opravdu pomoct.

Vliv subjektivna na rozhodování o způsobu řešení odkanalizování obcí
Je všeobecně známo, že o řešeních podstatnou měrou rozhodují
emoce (hlava si najde zdůvodnění toho, co chce srdce) a ty jsou
často spojené s pozicí a postojem posuzovatele. Dokonce se dá
říct, že dnes máme tolik znalostí, že si dokážeme zdůvodnit úplně všechno, a proto je důležitá dohoda na kritériích a pravomocích, a to, aby byl do rozhodovacího procesu zatažen vědomě se
rozhodující a dostatečně informovaný občan.

Možnosti řešení obcí a jejich částí z hlediska
ekonomického

Zjednodušující pohledy
Zjednodušující pohledy, úmyslné nebo neúmyslné, vedou k řešením, která ignorují jeden nebo více aspektů. Díky tomu jsou
pak řešení poznamenaná nějakou chybou, která většinou způsobuje neefektivitu (zbytečně vynaložené náklady) nebo pozdní
procitnutí po seznámení se s dalšími potřebnými úkony a náležitostmi, o kterých jsou koneční uživatelé informování až po
tom, co je obtížné navržené řešení nějak změnit.

Centrální a decentrální řešení
V poslední době se vedle velkých lokalit začíná klást důraz i na
řešení menších lokalit a v těchto případech je pak ekonomická
otázka ještě citlivější. V těchto případech pak logicky musí docházet ke střetům mezi klasickým centrálním řešením (voda i z
velké oblasti je sbírána a přečerpávána do jedné centrální čistírny) a tzv. necentrálními možnostmi řešení, tj. čištěním odpadních vod na domovních čistírnách a v jiných dalších systémech,
např. pomocí maloprofilové kanalizace. Decentrálním řešením
je tedy v poslední době věnována zvýšená pozornost a ukazuje
se, že to jsou pro menší lokality jednoznačně ekonomičtější řešení. Nově se pak decentrální řešení zkoušejí vyhodnotit i pro
větší lokality a i v těchto případech (Lübeck) se ukazuje, že
celkové náklady mohou být nižší než u klasických centrálních
řešení, pokud se zvolí pokročilé alternativní postupy řešící dě-
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lení vod přímo u zdroje - např. s rozdělením vod na šedé, žluté
(moč) a je k nim diferencovaně přistupováno.
Obecně platí, že na ekonomičnost řešení má podstatný vliv potřebná délka potrubních vedení. Logicky tak v soustředěné zástavbě vycházejí nejekonomičtěji ČOV soustřeďující vodu do
větších čistíren. Naopak v roztroušené zástavbě vycházejí nejekonomičtěji individuální řešení. Z výsledků řešení je patrné,
že náklady u ČOV např. pro 5 EO jsou vyšší než u klasických
veřejných kanalizací v koncentrované zástavbě, naopak u skupinových ČOV už jsou nižší než u veřejných kanalizací, kde si,
dá se říct, připlácíme za bezproblémovost.
S čísly se samozřejmě dá manipulovat - už jen tím, jakou zvolíme denní spotřebu vody.
Docela podstatně pak náklady na provoz ovlivní chování vodoprávních úřadů, viz předepsaný způsob kontroly.
Revize ČOV na ohlášení se v ceně provozu u domovní ČOV
promítne cca 5 Kč/m3, postup požadovaný v NV 57/20016 Sb.,
tj. dvouhodinový slévaný vzorek 2x ročně, pak 20 Kč/m3.
Zajímavosti z řešení konkrétního projektu - aneb jak lze
manipulovat s čísly
Jaký je rozdíl v tom, když jsou na domovní ČOV napojeni
v průměru 2 lidé nebo 4 osoby?
Cena za zpracování 1 m3 odpadní vody bude cca 60 Kč/m3
u ČOV pro 4 osoby a např. až 150 Kč/m3 pro 2 osoby.
Jak prokázat, že je napojení domu na veřejnou kanalizaci výhodné?
• Srovnáte stočné, které konkrétní člověk bude platit (které je
zprůměrované, a tedy s podporou dalších uživatelů) s náklady na provoz (včetně rozborů) u čistírny, na kterou budou
napojeny např. 2 osoby.
Jak prokázat, že je veřejná kanalizace nevýhodná?
• Srovnáte investiční náklady pro odkanalizování roztroušené
zástavby např. se solitérními nebo skupinovými čistírnami.

Obr. 1: Náklady konečných uživatelů domovních čistíren a stočné
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Analýzy pro různé typy území
Pro jednotlivé typy území již existují obecné analýzy. Ty nejtypičtější jsou uvedeny v následujícím textu.
Analýza pro odlehlé a venkovské obce
Z ekonomického hlediska vychází jednoznačně nejvýhodněji individuální systémy a malé systémy (sdružení několika
domů). Nízká populační hustota vylučuje (po stránce ekonomické) použití kanalizační sítě a centrálního čištění. Nejčastěji
se předpokládá použití nízkonákladových technologií jako septik a zasakování nebo domovní čistírna a zasakování. Sídla s
vyšší populační hustotou mohou mít jednoduché kanalizační
a lagunové zařízení nebo jednoduchou biologickou čistírnu např. jako vhodná se jeví maloprofilová kanalizace. Ze septiků a lagun sice hrozí znečištění podzemních vod živinami, ale
z hlediska environmentálního lze taková rizika považovat za
zanedbatelná. Tam, kde je pak potřeba uvažovat i s minimalizací zatěžování živinami, přicházejí v úvahu i nově vyvinuté
technologie s dělením vod na moč a ostatní složky.
Analýza pro stávající městské oblasti
V dnešní době se pro tyto oblasti používají téměř výhradně
centrální čistírny, což je řešení upřednostňované i po stránce
dotační atd. Výhodou je soustředění problému na jedno místo,
a tedy efektivnější proces čištění a kontroly vypouštění. Tyto
systémy mají z hlediska budoucnosti řadu nevýhod - pokud by
se např. uvažovalo se znovuvyužitím vody, pak budou neúměrně narůstat náklady na rozvod užitkové vody atd. Tj. ukazuje
se, že ne vždy, a to zejména v oblastech s nedostatkem vody,
jsou centrální systémy nejvhodnějším řešením. Známý je příklad jednoho sídliště v Lübecku (20 000 EO), které je řešeno
tak, že vody jsou děleny, moč sbírána a zbytek po úpravě zasakován, přičemž toto řešení je provozně o 20 % levnější než
klasická centrální čistírna.
Analýza pro země (oblasti) s nedostatkem vody
V těchto oblastech je vedle požadavku na co nejekonomičtější
čištění nutno zohlednit i náklady na procesy umožňující znovuvyužití vody a na dopravu této vody do místa jejího použití. Po vyhodnocení těchto požadavků je pak výběr centrálního řešení spíše výjimkou, tj. většina studií došla k tomu, že
ekonomičtější je decentrální řešení. Tj. buď individuální řešení
u každého objektu (výhodou je jednoznačnost co se týká údržby
a servisu), nebo skupinové, kdy si zařízení spravuje ten, kdo
pak vodu využívá. Jsou však i lokality (např. olympijská vesnice v Sydney), které jsou řešeny tak, že vody jsou centrálně čištěny a pak existuje vedle rozvodu pitné vody i rozvod vyčištěné
vody, která je odlišena barevně, a která se používá na závlahu,
mytí automobilů atd. Tj. do rozhodování vstupuje i faktor životní úrovně v jednotlivých zemích.
Vyhodnocení různých variant
Při publikování hodnocení, anebo naopak při reprodukci různých srovnání, je třeba vždy znát podmínky a to, co je výsled-

ASIO&NEWS

6

WWW.ASIO.CZ

Chytrá obec

kem srovnání. Jiný obraz se získá, pokud se srovnávají samotné
provozní náklady, jiný pokud se zohlední i investice. Dále pak
hodně záleží na tom, k čemu jsou tyto náklady vztaženy - na
ekvivalentního obyvatele, na množství odpadních vod nebo na
jiný parametr? Dále je podstatné, jak se započítá spoluúčast
občanů. Dokonce jsou podstatně rozdílné náklady jednotlivých
účastníků v rámci systému (konkrétně např. u nás doma - abych
se mohl napojit na veřejnou kanalizaci, musel jsem si pořídit
čerpací stanici).
Typ 1:
bezodtoké jímky

• bezodtoké jímky

Typ 2:
přírodní řešení

• kořenové ČOV třídy + H
jako skupinové řešení

v neekonomičnosti - vysoká investice v případě centrálního řešení by byla pro majitele neekonomická, navíc do svých úvah
vzal i předpokládaný demografický vývoj, tj. stárnoucí obyvatelstvo na venkově. V tomto konkrétním případě se jednalo
o obec v Německu se 46 obyvateli, průměrně 2,55 osobami na
domácnost, vzdálenou od toku 1500 m, se spotřebou 78 l/EO.
Vyhodnocení je provedeno z hlediska nákladů, které by musel
hradit producent odpadních vod. Bylo posouzeno několik variant řešení (viz Tab. 3). Byl vyhodnocen dopad do ceny, kterou
Typ 3:
technická řešení

• MBR jako skupinové řešení
• MBR jako individuální řešení

Typ 4:
NASS
• suché toalety (TTC) + kořenové
ČOV pro šedou vodu (PKA GW)
(třída C)
• bezodtoké jímky pro hnědou vodu
(splachovací toalety) + PKA GW
(třída C)

Tab. 3: Variantní řešení použitá pro srovnání nákladů výše uvedenou obec

Nejčastější stav v současnosti
Většina malých obcí přesně odpovídá statistickému přehledu.
V obci jsou domy „řešeny“ jímkou na vyvážení, která ale ve
skutečnosti není jímkou na vyvážení, ale mechanickým předčištěním před zasakovacím objektem, na který bychom mohli
také nahlížet jako na biofiltr. Celé území pak v podstatě funguje
jako podzemní anaerobní (možná i aerobní) reaktor s nárůstovými kulturami. Určitě takové řešení nemá problém s dosažením parametrů požadovaných pro obce do 500 EO.

by občané zaplatili za rok za likvidaci odpadní vody (viz Obr.
2). Tímto způsobem pak bylo zdůvodněno, proč část obce neřešit napojením na veřejnou kanalizaci. Zajímavé je srovnání
s postupy u nás - legislativa (vodoprávní úřady) v podstatě nutí
uživatele k napojení, i když je to pro ně neekonomické.

… a tak několik přímo kacířských otázek:
• Potřebujeme za každou cenu mít pod touto obcí zdroj pitné
vody, když odpovídající kvalita nebude dosažena ani po tom,
co obec bude odkanalizována do nějaké ČOV mimo obec?
• Není to v podstatě to nejlepší řešení z hlediska ekologického
- řešení v místě, bez dalších přídavných nákladů a produkce
škodlivin z dopravy a dalšího zpracování?
• Není to i nejlepší řešení z hlediska tam bydlících občanů nijak je to neomezuje a v podstatě mají náklady na likvidaci
odpadních vod v jednotkách korun?
• Nevrátíme se nakonec oklikou k tomuto řešení jako k nejlepšímu možnému, a to s jen mírnými změnami např. v podobě
nějaké sofistikované technologie s lepší kontrolou provozu?
• Nepodobají se obecné požadavky na udržitelnost právě takovému nějakému řešení?
• Jen to nebude amatérské nedovolené nakládání, ale nejprofesionálnější nejnovější přístup (NASS)?

Obr. 2. Současná hodnota změn nákladů v průběhu sledovaného období

Příklad jednoho vyhodnocení uvedeného v KA 12/2013
- tentokrát s NASS
Správce kanalizace si ve spolupráci s obcemi nechal zpracovat
studii proveditelnosti pro části obcí, které považuje za nevhodné
z hlediska centrálního odvodnění. Nevhodnost vidí především

Nové možnosti decentrálu
Díky rozvoji jsou nabízeny nové technologie reagující na nejčastější námitky vůči decentrálu:
• již e k dispozici zařízení na přenos dat a je tak možné efektivně řídit skupiny čistíren,

Obecné předpoklady pro řešení decentrálu
Východiska řešení
Při řešení obcí by se mělo vycházet ze zásad proklamovaných
evropskou legislativou a dodržet následující:
• řešení realizovat co nejblíže místu vzniku problému,
• co nejvíce recyklovat,
• zvolit co nejekonomičtější a nejudržitelnější řešení.
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• máme k dispozici postupy a know-how pro minimalizaci odtoku z území - vody i živin (NASS).
Příklad řešení „chytré obce“ z realizovaného projektu
Použité „finty“:
• absence dešťové kanalizace, HDV a maximalizace využití
srážkových vod,
• minimalizace potřeby pitné vody,
• možnosti recyklace vod - šedá x bílá voda na splachování,
šedá na závlahu, odpadní na závlahu,
• individuální a skupinová řešení - klasická a v kombinaci
s NASS nebo maloprofilová kanalizace.
Doporučení pro ekonomická srovnání
Investiční a provozní náklady jsou jedním z podstatných faktorů
při rozhodování o volbě vhodné varianty. Zejména tam, kde se
uvažuje s postupnou výstavbou, je třeba vyhodnotit jak celkovou koncepci, tak i celkové náklady. V Německu se osvědčila
metodika vypracovaná skupinou LAWA, která umožňuje to,
že vyhodnocení jednotlivých variant jsou srovnatelná. Dalším
možným zdrojem, jak při srovnávání postupovat, je pak opět
německá směrnice, a sice ATV A200. V České republice zatím
žádná oficiální metodika není, což pak v důsledku umožňuje si
s čísly „pohrát“ tak, aby vyšlo to, co chceme, aby vyšlo.
Obecně lze srovnávání nákladů podle těchto metodik rozdělit
do několika pracovních kroků:
• vyjádření nákladů,
• finančně-matematické zpracování těchto nákladů podle různých ukazatelů,
• celkové vyhodnocení.
Použití tohoto postupu umožňuje však jen velice relativní posouzení jednotlivých možných variant. Proto byly postupně
parametry pro posuzování doplňovány dalšími ukazateli, které
je možné vyhodnotit, např. zásah do přírody, časové možnosti
realizace, komfort těch, co budou napojeni nebo provozní spolehlivost.
Stanovení nákladů
Přesnost stanovení nákladů je odpovídající stupni zpracování
projektu. Je třeba při tom vycházet z místních poměrů. V samotném srovnání se v první fázi nezohledňují příspěvky od třetích osob (dotace atp.).

-

7

energetické náklady,
poplatky za vypouštění,
náklady na likvidaci kalu,
náklady spojené s uvedením do provozu.

Matematicko-ekonomické zpracování podkladů
Zde se srovnávají jednotlivé varianty s rozdílnými investičními a provozními náklady. Zpravidla proti sobě stojí varianty
s vyššími a nižšími investičními náklady a jim odpovídajícími
nižšími a vyššími provozními náklady, které je třeba srovnat
pro určité časové období. Proměnné jsou při tom:
• životnost zařízení,
• úroky z úvěrů,
• vývoj stavebních nákladů v čase,
• srovnávací čas.
Přepisy LAWA nabízejí možné návrhy. Avšak pro každou zemi
jsou tyto proměnné jiné. Důležité je, aby při provádění srovnání
byly předem dohodnuty výchozí vstupní hodnoty a požadavky
jako:
• doba, pro kterou se vyhodnocení provádí,
• odpisové sazby,
• výše reinvestic,
• zůstatkové hodnoty,
• doba výstavby a platby,
• doba návratnosti,
• úrokové sazby.
Vliv nákladů na poplatky
Výsledkem ekonomického srovnání jednotlivých variant by
mělo být to, jak se odvádění vod promítne do plateb za odvádění odpadních vod. Tj. rozhodující by neměly být investiční
náklady, ale náklady, kterými budou zatíženi občané.
Výsledné posouzení
Výsledné posouzení musí zohlednit nejen ekonomickou stránku jednotlivých variant, ale dát i přehled parametrů jednotlivých variant a popsat i další aspekty tak, aby toto posouzení
mohlo být podkladem pro rozhodovací proces.

Náklady jsou zpravidla tvořeny:
• Investičními náklady:
- nákup pozemků, odškodnění,
- náklady na přípravu projektu,
- náklady na přípravu stavby,
- stavební náklady,
- reinvestiční náklady.

Závěr
Máme možnost volby - postupovat systematicky na základě nějaké debaty a dohody a dát řešení nějaký systém nebo nechat
věci, aby se řešily samy, protož ony se nějak vyřeší, jen to asi
bude méně efektivní a sebere to zúčastněným více času a nervů… a třeba až na úplném konci, po tom, co se budeme dívat do
prázdné obecní pokladny, si uvědomíme absurdity, které jsme
měli vidět hned na začátku rozhodování a o kterých jsme si mysleli, že už je někdo odpovědný „nahoře“, kterému odvádíme
daně, má pod kontrolou.

• Provozními náklady:
- mzdové náklady,
- náklady na provoz (např. chemikálie ap.),

Když se podíváme na nejnovější trendy v decentrálu, jako jsou
NASS atd., uvidíme, že předběhly dobu a dokonce ani na samotných ministerstvech se zatím nedaří sjednotit názory na to,
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co je vlastně tím nejlepším řešením. Část bojuje za udržitelnost,
a tedy nové přístupy a změny, a část brzdí z pochopitelných důvodů daných konzervativním přístupem. Takže v podstatě nic
nového - klasický průběh změn. Jen z manažerského hlediska
hodně neuspořádaný a těch subjektivních názorů a zájmů je tam
víc, než by bylo optimální po stránce efektivity.
Skoro by se dalo říct, že zatím platí: Čím odpovědnější chování,
tím více legislativních překážek. Nemáme jasno a neumíme se
dohodnout ani na úrovni ministerstev, jak využívat krajinu, jak
nakládat se zdroji a jak má prakticky vypadat udržitelný rozvoj.

No a výše napravo ještě jedno provokativní foto, a sice související s rybáři a jejich požadavky na úroveň čištění vody
z nemovitostí v sousedství chovných rybníků.

Obrázek k zamyšlení o cílech na závěr:
Obec pro asi 100 EO nesmí zasakovat odpadní vody (zasakování lze podle legislativy v ČR povolit jen výjimečně), a tak
by denně měl jezdit touto rekreační oblastí sem a tam fekální
vůz (nepotkal jsem ho). Ale v případě, že by jednotlivé domy
mohly zasakovat (podařilo by se změnit PRVK), pak by NV
požadovalo např. pro tento penzion, z kterého je pořízeno foto
níže, dosažení Ncelk. do 20 mg/l.

1. Korespondenz Abwasser (KA) 12/2013 „Nové systémy sanitace
jako hospodárná alternativa ke konvenčním decentrálním systémům na venkově“.
2. Thomas K. V., et al.: Comparing illicit drug use in 19 European
cities through sewage analysis. Sci. Total Env.432, pp. 432-439
(2012).
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ČOV AS-IDEAL je ideální nejen na ohlášení
Další vychytávkou, která pomáhá šetřit nemalé náklady a starosti s vyvážením přebytečného kalu, je
odvodňovací zařízení.
Výhodou čistírny odpadních vod AS-IDEAL PZV je to, že
produkuje stabilizovaný kal se stářím větším než 25 dnů, což
v kombinaci s vhodně zvoleným filtračním zařízením umožňuje
odvodnit tento kal přímo v čistírně. Spoří se tak objem, který
je pak využit ve prospěch stability a kvality čistícího procesu,
a hlavně náklady provozovatele, protože není potřebné zvát si
fekální vůz, který nemá vždy ideální možnost být přistaven až
k čistírně odpadních vod.

Vícenáklady na odvodňovací zařízení a případně i kompostér se
tak většinou vrátí během prvních dvou let.
AS-IDEAL PZV je ideální čistírna odpadních vod nejen
pro účely ohlášení, ale i z hlediska provozního. Svojí „chytrostí“ a přínosy pro zákazníka se zařazuje vedle úspěšné ČOV
AS-VARIOcomp K.
Vratislav Cibula

Foto ověřovaného odvodňovacího
zařízení ze zkoušek na zkušebním
polygonu
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Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa… aneb jak z toho ven
V Praze a Brně proběhly začátkem listopadu v režii firmy ASIO, spol. s r.o. dva semináře. Tradičně na
nich byl sklenkou sektu přivítán nový hydrologický rok a přestávka pak byla netradičně využita k ochutnání piva vyrobeného ze srážkové vody.
Cílem seminářů bylo zvýšit informovanost o atraktivních tématech, která jsou zajímavá zejména z pohledu budoucího vývoje
technologií určených k čištění odpadních vod. Diskutována byla
zejména problematika anaerobních (i membránových) procesů
a technologií pro čištění průmyslových a komunálních vod, nových významných polutantů jako jsou léčiva, drogy a PPCP, byla
představena konkrétní řešení a zařízení pro odstranění zápachu
a zmíněn nový stav legislativy okolo recyklace odpadních vod ve
vztahu k zákonu o odpadech. Formou aktualit pak byly prezentovány některé nové výrobky a technologie a první zkušenosti
z přípravy dotačních projektů zaměřených na decentrál.
Anaerobní procesy a použití membrán při jejich aplikaci Prof. Ing. Michal Dohányos, CSc. (VŠCHT), Ing. Martina
Polášková (ASIO, spol. s r.o.)
Anaerobní procesy nabývají stále na významu a postupně nahrazují v některých případech aerobní procesy, a to jak u průmyslových odpadních vod, tak i u vod komunálních. Aerobní
procesy jsou všeobecně známé, ale povědomí o anaerobních
procesech je stále nízké, ačkoli tyto procesy pracují s daleko
menšími nároky na energii a s podstatně menší produkcí odpadů - jsou tedy z hlediska udržitelnosti, o které všichni hovoří,
cennější. Úvod do problematiky (historie a principy) obstarala
osoba nejpovolanější, osoba, která byla u začátků rozmachu
anaerobie v České republice - profesor Dohanyos. Opět se potvrzuje, že ti, co o problematice ví nejvíce, ji prezentují jako
jednoduchou a logickou.
Membrány v anaerobii, nový směr řešící intenzifikaci anaerobních procesů, pak představila Ing. Polášková z výzkumného
oddělení firmy ASIO, spol. s r.o., která se jimi zabývá v rámci
dvou výzkumných projektů. Český projekt spolufinancovaný
Technologickou agenturou ČR je zaměřen na čištění komunálních odpadních vod technologií anaerobního membránového bioreaktoru. Evropský projekt DEMOWARE financovaný
z podpory programu FP7 je velmi progresivní projekt, který
si klade za cíl zavedení recyklačních technologií do různých
aplikačních segmentů. Jedná se o recyklaci vody v chemickém
průmyslu, znovuvyužití vody pro pitné a rekreační účely nebo
zavlažování. Právě recyklaci vody na zavlažování zajistila technologie anaerobního membránového bioreaktoru, která během
ročního provozu potvrdila teoretické předpoklady, a tím i obrovský potenciál této technologie.
Léčiva, drogy a PPCP ve vodách a možnosti jejich eliminace
- Ing. Filip Wanner, Ph.D. (VŠCHT , SOVAK)
Problematika výskytu léčiv ve vodách může být v budoucnu
sledována na stejné či dokonce vyšší úrovni než v současnosti

sledované ukazatele pro čištění odpadních vod, a to s ohledem
na lidské zdraví a životní prostředí. Informovanost mezi veřejností je však minimální a často má formu fám, které pak vedou
k neracionálním rozhodnutím, a to i v legislativě. Ing. Filip Wanner, Ph.D. ve svém příspěvku informoval o výzkumu odstraňování látek souhrnně označovaných jako PPCP (pharmaceuticals and personal care products) na příkladu pěti dlouhodobě
sledovaných látek v odpadních vodách, a to konkrétně Ibuprofen, Diklofenak, Karbamazepin, kyselina salicylová a kyselina klofibrová, které jsou v České republice běžně užívány.
V rámci projektu financovaném Národní agenturou pro zemědělský výzkum byly dlouhodobě sledovány čtyři komunální čistírny odpadních vod o různé velikosti a skladbě technologické
linky. Taktéž byl provozován i model čistírny odpadních vod,
na kterém byla vyzkoušena účinnost terciárních stupňů čištění
(filtrace přes granulované aktivní uhlí, UV záření, ozonizace).
V příspěvku byly popsány rozdílné účinnosti odstraňování
těchto látek v průběhu biologického čištění odpadních vod,
kdy jsou látky jako Ibuprofen či kys. salicylová odstraňovány s
účinností až 99 %, zato Diklofenak a Karbamazepin procházejí
ČOV prakticky v nezměněných koncentracích. Jak upozornil
Ing. Filip Wanner, Ph.D., pro účinné odstraňování těchto látek
je nutné zařadit za biologickou částí čištění odpadních vod další
stupeň čištění, kde se v současné době jeví jako provozně nejspolehlivější a nejúčinnější filtrace přes aktivní uhlí.
Zápach - možnosti jeho řešení v kanalizacích a objektech
s produkcí zápachu - Ing. Ondřej Unčovský, Ing. Michal
Došek (oba ASIO, spol. s r.o.)
ASIO, spol. s r.o. má připraveno hned několik technologií určených k odstranění zápachu v malém i ve velkém. Prezentována
byla jak teorie vzniku zápachu a jeho měření, tak byly předsta-

Kanalizační filtr AS-OREO

veny jednotlivé způsoby, jak se se zápachem vypořádat jak přímo u zdroje, tak i v kanalizaci. Jako novinka byly představeny
filtry AS-OREO, kterými lze snadno vyřešit zápach vycházející
z kanalizačních vpustí.
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ta, která by umožnila chovat se k odpadním vodám jako k odpadům, tj. uplatnit hierarchii jako u odpadů s cílem minimalizace
zatížení životního prostředí. V podstatě tak už žádný speciální
předpis nepotřebujeme.
Karel Plotěný

Zacházení s odpadní vodou podle zákona o odpadech - Ing.
Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.)
O změnách v zákoně o odpadech, pod který nově spadá i nakládání s odpadními vodami v případech, kdy se voda recykluje nebo jinak využívá, je zatím nedostatek informací z praxe,
a to jak legislativní, tak i provozní. Zatímco v České republice
se teprve objevují první vlaštovky použití použité vody (např.
vyčištěná komunální voda na závlahu golfového areálu), některé země mají již i vlastní speciální předpisy pro recyklaci nebo
alespoň na závlahu. U nás se přes zákon o odpadech nabízí ces-

Jak vybrat domovní čistírnu odpadních vod?
Pokud v dané lokalitě není možnost připojit se na veřejnou kanalizaci, nastává majitelům nemovitosti povinnost vybrat si, jak s odpadní vodou naložit. Dříve či později dojde řeč i na domovní čistírnu odpadních
vod a to, jak si vybrat tu správnou.
Na trhu je k prodeji nepřeberné množství typů a variant domovních čistíren, proto bývá často velmi obtížné se v nabídce
zorientovat.
Je hned několik cest, jak dospět k rozhodnutí. Nutno podotknout, že ne vždy bude pro konkrétní lokalitu jednoznačná jen
jedna varianta, protože bude vždy záležet na tom, co budeme
při rozhodování preferovat (cenu, provozní náklady, bezproblémovost při provozu).
Pro snazší výběr jsme Vám připravili názorná rozhodovací
schémata a je třeba si také předem odpovědět na následující
otázky.
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1. Pro jakou nemovitost čistírnu potřebuji? Pro trvale obydlený rodinný dům nebo pro chalupu, kam jezdím pouze
jednou za čas?
a) Pro trvale obývané rodinné domy se hodí a nejčastěji používá aktivační domovní ČOV (bakterie, které čistí vodu, jsou
ve formě vloček a čistírna je provzdušňovaná), jejíž výhodou
je především nízká cena a nevýhodou to, že je třeba se o ni
více, či méně starat, a že nám bude více, či méně spotřebovávat
elektrickou energii. Stejně tak můžeme použit sestavu septik
+ vertikální biofiltr, kde je výhodou bezproblémovost provozu (septik se může vyvážet i jednou za několik let a dál není
potřebné něco s ČOV dělat), naopak nevýhodou je díky větším rozměrům zařízení vyšší cena (přepočteno na cenu za m³
vyčištěné vody se s klasickou ČOV cenově srovná cca po 20
letech). Roli v rozhodování mezi těmito možnostmi mohou hrát
spádové poměry na pozemku - pokud je pozemek ve svahu,
pak je sestava septik + filtr bez nároků na elektrickou energii.
Naopak, pokud je nutné na filtr čerpat, pak je obvykle lepší (pokud silně neupřednostňujete právě tu bezproblémovost) použít
aktivační ČOV.

a znečištění 60g BSK5 za den. Protože čistírna krátkodobě
zvládne i velké přetížení, není potřeba započítávat občasné návštěvy. Pokud bychom toto udělali, hrozilo by nebezpečí, že
čistírnu zbytečně naddimenzujeme a ta pak nebude správně
fungovat. Počet osob (EO), pro který je čistírna určena, stanovuje její výrobce. Obvykle se jedná o určité rozmezí, např. 2-6,
2-4 EO apod.

b) Problém s použitím aktivačních čistíren může nastat u chat,
chalup aj. objektů, kde nejsme pořád. Aktivační domovní
čistírna totiž potřebuje ke správné funkci pravidelný přítok nových odpadních vod a aeraci (pravidelný = nepřerušený na delší
období), což u chat, kam jezdíme nahodile, nelze vždy zajistit
a navíc je nesmyslné, aby ČOV běžela i bez naší přítomnosti
po několik týdnů naprázdno. Pokud jezdíme na chalupu pravidelně, např. každý víkend, bude aktivační čistírna fungovat
a můžeme ji zahrnout do svých úvah. Pokud však jezdíte nahodile, párkrát do roka, nebude čistírna dobrou volbou a uživatelé
s ní budou mít zbytečné potíže. Pro takové situace je mnohem
vhodnějším řešením buď bezodtoká jímka, nebo septik v kombinaci s vertikálním nebo zemním filtrem.

Druhou možností je využít možnosti ohlášení stavby. V tomto případě vybere projektant pro danou lokalitu a účel čistírnu
vhodné třídy a tu osadí k domu. Úřad pak ohlášení akceptuje
nebo neakceptuje, případně přehodí řízení na cestu klasického
vodoprávního řízení.

2. Jaké vody budu čistit?
Před rozhodováním se o typu čistírny si musím udělat jasno
v tom, jak budu řešit hospodaření s vodou v domě. Jestli budu
vypouštět všechny vody na čistírnu, nebo je budu dělit a vypouštět jen některé. Například při použití kompostovacích toalet
nebude odpadní voda obsahovat moč a exkrementy, čímž pádem by bylo nesmyslné používat aktivační čistírnu; v případě,
že nepůjdou do odpadních vod ani zbytky z kuchyně, pak na
čištění odpadních vod stačí např. velmi jednoduchý septik a filtr. Někdy bude třeba z důvodů dosažení odtokových parametrů
oddělit moč. V těchto případech by pak řešení mělo být směřováno raději k technologiím s nárůstovými kultrurami, tj. např.
k biofiltrům.
3. Kolik osob bude trvale napojeno na čistírnu? Tj. jak velkou čistírnu vlastně potřebuji?
Jedná se nám o počet tzv. ekvivalentních obyvatel (EO), tj.
osob, které budou k čistírně trvale napojeni. Jeden EO odpovídá průměrnému množství 120-150 litrů odpadních vod za den

V případě nerovnoměrného zatížení v průběhu roku se požadavky na parametry pro vypouštění stanovují podle průměrného počtu osob. Tj. velikost podle počtu osob, které tam bydlí po
delší období, a požadavky hodnoty pro vypouštění podle ročního půměrného zatížení ČOV.
4. Jaké mám legislativní možnosti - povolení nebo ohlášení?
Jedna možnost je jít cestou klasického vodoprávního řízení
- tj. projektant navrhne řešení a odtokové parametry a vodoprávní úřad vydá vodoprávní rozhodnutí a povolení k nakládání s vodami, ve kterém určí požadavky na kvalitu vypouštěné vody.

V rozsahu dokumentace a potřebě vyjádření se dotčených subjektů není mezi vodoprávním řízením a ohlášením podstatný
rozdíl (ani z hlediska nákladů). Rozdíl je v tom, jak probíhá
kontrola provozu - u ohlášených čistíren je nutno si jednou za
dva roky nechat provést revizi revizorem, u povolených pak
odebrat vzorek (důležité z hlediska nákladů je, kolik vzorků
bude požadováno v rozhodnutí - ideální tedy je, aby jich úřad
požadoval co nejméně - tj. nejoptimálnější je, pokud je v rozhodnutí uvedeno „jednoduchý prostý 1x ročně“). Podle toho,
co je v konkrétním rozhodnutí, je pak výhodnější ohlášení nebo
vodoprávní povolení. Nespornou výhodou ohlášení je to, že
není časově omezeno, a tak ho máte napořád a nemusíte např.
po deseti letech žádat o prodloužení povolení.
5. Jaké mám možnosti pro vypouštění vyčištěné odpadní
vody?
Požadavky na vypouštění do toků jsou obvykle mírnější, a tak
vyhoví většina čistíren. Obvykle stačí jen ukazatele - CHSKCr,
BSK5 a NL (hodnoty se uvádí v mg/l). Na druhou stanu musíte
většinou řešit, pokud nesousedíte s vodním tokem, zřízení věcných břemen u pozemků, které křížíte, a musíte s Povodím řešit
vtokový objekt. Co se týče ohlašování, tady většinou vystačíte
s kategorií I. Pokud však čistírna nazajistí dosažení NEK, budete muset navrhovat kategorii II (což znamená i zohlednění
parameru amoniakálního dusíku) nebo v případě speciálních
požadavků i kategorii III kvůli zohlednění celkového dusíku
a fosforu.
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V případě zasakování vás naopak nemine získání posudku
hydrogeologa, podle kterého pak postupujete z hlediska způsobu zasakování a z hlediska požadavků na hygienizaci vypouštěných vyčištěných vod. Dále pak musíte počítat s tím, že vámi
zvolená čistírna musí dosahovat i dalších parametrů, zejména
vztahujících se k různým formám dusíku: čistírny do 10 EO amoniakální dusík, čistírny nad 10 EO - celkový dusík.

pro zákazníka rizikové zejména při následném obsypání zeminou a betonáži, kdy hrozí zborcení stěn nádrže. Přestavba je pak
velmi finančně náročná.

V případě ohlašování je zařazování do tříd prováděno projektantem na základě „Prohlášení výrobce o vlastnostech výrobku“, které vám je výrobce povinen poskytnout. V případě vodoprávního řízení je pak rozhodující návrh projektanta, tj. to,
jakým způsobem výrobek použije (popřípadě po konzultaci
s výrobcem). „Prohlášení výrobce“ je v tomto případě dokladem o bezkonfliktním použití z hlediska bezpečnosti, stability
a elektromagnetické kompatibility.

f) doporučení a reference - spokojenost a doporučení někoho
známého může být důležitým faktorem při konečném rozhodnutí. Ptejte se proto těch, kteří již domovní čistírnu mají, na jejich
zkušenosti, jistě Vám poskytnou cenné rady. Důležité informace
Vám poskytnou i na příslušném Vodohospodářském úřadě - do
budoucna si tím můžete ulehčit následný povolovací proces.

6. Je možné použít vyčištěnou odpadní vodu na závlahu
Z hlediska vodoprávního je zatím ze strany vodoprávních úřadů
na závlahu i vyčištěnou odpadní vodu pohlíženo jako na vypouštění do vod podzemních - to proto, že může dojít k průsaku do
vod podzemních. Což je hodně zjednodušující pohled, neboť po
tom, co je k dispozici posudek hydrogeologa, který je v těchto
případech vyžadován, je možné navrhnout s ohledem na místní
podmínky i jiná stejně bezpečná (dokonce i bezpečnější) řešení
- například podpovrchovou kapkovací závlahu.
Podpovrchová kapková závlaha je zatím nepříliš známým
způsobem likvidace vyčištěné odpadní vody. Jedná se vlastně
o bezodtokový systém předčištěných odpadních vod z odtoku
kvalitních biologických septiků a umělých i přírodních čistíren
odpadních vod. Vyčištěná odpadní voda je hadicemi umístěnými pod zemí rozváděna z akumulační nádrže přímo do půdy
a slouží k závlaze např. trávníků, čímž je voda efektivně likvidována po celé vegetační období rostlin. Přes zimu se systém
nepoužívá - v případě potřeby je tedy nutno akumulační nádrž
nechat vyvézt.
7. Co dalšího lze ještě zohlednit?
a) rozměry ČOV - rozměry a hmotnost čistírny je potřeba
vzít v úvahu zejména tehdy, pokud plánujeme provést montáž
svépomocí. To dnes volí řada majitelů, protože zabudování domovní ČOV není nijak náročné.
b) spotřeba elektrické energie - patří mezi provozní náklady,
se kterými se zkrátka musí počítat. Proto některým zákazníkům
záleží při výběru i na tomto aspektu.
c) víko - vyplatí se zvážit, zda potřebujeme víko pochůzné,
či nám stačí nepochůzný poklop. Vzhledem k umístění ČOV
(např. v blízkosti domu) může záležet i na barvě nabízených
poklopů (např. zelený poklop nebude v trávníku nijak výrazný,
dobře může vypadat i poklop imitující kamennou dlažbu).
d) kvalita plastového materiálu - někteří výrobci se snaží ušetřit, mj. i na plastu, z kterého je čistírna vyrobena. To může být

e) požadavky na údržbu - určitě je vhodné si dopředu zjistit,
kolik času nás bude stát budoucí údržba čistírny a jak „složité“
je provádění jednotlivých úkonů. Ne každý je technicky zručný
a tak jistě upřednostní čistírnu s minimální potřebou obsluhy.

g) cena - přesvědčte se, že cena uvedená výrobcem je konečná
- tj. v ceně jsou již zahrnuty úplně všechny komponenty, které
jsou pro provoz potřeba. Někdy totiž nemusí být v ceně dmychadlo, poklop, nástavec nebo zaškolení obsluhy apod.
h) záruční a pozáruční servis - vždycky může nastat situace,
že bude potřeba něco opravit nebo poradit. Je proto dobré mít
ověřeno, že dodavatel domovní ČOV tyto služby zajišťuje a bude
nám tedy v případě problémů k dispozici.
Petra Kaderková, Karel Plotěný
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...přeji příjemné a spokojené bydlení...

ASIO, spol. s r.o. Kšírova 552/45, CZ - 619 00 Brno, Horní Heršpice
Tel.: +420 548 428 111
E-mail: asio@asio.cz, www.asio.cz
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Čistírna odpadních vod z potravinářského průmyslu - Beskyd Fryčovice, a.s.
Objekt ČOV slouží k čištění dvou druhů odpadních vod.
Jednak jsou to odpadní vody z pračky brambor a z mytí a oplachu technologické linky na zpracovávání brambor, dále pak

splaškové vody ze sociálních zařízení. Po vyčištění je voda odváděna stávající kanalizací do řeky Jihlavy.
Pro ČOV byl vybudován nový samostatně stojící halový objekt
se sedlovou střechou, který překrývá celou technologii ČOV
a částečně zakrývá i nádrže. Půdorysné rozměry nadzemního
objektu jsou cca 5,7 x 3,6 m, podzemního pak cca 5,7 x 9,1 m.
Martin Šrámek

Obr. 1: Vestavba dosazovací nádrže
biologické čistírny odpadních vod

Obr. 2: Kombinovaná jednotka mechanického předčištění odpadní vody

Maďarská pobočka ASIO Hungária Kft. v novém kabátě
Naši maďarští kolegové se v rámci reorganizace kanceláře, ve které pracují již více než 10 let, rozhodli
udělat i změny, které budou patrné na první pohled.
A tak rozhodně nešlo jen o úklid stolů a uspořádání nahromaděné dokumentace - úplně nově navrhli a vlastnoručně vymalovali celou kancelář. Předlohou se staly naše firemní barvy
a motiv sovy, která byla dlouhá léta součástí našeho loga.
A tak budou díky společnému úsilí začínat nový rok v krásném
novém prostředí a můžeme jim jen přát, aby tak, jako táhli za
jeden provaz při malování, spolupracovali nadále i při pracovních obchodních aktivitách.
Petra Kaderková

Obchodní mise s JRK Waste Management
ASIO, spol. s r.o. nikdy nespí, neustále inovuje a sleduje i nejnovější trendy v čistírenství odpadních vod.
Díky spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky se zaměřuje
na aktuální témata, která hýbou EU, tedy implementací cirkulární ekonomiky (česky oběhového hospodářství) do sektoru
vodního hospodářství a odpadu. Společně se spřátelenou firmou JRK Waste Management jsme se vypravili do Nizozemí
na obchodní misi, jejíž cílem bylo připravit se na novou legislativu v oblasti nakládání s čistírenským kalem a viděli v praxi
možnosti jeho využití.
Během několikadenní návštěvy jsme navštívili firmy, které se zabývají recyklací struvitu z odpadní vody nebo i separované moči,
termální hydrolýzou kalu, výrobou biopolymeru z čistírenského

kalu, úpravou bioplynu na CNG atd. Nizozemský přístup byl
velmi inspirující, protože Holanďané většinou nehledají důvody
a bariéry proč něco nedělat, když nemusí, ale spíš se ptají proč
to nezkusit? Tato návštěva byla prvním kontaktem navázaným
v rámci česko-nizozemské
spolupráce, která má za cíl
tyto země co nejvíce obchodně propojit a vyhledávat příležitosti pro uplatnění
firem.
Michal Došek

ASIO&NEWS

14

WWW.ASIO.CZ

Nádrže a filtry pro akumulaci a využití srážkových vod

Nádrže a filtry pro akumulaci a využití srážkových vod
Využití srážkových vod se v ČR prosadilo především po loňských problémech se suchem, a to i přes
to, že nemáme obdobně účinné ekonomické mechanismy jako Němci, kteří za odvádění srážkových
vod platí, kdežto za využití srážkových vod mají platby snížené.
Ekonomický tlak tak u nás nebyl prvotním důvodem pro zvýšení zájmu. Rozvoj této oblasti je učebnicovým příkladem reakce
na loňskou a letošní mediální kampaň o suchu. Paradoxní proto
je, že slibný vývoj ze začátku roku narušili politici (s podporou novinářů), kteří vyhlásili, že tato řešení budou podporována
dotacemi. Logicky tak potencionální investoři začali vyčkávat,
co bude. Přesto část zájemců nečeká (čekat na nějakou formu
dotace se bude nejméně do roku 2018) a začíná skladování
a využití srážkových vod řešit. Proto firma ASIO NEW, spol.
s r.o. připravila konkurenčně schopnou nabídku také pro využití dešťových vod.
Teorie ohledně návrhu optimální velikosti nádrže na vodu je již
všeobecně dostupná ve formě různých výpočtových prográmků
(např. http://www.asio.cz/cz/navrh-systemu-pro-vyuziti-srazkove-vody).

Základem všech systémů pro hospodaření s dešťovými vodami
je nádrž, obvykle umístěná pod terénem, vyrobená z nejrůznějších materiálů - každý materiál má své přednosti a omezení. Co
se týče plastu, jednou z možností je využití nádrží vyrobených
odstředivým litím, tedy homogenních nádrží. Efekt klenby
umožní to, že i při nízké hmotnosti je u těchto nádrží dosahováno vysoké stability, a tedy i příznivého poměru v parametrech hmotnost/stabilita/cena. Příkladem jsou nádrže na vodu
AS-MONA. Použitím litých nádrží na dešťovou vodu se snížilo
riziko špatných svárů nebo podcenění statiky jako u svařovaných nádrží, protože boj o co nejnižší ceny a snaha o neúměrné
odlehčení způsobuje časté statické problémy, které vyplývají
navíc i z nedodržení stavebních opatření uvažovaných ve statických výpočtech.

Obr. 3: Monolitická nádrž na vodu AS-MONA (vlevo) a zhavarovaná nádrž
(nesamonosná)

Obr. 1: Komplexní systém pro využití dešťové vody

Obr. 2: Filtr na dešťovou vodu AS-PURAIN

Samotná vhodně zvolená nádrž je však často jen částí řešení
zaměřeného na využití srážkových vod. Neméně důležitým
prvkem je pak i filtrační zařízení (tzv. filtr na dešťovou vodu).
Odfiltrování na obvyklých filtrech (průliny od desetin milimetrů) je dostatečné pro využití na závlahu (např. filtr hrubých
nečistot AS-PURAIN), zatímco ultrafiltrace pak na využití
srážkové vody i v oblasti osobní hygieny (např. čistírna šedých
vod AS-GW/AQUALOOP). Vždy stojí za zvážení, kam filtrační zařízení umístit. V některých případech je výhodná instalace
už na svodu, v některých na vodorovném přívodu a někdy až
v nádrži samotné. Na trhu je celá řada filtrů, jejichž hodnocení většinou vychází z toho, jaká je jejich účinnost z hlediska
množství protečené vody. V tomto hodnocení patří mezi nejlepší filtry dešťové vody AS-PURAIN. Dalším kritériem je
praktičnost při instalaci - tam je originálním řešením např. skládačka AS-PLURAFIT. Šachtička, kterou je možné variabilně
a velmi jednoduše poskládat z jednotlivých částí, a to i s ohledem na ztrátovou výšku, kterou si můžeme dovolit.
Martin Šrámek
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Víko

Základní komponenty systému
AS-PLURAFIT
Nástavec
i „Vy si rozhodnete o výšce.“

Základní část
i „Bez ní to nejde.“

Filtrační sítko nebo filtrační koš
i „Sestavte si filtr na míru.
Zda vložíte do základní části šachty
sítko nebo koš je jen na vás.“

Nástavec
i „Vy si rozhodnete o hloubce.“

Víko nebo odtokové dno
i „Vyberte spodní část dle použití
a uložení šachty.“

Obr. 4: Filtrační systém AS-PLURAFIT
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Obr. 5: Příklad variability v umístění filtru
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Ostrovní systémy - aneb jak řešit vodu v lokalitách bez veřejných sítí
Stále častěji se v praxi setkáváme s lokalitami, které nejsou napojeny na veřejné sítě a je třeba je řešit
individuálně. Zároveň přibývá i technických řešení umožňujících se s tímto úkolem vypořádat co nejefektivněji a s přihlédnutím k individuálním požadavkům.
Rozsah řešení pak odpovídá potřebě - od malých úspor ve spotřebě až po totální náhradu pitné vody, od využití šedých vod na
splachování až po jejich úplnou recyklaci, a co se týká likvidace
odpadních vod, od jednoduchého přírodního extenzivního čištění až po úplnou recyklaci na membránách a třeba i s využití
reverzní osmózy. V příspěvku jsou uvedena nejčastější technická a organizační řešení.
1. ÚVOD
Stále častěji se v praxi setkáváme s lokalitami, které nejsou
napojeny na veřejné sítě hospodařící s vodou. Chybí buď vodovod, nebo kanalizace nebo dokonce není ani kam vypouštět
použitou vodu. V nejhorším případě jsou hydrogeologické poměry natolik nepříznivé, že problémy vzniknou již jen tím, že
když se postaví dům, tak není kam odvést srážkové vody ze
střech. Je pravda, že problematika vody by měla být řešena už
v rámci územních plánů, ale v praxi to tak není a voda se řeší až
ve stadiu, kdy jsou pozemky prodané budoucím majitelům. Ti
si teprve po rozhovoru s hydrogeologem uvědomí, že jsou tak
trochu v pasti. Někteří lehkomyslně kývnou na jímku na vyvážení a nedopočítají si náklady a možné následky z nereálného
hospodaření se srážkovými vodami, jiné to vyprovokuje k hledání únosného řešení z hlediska provozu a možnosti ohrožení
sousedů.
2. SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ
Asi nejrozumnější je udělat si bilanci možných vstupů, výstupů a možných vnitřních recyklů. Za zdroje vody je možné považovat veřejný vodovod (pokud je k dispozici), studnu, nějakou vodoteč a srážkové vody. Za výstupy pak opět
srážkové vody a použitou vodu, jejichž likvidaci lze řešit
odparem (evapotranspirací), zásakem nebo vypuštěním do
vodoteče. Z analýzy zdrojů a inventury možností vypouštění vznikne celá řada kombinací, které jsou pak různě náročné investičně a provozně. Při výběru té nejvhodnější pak
rozhodují jak objektivní (tj. dopočitatelné) argumenty, tak
subjektivní názory a často také neznalost nebo lenost hledat
optimální řešení - za což je pak budoucí uživatel po zásluze
více či méně potrestán.
2.1 Vstupy
Veřejný vodovod - je standardní řešení tam, kde je možné bezproblémové napojení. Zároveň je i nejméně konfliktní z hlediska hygienických požadavků na vodu použitou k přímé spotřebě.
Nabízí se tak celá škála využití pitné vody z veřejného vodovodu, od generálního použití až po použití jen na pití, vaření
a mytí nádobí.

Studna - voda ze studny má stejné použití jako voda z veřejného vodovodu, avšak při posuzování hodně záleží na vydatnosti
zdroje a jeho kvalitě, a tedy potřebě její případné úpravy.
Vodoteč - je dalším možným zdrojem, v tomto případě bude
vždy nutná úprava a použití jako zdroj pitné vody bude v případě domácností hodně omezené, ačkoli s použitím jako užitkové
vody lze často uvažovat. Nejčastější bude využití na závlahu.
Srážkové vody - jsou dalším zdrojem, který tak jako tak musíme řešit, a často se nabízí takové kombinace, které přímo vyhovují termínu hospodaření se srážkovou vodou. Jejich použití
je dané jejich složením (jsou relativně čisté s nízkou tvrdostí)
a mohou v řadě funkcí s výhodou nahradit vodu pitnou. Nový
přístup a nové technologie předčištění umožňují rozšířit rozsah
jejich použití i na osobní hygienu.
2.2 Výstupy
Vypouštění do veřejné kanalizace - je opět standardní postup
tam, kde je splašková kanalizace k dispozici. Někdy sice není
nejlevnější variantou, ale stát tuto variantu podporuje i legislativně - viz Zákon o vodovodech a kanalizacích, kde obcím
umožňuje nařídit majitelům nemovitostí napojení se na veřejnou kanalizaci.
Zásak - je nejčastějším řešením tam, kde veřejná kanalizace
není, ačkoli má být jen výjimečným řešením. Důvod je zřejmý
- vedení kanalizace přes sousední pozemky je často nereálné
z důvodu stanoviska majitelů pozemků.
Vypouštění do toku - další z možných řešení, obvykle z hlediska odtokových parametrů méně náročné, a tedy i méně nákladné z hlediska použité technologie čištění. Hodně pak záleží na
délce kanalizace mezi ČOV a místem vypouštění.
Odvoz naakumulovaných odpadních vod - je z hlediska stavebních přepisů logicky až tím posledním řešením, protože provoz fekálních vozů v obcích a následné problémy na čistírnách
jsou, pokud vyčíslíme vliv na životní prostředí, obvykle tím
nejhůře hodnoceným řešením.
2.3 Možnosti minimalizace vstupů a výstupů
Úspory vody - v podstatě se dají rozdělit na:
Přímé - vhodným použitím zařizovacích předmětů, závlahových systémů nebo dodatečnými zařízeními dodávanými k nim
(např. spořiči), příp. jednoduše a bez investic změnou návyků,
šetříme přímo spotřebu pitné vody.
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Nepřímé - část vody, která byla používána jako pitná, nahradíme z jiného zdroje, přičemž tento zdroj může být např. studna,
srážková nebo recyklovaná voda, příp. i přímo upravená odpadní voda.
Využití srážkových vod
Srážkové vody, „dešťovku“, lidé využívali od prvopočátku.
Nejčastější bylo její využití na zálivku (nezasoluje půdy a je
i optimální z hlediska potřeby rostlin), na praní (umožňuje
úsporu pracích prášků) a dále jako užitkovou vodu např. na
mytí vozidel. Lidé ji také často používají na sprchování - viz
jednoduchá zahradní zařízení, ve kterých se zároveň v létě
přirozeně ohřívá voda. Amatérská řešení jako barel, sud nebo
nějakou nádrž najdeme pod okapem skoro v každém domě. Nedostatek vody, snaha ušetřit a stále častěji i zdravotní důvody
(kožní problémy dětí, alergie na chlor) nebo prostě jen ovlivnění ekologickými trendy nás nutí přemýšlet nad tím, jak se
tohoto fenoménu ujmout profesionálně, a to i z hlediska obhájitelnosti u tradičně opatrných hygieniků. Technických řešení
máme celou řadu a tak je jen věcí ekonomičnosti, jak rychle
se tato řešení budou šířit. Vedle klasických způsobů využití se
postupně objevují i další nápady a technická řešení, např. využití srážkové vody na přípravu jídel a pití nebo využití srážkové
vody na chlazení.
Poznámka k tabulce - variabilnost jednotlivých opatření a i vhodnost je velmi rozdílná a liší se zejména podle konkrétních podmínek, a to podstatně. Dále je třeba při zvažování použití některého
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z opatření brát do úvahy i to, že např. zmenšením odběru pitné nedojde jen k úspoře pitné vody, ale i nákladů za likvidaci odpadní
vody. Diskutabilní je i aplikace opatření ve stávajících budovách
- obvykle je výrazně vyšší návratnost tam, kde se budova rekonstruuje nebo staví nová; samotná aplikace opatření k úspoře vody
invazivními způsoby vyjde často po stránce hodnocení návratnosti jako nevýhodná. V současnosti je u nových staveb časté i takové
rozhodnutí, že se připraví rozvod provozní vody, ale zařízení na
recyklaci šedých vod bude nainstalováno dodatečně.
Poznámky:
1. Podstatná úspora i na likvidaci odpadních vod; většinou stojí
po stránce ekonomické prioritně za zvážení využití bezvodých pisoárů ve veřejných budovách.
2. Využití srážkových vod jako provozní vody je spíše dlouhodobou investicí (s návratností kolem deseti roků). Má smysl
v případě nových domů nebo rekonstrukce starších, jako samostatná akce ke zvážení podle místních podmínek.
3. Využití srážkové vody jako vody pitné, tj. na sprchování
a případně i jako vody pitné, je spíše ve speciálních případech, kdy by náklady na zajištění pitné vody byly neúměrné
nebo kdy si to vyžádá uživatel např. z důvodů zdravotních.
4. Využití šedých vod jako vod provozních má smysl u větších
objektů s vyšší spotřebou provozní vody, protože efektivnost
roste s velikostí objektu. Např. u hotelů je návratnost kolem
deseti roků, v případě současného využití tepla se pak návratnost ještě zkracuje.

Opatření

Investice

Úspora

Návratnost

Změna stávajícího
objektu

Změna návyků

+

+++

+++

+++

Omezovače průtoku
a úsporné spotřebiče

+

++

+++

+++

Bezvodé toalety
a pisoáry

++

+++

++

+

Využití srážkových vod
na závlahu

++

++

+++

+++

Využití srážkových vod
na WC apod.

+++

++

++

+

2

Využití srážkové vody
jako pitné vody

++

+

+++

+

3

Kapková závlaha
(pitnou i šedou vodou)

++

++

++

+++

Využití šedých vod
jako vody provozní

+++

++

++

+

4

Využití vyčištěných
odpadních vod na závlahu

+++

++

+

+++

5

Přímé využití odpadních vod
na závlahu

+++

++

+

+++

5

+ minimální (nebo nulová) úroveň nebo vhodnost
++ střední úroveň nebo vhodnost
+++ vysoká úroveň nebo vhodnost

Tab. 1: Investice, úspory a návratnost jednotlivých úsporných opatření [1]

Pozn.

1
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5. Využití vyčištěných nebo jen mechanicky upravených odpadních vod vyžaduje speciální přístup. Zejména je třeba
zohlednit hygienické požadavky a s ohledem na ně i způsob
aplikace - např. nečištěné odpadní vody se nemohou aplikovat rozstřikem, ale pomocí kapkové závlahy je využívat lze
- efektivnost pak závisí na tom, zda nahrazují i čištění odpadních vod nebo jen snižují jejich produkci po část roku atd.
Využití objektů pro odvádění srážkových vod i pro zásobování budov provozní vodou
Díky relativně nízké ceně vody z veřejných vodovodů vychází
obvykle návratnost použití zařízení na využití srážkových vod
nevýhodně (někde kolem 20 roků), a tak motivace pro využití
srážkových vod je obvykle daná kombinací několika výhod lepšího působení na životní prostředí, menší spotřebou pracích
prášků atd. V současnosti využití srážkových vod podpořila
i povinnost řešit HDV u nových staveb a rekonstrukcí. V podstatě je řešení odvádění srážkových vod obvykle spojeno s jejich akumulací a odtud už je jen kousek k jejich dalšímu využití, protože skladování srážkových vod je tou největší položkou
v pořízení systému na využití srážkových vod. U nádrží na dešťovou vodu se dá zkombinovat akumulace a retence v jedné nádobě a šetřit tak jak potřebný objem, tak finance. Část objemu
nádrže slouží pro akumulaci a zbytek na zdržení přívalového
deště a ochranu stokové sítě proti přetížení. Regulace odtoku z
retence může být provedena škrtícím otvorem nebo čerpáním
pro případ, že výškové poměry nedovolí gravitační napojení na
dešťovou kanalizaci.

pou a mechanickou předfiltrací. Co se týče senzorických vlastností, pokud by voda měla být používána na pití, a to přímo
jako pitná voda, pak je možné ještě doplnění zařízením, které
by ji obohacovalo o minerály. Zpravidla je však pro pokrytí
potřeb lidského organismu jednodušší a levnější nákup minerálních vod.
Na letošním veletrhu IFAT byla prezentována revoluční novinka týkající se k přístupu ke srážkovým vodám - upravit veškerou srážkovou vodu na pitnou vodu (pomocí membránové
filtrace a UV filtru) a pitnou vodu z veřejného vodovodu (nebo
dováženou pitnou vodu) používat jen jako doplněk v době,
kdy je srážkové vody nedostatek. Při hodnocení tohoto řešení
se ekonomika výrazně mění, i když ekonomické využití bude
zase hlavně v případech, kdy pitné vody z veřejného vodovodu
nebo studny bude nedostatek. Nejradikálnější zastánci využití
srážkových vod však vyrazili do ulic s dalším argumentem srážková voda je nejčistší voda co se týče obsahu reziduí (léků,
hormonů, složitých organických látek) a tak asi část ekologicky
zaměřených lidí touto alternativou osloví.

1. filtr dešťové vody
2. regulace (zklidnění) přítoku
3. plnící čerpadlo
5. nádrž membránové filtrace
6. stanice membránové filtrace
7. ovládací jednotka
membránové filtrace
8. plovákový spínač
9. nádrž na čistou vodu
10. manipulační skříň

Obr. 2: Příklad systému s využitím dešťovou vodou na osobní hygienu [1]

Obr. 1: Příklad řešení nádrží na zabezpečení požadavků HDV a současně
i akumulace pro využití srážkových vod v domě [1]

Využití srážkové vody jako vody na osobní hygienu a jako
vody pitné
Využití srážkové vody jako vody pitné je další možnost, jak se
zcela zbavit závislosti na veřejném vodovodu. Klasické řešení
spočívá v tom, že se přímo pod příslušné výtokové ventily nainstaluje zařízení, které zabezpečí jakost pitné vody - doporučuje
se zahrnout poddřezovou reverzní osmózu spojenou s UV lam-

Praktickým příkladem domu, kde je srážková voda využívána
na koupání a současně také jako zdroj pitné vody, může být
nemovitost v Belgii. Jedná se o klasický rodinný dům po rekonstrukci pro 4 trvale žijící obyvatele. Dům je podsklepen (technická místnost), další patro a podkroví jsou obyvatelné.
Voda v domě je řešena velice zajímavě. Dešťová voda ze střechy a malého přístřešku je svedena do podzemní retenční nádrže o objemu 8 m3, která je umístěna před domem v parku.
V nádrži je umístěna vestavba MBR pro filtraci dešťové vody.
Po filtraci je voda čerpána do nadzemní nádrže o objemu 300 l
(na prostředním Obr. 3 vpravo), umístěným v technické míst-
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nosti. Tato voda je posléze přes UV lampu čerpána čerpadlem
(na prostředním Obr. 3 vpravo nahoře) do rozvodu vody. Na
řídící a doplňovací jednotku je možno napojit přes volný výtok
i vodu pitnou (splňuje EN 1717), a to v případě, že je nedostatek dešťové vody. Velkou zajímavostí je, že tato voda je přednostně používána na sprchování a praní, nikoliv na splachování
toalet. Její hygienizace je zaručena MBR filtrací a zároveň UV
lampou.
Šedá voda je svedena od sprch a vany taktéž do technické
místnosti. Pro šedou vodu jsou osazeny dvě nádrže o objemu
300 l (na prostředním Obr. 3 vlevo). První nádrž je brána jako
akumulační/bioreaktor. V této nádrži je osazena membránová
vestavba. Po mechanickém předčištění voda natéká do nádrže,
kde se biologicky čistí a v přesně stanovených intervalech je
přes membrány odtahována do druhé nádrže - zásobní. Velkou
výhodou systému MBR je možnost zpětného proplachu membrán, a to až do tlaku 3 bary. Toto řešení zásadně prodlužuje
životnost membrány a zabraňuje razantnímu snížení průtoku
vlivem zanášení. Již vyčištěná voda je používána pro splachování toalet a pro zálivku zahrady.
Pitná voda je používána pouze na vaření, a pokud není dostatek
vody, i pro sprchování.
Takovéto zapojení umožňuje plně využít jak dešťovou vodu,
tak i vodu šedou. Pro srovnání je možno uvést, že roční spotřeba pitné vody v této domácnosti je cca 10 m3.
Obr. 4: Zelená stěna v areálu firmy Fronius ve Welsu [3] a zelená střecha na
objektu v Údolní ulici v Brně (http://www.otevrenazahrada.cz/uvod.aspx)

Obr. 3: Zařízení AS/GW instalované v rodinném domě (vlevo), umístění nádrží
v technické místnosti (uprostřed) a schéma systému s membránami (vpravo) [1]

Minimalizace odtoku srážkových vod
Z pohledu potřeb můžeme mít pro minimalizaci odtoku hned
několik důvodů - u průmyslových podniků to mohou být poplatky, u rodinných domů pak splnění legislativních požadavků
nebo, což se stává u ostrovních systémů, je to prevence před
problémy se sousedními nemovitostmi. Jak již bylo zmíněno,
existuje z hlediska hydrogeologického řada lokalit nevhodných
pro výstavbu - není kam vypouštět a zastavěním nevhodného
území se vytvoří bariéry v odtoku srážkových vod z lokality.
Pak je jediným řešení minimalizace odtoku. Lze si vypomoct
zelenými střechami, zelenými stěnami, maximalizací zachycení vod a jejich odparu (evapotranspirace) atp. Dá se tak dosáhnout skoro 100% eliminace odtoku - na vlastní oči je to k vidění
v rakouském Welsu u firmy Fronius.

Recyklace vod v rámci domu a systémy NASS
Vedle v současnosti obvykle nabízených decentrální systémů,
které jsou veřejnosti známy, je možné k redukci produkce odpadních vod využít tzv. postupů NASS. Zatím méně známý
výraz NASS proto potřebuje krátké vysvětlení, a to i včetně
představení možností použití. Firma ASIO, spol. s r.o., která se
snaží o popularizaci akronymu NASS, vysvětluje tuto zkratku
jako „Nekonvenčně Aranžované Sanitární Systémy“, to kvůli netradičnímu přístupu k sanitaci a také proto, že by se tyto
systémy měly přímo „aranžovat“ podle místních podmínek, tak
jako např. kuchyně, koupelny nebo obývací pokoje.
Použitím NASS mohou být sledovány různé cíle, k nimž patří
redukce spotřeby vody, zpracování odpadů, dělení vod a také
možnost přizpůsobení řešení odpadních vod místním podmínkám. Koncepce umožňují například využití zdrojů, které se v
odpadních vodách vyskytují. Na místě se dá např. kal využít
jako hnojivo v zemědělství, šedé vody na zálivku nebo jako
užitková voda v domácnosti. Problematické stopové prvky lze
efektivně zachytit a díky koncentrovanému proudu znečištění
(viz německá směrnice DWA-A 272) i eliminovat.
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ve spojení s recyklací tepelné energie, ale i ochrana životního prostředí. Ekonomické přednosti vyniknou u staveb, kde se
hospodaří s větším množstvím teplé vody (wellness, bazény).
Recyklace šedých vod má již řadu sofistikovaných řešení (nejčastěji s využitím membránových technologií), ale přirozeně
intuitivně vznikly postupy zcela amatérské - nabrat z vany po
osprchování hrníčkem vodu do kýble a použít ji ke spláchnutí
záchodu nebo si umývat ruce nad splachovací nádržkou toalety.
Za zvážení stojí, zda z pohledu výhodnosti recyklace vyřadit
z šedých vod vody z kuchyní (podstatné navýšení nákladů na
čištění) a praní (navýšení RAS a někdy nevhodné pH).

Obr. 5: Rozdělení komunálních vod [1]

V původních představách byl potenciál NASS spatřován především pro těžko přístupné a náročné vesnické oblasti s nevýhodným prostorovým rozložením a nadstandardními ekologickými
požadavky. V současnosti existují průzkumy a analýzy, které
zkoumají, jaký přínos mohou tyto systémy mít při zohlednění
stávajících prostorových sociodemografických a technologických aspektů a jaké mohou mít ekonomické výhody ve srovnání s jinými decentrálními řešeními v oblasti odvádění odpadních vod. Díky bezvodým a úsporným systémům se zmenšuje
množství odpadních vod a úměrně i s tím spojené náklady.
Také ve vztahu k demografickému vývoji slibují tyto systémy
díky flexibilitě, přizpůsobivosti a struktuře nákladů výhody pro
uživatele. I přes zjevné výhody NASS stále ještě nepatří ke
standardizovaným způsobům odvádění odpadních vod. Zatím
se ještě know-how o tom, jak tyto systémy navrhovat a používat
nerozšířilo tak, aby se staly standardem, ale díky výzkumným
a pilotním projektům již podklady pro navrhování (PPN) jsou,
např. pro české poměry jako „ASIO PPN NASS“. Nevýhodou
je, že nejsou universální. Naopak charakteristickým rysem pro
použití NASS je individuálnost řešení, tj. je nutno vždy každou
lokalitu řešit („aranžovat“) individuálně, a je nutné přijmout
skutečnost, že neexistuje nějaké možné paušální tvrzení o tom,
co je nejlepším způsobem řešení.
Oddělení a využití šedých vod
Oddělení a využití šedých vod vede k nižší produkci odpadních
vod tím, že se čistí šedé vody (voda z koupelen) a následně
se jako bílá voda používají na zálivku nebo mytí podlah, mytí
techniky, splachování záchodů atd. Výhodné je použití tam,
kde je nedostatek vody nebo se voda nedá vypouštět a je nutné
odpadní vody odvážet. Výhody - ekonomické řešení, zejména

Obr. 6: Příklad zařízení na využití šedých vod [1]

Závlaha odpadní nebo vyčištěnou vodou
Pro nás Evropany možná nejkontroverznější způsob likvidace
odpadních vod, protože se nám „příčí“ zabývat se svými vlastními produkty. Vycházíme z filosofie „co odteče, to neznečistí můj pozemek a dům“. Když se oprostíme od předsudků
a vezmeme to prakticky, pak závlaha vede k redukci množství
odpadní vody a má tedy stejné výhody jako využití šedých
vod, navíc je zřejmá i úspora energie a efekt využití nutrientů. Naopak nutrienty nekontaminují povrchové vody - pro logicky uvažující je to ideální zkratka od použité vody k použitelné vodě. V podmínkách České republiky lze za vegetační
období, pokud chceme vyhovět podmínce bezpečného nevy-

Obr. 7: AS-GEOFLOW - systém podpovrchové kapkové závlahy a trávník se
závlahou [1]
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pouštění do vod podzemních, zlikvidovat (použít) vody od 1 EO na
100 m2 trávníku. V současnosti za
účelem ověření této technologie
v podmínkách České republiky
běží pilotní projekt, jehož průběžné
výsledky zatím ukazují, že podpovrchovou kapkovou závlahou, která je vhodně aparátově vybavena
a zároveň i sofistikovaně provozována, nedochází ani k ovlivnění vnějšího prostředí (zápach a hygienické problémy), ani
k ovlivnění podzemních vod.
Minimalizace odtoku využitím bezvodých zařizovacích
předmětů
Důsledným oddělení vod, které obsahují produkty lidského metabolismu - moč a exkrementy se v podstatě dá dosáhnout dvou

21

efektů - minimalizuji spotřebu vody cca na polovinu a odpadní
voda, která v domě vzniká je v podstatě hygienicky bezproblémová a umožňuje využití např. na závlahu. Bezvodé pisoáry
a kompostovací toalety mohou být také nejlepším řešením
z hlediska problematiky vypouštění odpadních vod - odpadní
voda nevzniká.
3. ZÁVĚR
Z výše uvedeného je vidět, že neexistují universální řešení.
Snad jen řešení, která jsou nejvhodnější pro některé typické
modelové příklady. Například pro dům bez možnosti napojení na veřejnou kanalizaci a bez možnosti vypouštění do vod
podzemních nebo povrchových je nejpraktičtější a i ekonomicky výhodné recyklovat šedou vodu a použít ji na splachování
a zálivku. Další možností vedoucí ke snížení provozních nákladů je využití kompostovacích toalet. Z hlediska hospodaření
se srážkovými vodami bude asi nejčastější jejich akumulace
a využití na závlahu, použití jako provozní vody v domě (praní), případně i na osobní hygienu (koupání a sprchování).
Karel Plotěný, Jan Vacek
Literatura

Obr. 8: Příklady bezvodých zařizovacích předmětů - pisoár a kompostovací
toalety [1]

[1] Interní materiály firmy ASIO, spol. s r.o.
[2] VRÁNA, J., OŠLEJŠKOVÁ, M., Britská norma BS 8525-1
a zásady navrhováni zdravotně technických instalaci při recyklaci vod v budovách Sborník semináře Energie z odpadních vod.
Brno: ASIO, 2011, s. 5-10.
[3] Archiv autora: Karel Plotěný

www.youtube.com/user/ASIOczechrepublic
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Konferencie vodohospodárov v priemysle
Nádherný výhled z okna, program nabitý hlavně legislativou první den a informacemi z praxe den druhý.
ASIO, spol. s r.o. přispělo tématem „Úspory v provozu ve spojitosti s vodním hospodářstvím“ a nabídlo hned několik typů,
jak ušetřit na spotřebě pitné vody (návyky, spořiče, náhrada
dešťovkou), na likvidaci odpadních vod (redukce využitím šedých vod), recyklací odpadních vod a recyklací tepla z odpadních vod (využitím výměníků např. AS-ReHeater).
Z informací, které zaujaly: v slovenském zákoně o odpadech je
zákaz používání drtičů, téma sucho je aktuální i na Slovensku,
stejně tak i skládky a problémy s RAS.
Karel Plotěný

První instalace vestavby AS-Klärmax IDEAL PZV v ČR
Koncem srpna byla poprvé, v rámci České republiky, instalována vestavba AS-Klärmax IDEAL EASY
16 EO PZV, která je určena pro dovybavení septiků nebo jímek na vyvážení.
Vhodným začleněním vestavby vznikne plnohodnotná aktivační aerobní čistírna odpadních vod. Na stávající čistírně pro
skupinu rodinných domů v obci Dvorce investor dlouhodobě
nedosahoval dostatečné efektivity čištění odpadních vod. Proto
byl na základě stávajícího stavu, rozměrů nádrže a výšky nátoku a odtoku proveden prvotní výpočet pro zhodnocení, zda
je stávající nádrž vhodná pro přestavbu technologie na systém
s vestavbou AS-Klärmax IDEAL.

Původní vystrojení ČOV

Součástí výsledné dodávky byla řídící jednotka, dmychadlo,
aerační elementy, vzduchové hadice, nátokový a odtokový kus
a odtoková mamutka s úchyty. O tom, že jde o skutečně jednoduchý systém, svědčí to, že úpravu nádrže, odstranění stávající technologie, instalaci vestavby, propojení s řídící jednotkou
a spuštění ČOV provedl sám investor.
Petr Čampa

Vestavba

ČOV při zprovoznění vestavby

Kolik nevyužité vody vám odtéká z domácnosti?
Před několika málo dny byl do ostrého provozu spuštěn nový web voda v domě.cz, jehož posláním je
přiblížit i úplným laikům možnosti, jak šetřit vodu nejen v domě, ale třeba i na chatě nebo chalupě.
V menu si lze vybrat z několika možností podle toho, jakou
vodu chceme využívat - zda dešťovou vodu, šedou vodu ze
sprch, van a umyvadel nebo kombinaci obojího. Každá z mož-

ností je pak doplněna přehledným nákresem s odkazy na konkrétní výrobky, které k danému účelu podle našich zkušeností
nejlépe poslouží.
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domácnosti recyklovat a jak velké množství srážkové vody lze
za chytit a následně využít, např. na zalévání zahrady. Možná
budete překvapeni, jak velké objemy vody to mohou být…
Postupně se bude rozšiřovat sekce s články, které doplní jednotlivé kategorie podrobnějšími informacemi, které by mohly
zájemce o danou problematiku zajímat. Do budoucna je tedy
naším cílem to, aby se na webu nacházely kompletní a ucelené
informace k tématu využívání vody a její recyklace, což v důsledku povede ke snížení spotřeby vody a úsporám.
Navštivte nás na webu www.vodavdome.cz a zkuste si na naší
kalkulačce spočítat, kolik vody můžete ušetřit právě vy!
Petra Kaderková
Praktickým prvkem webu je přehledná kalkulačka, která vám
po zadání několika údajů spočítá, kolik vody je možno ve vaší

Zasakování vyčištěných vod a jak ho prakticky vyřešit co nejlépe pro uživatele
V prvním kroku je třeba zjistit, zda vám vodoprávní úřad tento záměr schválí - některé úřady jsou tak
neoblomné, že ani kladný hydrogeologický posudek nic neznamená.
V případě záporného stanoviska úřadu je pak třeba zvážit, zda
jít do rizika spojeného s odvoláním se k vyšší instanci (ta je
obvykle přístupnější, neboť většinu zamítavých stanovisek,
zejména těch, co nebyly obhájitelné, soud zrušil) nebo ustoupit a hledat jiné řešení - např. vzdálenou kanalizaci nebo úspory v produkci odpadních vod a vyvážení, které je celosvětově
po zvážení všech aspektů hodnoceno jako větší zlo než jiná
řešení.
Pokud se jedná o objekt komerční, je třeba, aby měl část pro
bydlení a rekreaci - dle vyjádření MŽP nelze povolit výjimku,
ale neměl by být problém, pokud v takovém objektu vyčleníte
nějaký oficiální prostor na bydlení… Opět záleží na velkorysosti úřadu.
Co se týká samotného řešení - na začátku by mělo být rozhodnutí samotného informovaného provozovatele, a to zda chce
mít:
a) objekt, o který se bude muset starat minimálně, bude mít minimální provozní náklady a řešení na přírodní bázi, ale bude
ochoten obětovat vyšší investiční náklady,
b) ČOV, která bude na ohlášení, s mírně vyššími provozními
náklady, avšak bude řízena mikroprocesorem, a tedy bude
vyžadovat pouze minimální servisní úkony,
c) nebo zda upřednostní nízké investiční náklady a o čistírnu
se bude muset více starat (s vyšší periodicitou) a pravidelně
odebírat vzorky.

AS-ANASEP

AS-ZEON

nátok

odtok

Obr. 1: Sestava AS-ANAZON (septik AS-ANASEP + biofiltr AS-ZEON)

Řešení a)
Sestava AS-ANAZON
Sestává z velkého septiku AS-ANASEP a vertikálního biofiltru AS-ZEON - cenově např. kolem 80 tis. Kč, ale náklady na
provoz jsou minimální, často bez potřeby el. energie a nutnosti pravidelného vyvážení septiku (stačí v intervalu až několika
let). Pro použití do zásaku je potřebné jít cestou vodoprávního
řízení a odběru vzorků.
Řešení b)
AS-IDEAL PZV
Ideální řešení na zasakování - zajímavá cena (poloviční oproti AS-ANAZON), minimální nároky na obsluhu (proces řídí
mikroprocesor), malá produkce kalu (jen několik desítek litrů
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ročně), možnost povolení na ohlášení, možnost použití vody na
závlahu bez další nádrže na vyčištěnou vodu. Oproti sestavě
AS-ANAZON potřebuje pro provoz el. energii.

Obr. 3: Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K

Obr. 2: Čistírna odpadních vod AS-IDEAL PZV

Řešení c)
AS-VARIOcomp K + vsak AS-GEPA
Nejlevnější řešení po stránce investiční (cena samotné ČOV
kolem 30 tis. Kč), není potřebná regulace nastavováním ventilů
atd., levný provoz i z pohledu potřeby náhradních dílů v budoucnosti. Nevýhodou je potřebná periodická kontrola a to, že
ČOV potřebuje k provozu el. energii.
Závěr
Je jasné, že výsledné rozhodnutí bude záležet hlavně na zákazníkovi, jeho možnostech a životní filosofii. Naším cílem je
nabídnout nejvhodnější řešení všem skupinám, tedy jak eko-

Obr. 4: Vsak AS-GEPA

logicky orientovaným zájemcům, tak zákazníkům, kteří ocení
techničnost nebo minimum povinností vůči legislativě a přitom
možnost výhodně zavlažovat, nebo stavebníkům, kteří potřebují realizovat stavbu s minimálními investičními náklady. Například já osobně, v mých podmínkách - stále obydlený dům
na rovině, s možností využití vyčištěné vody na závlahu - bych
si vybral AS-IDEAL PZV. Kdybych ale bydlel někde v kopci
a měl dostatek vody např. ze studny, pak bych šel do jiného
řešení, do sestavy AS-ANAZON.
Karel Plotěný

Desetihvězdičkový dům v oblasti Neuseelandu
Deseti hvězdičkami za životní prostředí, což je nejvyšší ocenění, byl oceněn dům vybavený zařízením
AS-GW/AQUALOOP.
Deseti hvězdičkami za životní prostředí, což je nejvyšší ocenění, byl oceněn dům vybavený zařízením AS-GW/AQUALOOP
na recyklaci šedých vod. Tento dům otevřela osobně starostka
paní Lianne Dalziel v lokalitě Addington-Christchurch (Nový
Zéland) a je prvním domem v této oblasti, který byl ohodnocen
10 hvězdičkami (Homestar rating). Paní starostka mimo jiné
řekla, že „je to důležitý krok pro Nový Zéland a celou planetu,
protože je to budoucnost“.
Vladimír Jirmus
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Lapák tuku pro hotel Mandarin Oriental na Malé Straně
Začátkem roku byla provedena montáž lapáku tuku AS-FAKU 4 FOZ v místě bývalého kláštera ze
14. století, který nyní slouží jako luxusním pětihvězdičkový hotel.
Jednalo se o kompletní dodávku lapáku tuku AS-FAKU 4 FOZ
včetně 70 m výtlačného potrubí, skříňky na fasádu, zařízení na
detekci tuku AS-LABKO a 3 ks čerpacích boxů včetně trubních
rozvodů.
Lapák tuku AS-FAKU FOZ byl vybrán proto, že jeho konstrukce
umožňuje odčerpávání tuku a kalu bez přímého otevření lapáku,
čímž jsou vždy zajištěny ty nejlepší hygienické podmínky.
Radek Líška

Jak řešit provozní problémy se zápachem, aneb existují i levné možnosti!
Nejen v přírodě, ale i v industriálním nebo domácím prostředí, se denně setkáváme s různými pachy.
Vůně nebo pach je čichový vjem, který lze získat pomocí čichových receptorů.
Je to smyslová informace o chemickém složení
aerosolu nebo plynu. Pachy se řídíme podvědomě i při výběru ideálního partnera. V dnešní
době jsme se pachy naučili úspěšně maskovat
pomocí rozličných „vychytávek“ jako jsou
parfémy a deodoranty. Se zápachem se ale setkáváme i ve vodním hospodářství, kdy jsou zdrojem problémů merkaptany, sirovodík nebo amoniak. Problematikou odstranění zápachu nejen u čistíren se zabývá právě tento článek.
U domovních čistíren odpadních vod (ČOV) je původ nepříjemného pachu v mechanickém předčištění ČOV, biologii, ale může
pocházet i z vnitřní kanalizace domu. Běžnou praxí bývá odvětrání nad střechu nebo přivzdušňovací ventil. Někdy ale chybí
i tato řešení anebo se může vyskytnout v potrubí podtlak, který
vysaje vodu ze zápachových uzávěrek, a zápach má volnou cestu.
Na úrovni ČOV jsou častým zdrojem zápachu tukové usazeniny rozkládající se v kanalizaci v kombinaci se špatným těsněním pachového uzávěru. Zápach je často biologického původu.
Exemplárním příkladem jsou sirné bakterie, které pak produkují sulfan (známe všichni jako zápach po zkažených vejcích).
V některých případech jde vývoji zápachu předejít prostou
úpravou režimu čerpání tak, aby v odpadní vodě nevznikaly anaerobní podmínky, které způsobují vývoj zápachu.
Jaké existují způsoby odstranění zápachu?
Základní metody čištění vzduchu připadající v úvahu jsou tyto:
• biologická oxidace,

•
•
•
•
•

chemické praní,
adsorpce na pevném loži, např. adsorpce na aktivním uhlí,
fyzikálně-chemické způsoby oxidace,
fotokatalytické procesy nebo ionizace,
sorpce v kombinaci s „maskováním“.

U domovních ČOV, čerpacích stanic, lapáků tuků atd. se bere
ohled na finanční úsporu, a proto je nutné najít funkční, ekonomicky nenáročné řešení, které nezabere mnoho času z pohledu
provozu a údržby. Biologická oxidace, chemické praní a adsorpce patří provozně k těm náročnějším a hodí se spíše pro
větší aplikace.
Levné a rychlé řešení vašich problémů!
Často používané, někdy až úsměvné, reklamní názvy ve spojení s „odstraněním“ zápachu jsou: citrus, třešňová bomba, svěží
tráva, atd. Účelem těchto výrobků je maskovat průmyslové pachy. Mnohdy se stává, že tyto „odstraňovače“ nefungují anebo
jde v nejlepším případě o krátkodobé řešení. Jakmile se vůně
vyčerpá, pach se vrací. Horší je, že i přes příjemně znějící názvy produktů je většina těchto maskovacích vůní všechno, jen
ne přírodní, jelikož se většinou jedná o syntetické látky!
Firma ASIO, spol. s r.o. se věnovala v rámci projektu Z odpadů surovinami, který je sponzorován Ministerstvem zemědělství, hledání vhodného řešení v boji se zápachem. Zejména
zápachem, který může vznikat při skladování separované moči.
Toto řešení je aplikovatelné například u čerpacích stanic nebo
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horských ČOV, kdy je nárazově produkováno velké množství
moči (žlutých vod). Během projektu byla testována celá řada
mechanismů a sorbentů, které by pomohly odstranit zápach
z moči, který má nejčastěji amoniakální charakter. Pro výsledné řešení měla být důležitá zejména jednoduchost, ekonomická únosnost a ekologičnost řešení tak, aby produkt byl funkční
a zápach pouze nemaskoval. Navíc by měl doplňovat firmou již
nabízenou technologii fotokatalytického odstranění zápachu,
označovanou jako PCO, která se hodí spíše pro větší aplikace.
Finální produkt byl otestován olfaktometricky ve spolupráci
s odbornou firmou Odour s.r.o., pod vedením Ing. Petry Auterské, CSc. Jeho účinnost byla ověřena i při dlouhodobých
testech odstranění zápachu z moči, kdy se k vyhodnocení používaly i přenosné měřicí přístroje detekující amoniak a sumu
zapáchajících sloučenin.
Testovací aparatura
Testovací aparatura byla koncipována jako vnitřní a vnější válec. Vnitřní válec byl naplněn močí a byl neustále promícháván
miniaturním oběžným čerpadlem. Tím byl nasimulován
přítok tekutiny do skladovací
nádrže a pohyb zapáchajícího
vzduchu směrem ven. Tento
vzduch procházel přes perforovanou patronu usazenou
v horní části válce s močí. Patrona byla vyplněna vrstvičkou pokusného sorbentu. Celý
válec byl ještě izolovaný od
okolního prostředí ve vnějObr. 1: Pokusná aparatura s odběr- ším potrubí většího průměru,
ným zařízením
a to z důvodu izolace od okolního prostředí a „naředění“ zápachu vlivem povětrnostních podmínek. Navíc tak nedocházelo
k ovlivnění ostatních aparatur s jinými sorbenty.
Stanovení koncentrace pachových látek
V testech bylo odzkoušeno 10 druhů sorbentů na různé bázi.
Jejich funkčnost se vyhodnocovala olfaktometricky. Pomocí
speciální aparatury byl z testovacích nádob odsán podtlakem
vzduch do speciálních pytlíků z inertního materiálu, který neovlivní svými vlastnostmi měřený zápach. Odebrané vzorky si
odvezla firma Odour s.r.o. k olfaktometrickému vyhodnocení.
Výhodou senzorických metod je to, že poskytují přímý vztah ke
vnímání pachu člověkem a popisují složité směsi chemických
látek. Tato informace je užitečná při hodnocení míry obtěžování pachem nebo např. při stanovení účinnosti dezodorizačních
zařízení. Kromě tohoto byl k měření pachů využit i přenosný
detektor amoniakálního zápachu a sumy těkavých organických
látek a dalších toxických plynů v koncentracích až desítek ppm
(parts per million), což je anglický ekvivalent k mg/l.

Obr. 2: Speciální gelové sorbenty

Pohodlné, levné a efektivní:
Na základě shromážděných dat byly jako nejúčinnější vyhodnoceny přírodní gelové sorbenty. Základní mechanismy, pomocí kterých se vyrovnávají se zápachem, jsou adsorpce a absorpce. Krom vázané vody je v gelech i celá řada dalších přírodních
látek a vonných olejů. V tomto případě je rozpouštění spojené
s chemickou reakcí plynu a nastává chemisorbce. Při kontaktu zápachu s gelem dojde k rozpuštění a atomizaci zápachu
a vznikají miniaturní kapičky obalené tenkou olejovou vrstvičkou, která vytváří elektrostatický náboj na povrchu kapiček.
Ten umožňuje adsorpci dalších pachových molekul na povrchu
„kapky“. Plyn je absorbován v těchto kapkách. Díky unikátnímu složení gelového sorbentu dochází i k dalším reakcím na
molekulární úrovni a zápach je úspěšně neutralizován. Tyto
gely mohou být použity i ve formě celých bloků nebo plátů
v závislosti na technickém řešení.
Gelové sorbenty jsou:
• účinné pro organické i anorganické zápachy,
• bezpečné pro lidi a zvířata,
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• bezpečné pro životní prostředí,
• netoxické a biodegradabilní,
• nenáročné z provozního hlediska a údržby zařízení.
Kromě těchto gelů se ukázal jako velmi efektivní i biouhel.
Jedná se o pyrolyzovaný biologický materiál. V podstatě jde
o obdobu dřevěného uhlí, ale ze zbytkové a odpadní biomasy. Nejčastěji bývá jako vstupní substrát použit separát z bioplynové stanice. Ten projde nízkoteplotní pyrolýzou a vzniká
biouhel. Biouhel má velký specifický povrch a díky tomu vynikající sorpční vlastnosti. Jedná se o téměř čistý uhlík. Svými
vlastnostmi se velmi podobá aktivnímu uhlí, které se již dlouho
používá k čištění vzduchu. Jeho výhoda spočívá oproti aktivnímu uhlí v ceně. Navíc je vyroben ze sekundárních surovin, které vznikají při výrobě bioplynu. Biouhel je k dostání ve formě
peletek nebo drti.
Když je kapacita biouhlu vyčerpána, je možné jej použít jako
zlepšující půdní přípravek, jelikož jeho základní složkou je chemicky stabilní uhlík. Ukládáním biouhlu do půdy se zásadně
zlepšuje její kvalita. Uhlík váže
živiny a důležité látky (dusík, fosfor, draslík, …), které se z půdy
nevyplavují. Má velkou retenční schopnost, takže váže v půdě
i vodu. Ukládání biouhlu do půdy
má ale i další globální přínos dochází k odebírání CO2 z atmoObr. 3: Biouhel použitý pro
sféry.
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Řešení na míru
Firma ASIO, spol. s r.o. má dlouholeté zkušenosti v oblasti boje
se zápachem nejrůznějšího charakteru. Zejména v případě problémů s pachy z čerpacích stanic, separované moči, lapáků tuků
nebo domovních ČOV a kanalizací. Po konzultaci dokážeme
vytvořit komplexní řešení, které bude přesně vyhovovat Vašim
potřebám. Kombinací výše zmíněných metod vytvoříme ucelené technologické řešení, které umožní odstranění problému se
zápachem z průmyslu nebo domácnosti. Tato celková systémová integrace poskytuje našim klientům osvědčené a spolehlivé
výsledky.
Michal Došek

Obr. 4: Kanalizační nástavec, odstranění zápachu v areálu lázní Mšené

testování

Buďte pohodlní! Aneb snadná aplikace, jednoduchá údržba
Ať už je zdrojem zápachu čerpací stanice, netěsná jímka, kanalizační šachta nebo odvzdušňovací potrubí, postačí jednoduše
instalovat vhodný nosič filtrační náplně podle konkrétních požadavků.

Obr. 5: Komínkový filtr je
vhodným řešením pro podzemní
jímky, zakrytované ČOV nebo
lapáky tuků

Na základě podnětů zákazníka:
• zápach identifikujeme a doporučíme vhodnou sorpční směs
na základě množství a povahy proudící vzdušniny,
• vybereme z portfolia vhodný nástavec (nosič sorpční náplně).
Technologie pracuje za zákazníka. Výhody tohoto řešení jsou
nasnadě:
• Řešení není závislé na biologii (nepotřebuje čas na náběh,
nevadí ji nízké teploty v zimě).
• Na rozdíl od biologických filtrů se vyznačuje vysokou účinností 85-95 %.
• Zařízení není náročné na zábor plochy, potřebuje minimum
prostoru.
• Sorpční filtry není třeba denně čistit, regenerovat či jinak
udržovat.
• Po skončení životnosti náplně postačí jednoduše ji doplnit.

Obr. 6: Odstranění zápachu z atypické kanalizační šachty pomocí závěsných
gelových plátů
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Mezinárodní konference Centra pasivního domu
V Brně se uskutečnila zajímavá konference s tématikou chytrých měst.
A tak jsme jako ASIO, spol. s r.o. nechyběli, a to jak přednáškou na téma „Využití tepla z odpadních vod“, tak i aktivní
přítomností jako partner konference. V atraktivním prostředí
rotundy v pavilonu A1 na výstavišti zaznělo hned několik zajímavých přednášek.

ných ploch - nejen estetický, ale i ekonomicky propočtený přes
úsporu nákladů na klimatizaci.

Pro nás nejzajímavější byly ty o zelených střechách a problematice vod v nízkoenergetických domech. Zajímavou myšlenkou bylo například využití šedých vod k závlaze zeleně (nejen
parky, ale i zelené střechy nebo stěny) a přínos takových zele-

Zajímavou debatou pak byla diskuze o tom, kdy je vhodné řešit
rekuperaci tepla z vody decentrálně (přímo u sprch - zařízením
AS-SPRCHA) a kdy je vhodné spíše centrální řešení (AS-ReHeater).
Karel Plotěný

Čistírna odpadních vod v Nabeghlavi v Gruzii - HSBR 250
Čistírna odpadních vod v Nabeghlavi v Gruzii je jednou z právě uskutečněných realizací čistíren odpadních vod typu HSBR, které je novým řešením v portfoliu společnosti ASIO, spol. s r.o. pro zdroje
znečištění od 50 do 300 ekvivalentních obyvatel.
Tato čistírna byla bleskovým řešením v časově napnutém dodávkovém programu investora akce, společnosti pro výrobu a
zpracování minerálních vod JSC Healthy Water v Nabeghlavi a
pro jeho tureckého subdodavatele stavebních prací, společnost
Synergy Consulting. Během tří týdnů po podpisu smlouvy byla
čistírna vyrobena, zkompletována a odeslána na třídenní cestu
do Gruzie.
Kapacita čistírny, která slouží pro čištění odpadních vod komunálního typu, je navržena pro 250 ekvivalentních obyvatel
s průměrným denním průtokem Q = 37,5 m3/d a zatížením, vyjádřeným v parametru BSK5 = 15 kg/d. Celý komplex řešení
obsahuje vstupní čerpací stanici AS-PUMP se dvěma čerpadly o výšce 3000 mm a průměru nádrže 1280 mm, odkud jsou
odpadní vody čerpány do mechanicko-biologické ČOV typu
hybridního SBR. Tento komplet zahrnuje vstupní mechanické

předčištění na ručních česlích o průlině 8 mm, odkud voda již
gravitačně odtéká do primární sedimentační nádrže a následně

Obr. 1: Celkový pohled na ČOV
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Součástí dodávky byl rovněž rozváděč s řídicím systémem čerpací stanice a ČOV, dvě provozní dmychadla s pravidelným
střídáním a záskokem a jednotka dávkování srážedla fosforu,
vše umístěno v přilehlé provozní budově s minimálními transportními vzdálenostmi pro všechna dodávaná média.

Obr. 2: Pohled do odtokového objektu s mamutkami

do dvoustupňového reaktoru SBR. Celý komplex mechanicko-biologické části ČOV je dodán ve dvou nádržích o rozměrech
7160 x 2440 x 2980 mm a tvoří tak kompaktní čisticí jednotku,
a to bez komplikované výstavby betonových nádrží s jejich poměrně zdlouhavým vystrojováním.

Po kontrole správnosti zapojení, provedených testech zařízení v manuálním i automatickém režimu a následném vstupním
nastavení provozních parametrů, byla ČOV uvedena v posledním listopadovém týdnu do provozu. Po čistírnách v Rakousku
(Mühlbach - HSBR 60), Estonsku (Ämari - HSBR 500), Francii
(Le Havre - HSBR 200) a Maďarsku (Monaj - 2 x HSBR 60) je
tak Gruzie další zemí s touto nainstalovanou technologií.
Antonín Vondruška

NEJinovátor 2016 - ASIO obhájilo pozici mezi nejlepšími inovačními firmami JmK
Inovace jsou základem rozvoje všech moderních firem, které chtějí obstát v konkurenčním prostředí
nejen v České republice, ale i v zahraničí.
V Jihomoravském kraji jsou již tradičně hodnoceny nejinovativnější firmy kraje v soutěži NEJinovátor Jihomoravského kraje. U přihlášených firem probíhá nezávislý audit dle jednotné
mezinárodní metodiky, ve kterém jsou stanoveny silné a slabé
stránky inovačního managementu firmy.

Foto: Lubomír Černý (zdroj: http://nejinovator.cz/tz-nejinovativnejsi-firmou-v-jihomoravskem-kraji-je-vyrobce-tlumicu-strojirna-oslavany/)

I v roce 2016 bylo do soutěže opět přihlášeno několik desítek
firem z Jižní Moravy. Koncem listopadu již všichni netrpělivě
očekávali, komu se podaří získat ocenění v této soutěži. Vyhlášení soutěže letos proběhlo v průmyslové Zetor Gallery,
která prezentuje bohatou historii brněnského výrobce traktorů
ZETOR. Sešla se zde řada zástupců jak firem, tak i univerzit,
výzkumných center a představitelů Jihomoravského kraje.

Naše firma, ASIO spol. s r.o., se zúčastnila této soutěže již
třetím rokem - v předchozích ročnících získala parádní první
místo (2014) a třetí místo (2015), tudíž jsme měli velmi těžkou
roli obhájce stupňů vítězů. V tvrdé konkurenci jihomoravských
inovačních firem jsme bohužel letos stupňů vítězů nedosáhli,
zůstali jsme však v TOP10 nejinovativnějších firem kraje, což
je jistě také velmi dobrým umístěním. Gratulujeme NEJinovátorům ze Strojírny Oslavany spol.
s r.o. k prvnímu místu. Děkujeme jim
i dalším inovativním firmám za účast
a za prezentaci jejich způsobu řízení
zlepšování procesů
a systému. Řada prezentovaných inovací
firem je nám velkou
motivací pro naši
další činnost. Věříme, že v příštím roce
se opět setkáme při
vyhlášení
dalšího
ročníku této soutěže.
Jaroslav Lev
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Využití různých systémů pro hospodaření s dešťovou vodou ve světě
Ať už hospodaření s dešťovými vodami znamená příležitost nebo velký problém, nabídka společnosti
ASIO, spol. s r.o. nabízí výrobky pro snadné řešení obou situací.
A o tom, že se jedná o řešení důmyslná, svědčí skutečnost, že se
tyto výrobky, systémy a technologie dodávají po celém světě.
Zároveň je vidět, kde všude lze tato zařízení využít - od rodinných domů po větší aplikace, jako jsou kancelářské budovy,
výrobní objekty, hotely, kasárny, správní střediska, mateřské
školky apod.
AFRIKA
Rodinný dům, Kapské Město, JAR
První plně automatická provozní a monitorovací jednotka
s čerpadlem, ovládáním a s integrovaným automatickým doplňováním pitné vody AS-RAINMASTER Eco byla v jižní Africe instalována v rodinném domě v Kapském městě. V tomto
krásném městě díky mediteránnímu podnebí nemrzne, proto
mohou být nádrže nadzemní.

V rodinném domě jsou dešťové vody sbírány ze střechy o ploše 350 m2. Pomocí do U tvarovaných podzemních přívodních
trubek jsou vody sváděny do akumulace o objemu 10 000 l.
V akumulační nádrži je osazen samočisticí filtr pro dešťové
vody AS-PURAIN. AS-RAINMASTER Eco pak řídí zásobování toalety, pračky a tří zahradních kohoutů. V tomto případě
je tímto způsoben ušetřeno 50 % měsíční spotřeby pitné vody.
Správní středisko v Kapském Městě, JAR
Při výstavbě nové správní budovy se Kapské město rozhodlo pro osazení zařízení AS-RAINMASTER F-40SC duplex.
Inovativní a ekologicky orientovaní architekti se rozhodli pro
instalaci systému AS-RAINMASTER Duplex na základě níz-

ké spotřeby energie a spolehlivosti fungování systému. Potíže
s nedostatkem pitné vody jsou v Jižní Africe pořád aktuální,

takže zastupitelstvo chtělo jít využíváním vlastního ekologicky
přátelského a trvale udržitelného zařízení příkladem obyvatelstvu. Dešťová voda je sbírána ze střešních ploch všech budov
o celkové ploše cca 430 m2. Přes samočisticí filtr AS-PURAIN
s vysokým stupněm účinnosti je voda odváděna do šesti 5000
l cisteren. Voda se využívá pro splachování toalet a pisoárů
v tříposchoďové budově. Je možné očekávat až 40 % úsporu
spotřeby pitné vody.
Radnice v Kapském Městě, JAR
Úřad, kam chodí obyvatelé platit za elektřinu a vodu, byl vybudován jako velmi ekologická stavba. Budova získala řadu ocenění za ekologický design - stěny jsou tvořeny pytli s pískem,
využívá se solární i větrná energie, počítalo se pochopitelně
i s využitím dešťových vod. Shromážděná dešťová voda se používá pro splachování toalet. Zpočátku docházelo k problémům
s ventily u toalet, protože byly zanášeny nečistotami spláchnutými spolu s dešťovou vodu ze střechy. Proto je nyní dešťová voda
filtrována přes externě namontovaný filtr PURAIN 150 filtr, který zajišťuje, že se tyto nečistoty nedostanou dál do systému.

EVROPA
Rodinný dům, okres Heinsberg, Německo
Rodinný dům manželů Heelových se nachází ve vesnice
v okrese Heinsberg, tedy v
západním Německu přímo
na holandských hranicích. Ze
střechy novostavby je sbírána
voda pro splachování toalet,
praní a zavlažování zahrady.
Vše je spolehlivě řízeno zařízením AS-RAINMASTER Eco, které v případě nedostatku
dešťové vody zařídí doplnění
pitnou vodou z řádu.
Rodinný dům Christenových, Belgie
Dům Christenových v německy mluvící části východní
Belgie byl budován jako ener-
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geticky úsporná dřevostavba. Zvláštní důraz byl kladen na výběr
ekonomicky a ekologicky šetrných spotřebičů a zařízení. Proto je
jasné, že ani zde nemůže chybět jednotka AS-RAINMATER Eco
a filtr na dešťovou vodu AS-PURAIN.
Rodinný dům Hickových, Belgie
V prostorné novostavbě rodiny Hickových našel své místo i systém pro využití dešťových vod. Ty jsou čištěny
pomocí filtru AS-PURAIN
a rozváděny dál do domu
pomocí jednotky AS-RAINMASTER Eco. Dešťovou vodou je využívána pro zásobování pračky, toalety a pro venkovní
zavlažování.
Hotel Domus, Lucembursko
Hotel Domus leží v blízkosti historického centra města Luxemburg
a nabízí elegantní atmosféru a
vkusné zařízení jednotlivých
pokojů a dalších prostor. Využívat dešťovou vodu umožňují
tři akumulační nádrže, které
shromažďují vodu svedenou
ze střech budovy. S využitím
dvou filtrů na dešťovou vodu
AS-PURAIN jsou vody čištěny a díky jednotce AS-RAINMASTER Eco jsou jí zásobeny všechny vhodné spotřebiče
v hotelu.
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Kancelářská budova v Aachenu, Německo
Zařízení AS-RAINMASTER
Favorit 40 pro využití dešťových vod rozvádí v této budově vodu ke splachování WC
v rámci optimalizace spotřeby vody a energie.
Soustružnická dílna, Roetgen, Německo
Systém na dešťovou vodu
AS-RAINMASTER slouží
k chlazení a úpravě maziv pro
soustruhy v soustružnické dílně, dále také pro splachování
toalet.
Kasárny, Aachenu, Německo
Systém na využití dešťových vod pro potřeby splachování toalet,
zavlažování venkovních ploch a umývání automobilů.

McDonalďs, Dortmund, Německo

Mateřská školka, Sterntaler, Německo
Zařízení bylo přestavěno v roce 2001. Ekologický prvek do tohoto prostředí přináší zařízení na využití dešťových vod pro splachování WC. Ovládání čerpadel a řízení proce¬su má na starost
jednotka AS-RAINMASTER Favorit 20.

McDonalďs je dnes
celosvětově v čele
prodeje rychlého občerstvení. V nově
otevřené pobočce v
Dortmundu (Kleyer Weg) byla instalovaná inteligentní
zařízení na využití
dešťových vod spolu
s velkým zádržným systémem pro tyto vody. Dešťová voda
ze splachů střech je předčištěna pomocí filtru AS-PURAIN
DN 150 a je akumulována v betonové cisterně o objemu 10
m3. Využívá pro splachování WC. Z důvodu zajištění trvalého provozu je požadováno použití systému dvojitých čerpadel. Optimálním řešením je doplňovací jednotka AS-RAINMASTER Favorit Duplex - dvě vysoce kvalitní zařízení na
dešťovou vodu s frekvenčním měničem a řídící jednotkou
s bluetooth.

Nürburgring, Německo
Od roku 2009 existuje zábavní park na Nürburgringu, který
nabízí svým návštěvníkům několik atrakcí souvisejících s motoristickým sportem. Pod
arénou je nainstalována 250
m³ betonová nádrž pro sběr
dešťové vody pro účely splachování toalet. Filtr AS-PURAIN DN400 zaručuje vysokou kvalitu vody s maximální
účinností filtrace.
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Škola v Kronberg im Taunus, Německo
Kronthal School, v centru Kronbergu, je základní škola s přípravnou třídou. V nové budově byl nainstalován systém pro sběr dešťové vody spolu s filtrem PURAIN DN300. Voda slouží ke splachování toalet a pro zavlažování zahrad na školních pozemcích.
Přístup k filtrované dešťové vodě vynikající kvality šetří školní
peníze a zároveň učí děti, jak šetřit přírodní zdroje.

USA
Manheim Car Auction, Atlanta, USA
Dešťová voda je shromažďována ze střechy o ploše 3 720 m2 a je
filtrována pomocí PURAIN DN300. Filtr je namontován uvnitř

nádrže a spolu se skimmerem slouží i jako přepad. Voda z nádrže
je používána pro mytí automobilů určených k prodeji. Voda se
čerpá rychlostí 225 l/min do ohřívače vody. V závislosti na počasí systém ušetří odhadem až 3,8 mil litrů vody ročně.

Oliver Ringelstein, INTEWA
GmBH
Martin Šrámek

Reportáž psaná… O cestě do Gruzie
Je pravda, že v poslední době jsem toho měl hodně, takže ani přípravě na jednotlivé akce jsem nevěnoval
náležitou pozornost.
Tak jsem při nedělněvečerním balení kufru na cestu do Gruzie
zjistil, že autobusovou jízdenku mám skutečně na let z Vídně,
ovšem letadlo mi letí podle ostatních podkladů z Prahy. No jo,
kde je chyba? Na agentuře, která mi obojí sjednávala, samozřejmě v tuto dobu nikdo není, na letišti v Praze mi nejsou schopni odpovědět, zda tam mám skutečně místo v letu do Kyjeva,
a na letecké společnosti zajišťující tento let telefon pouze zvoní
a nikdo ho nezvedá. No jo, společnost MAU, to budou nějací
Vietnamci… Ne, je to společnost mezinárodní aerolinky Ukrajiny. Budu to muset risknout a pojedu do Prahy a zkusím vyreklamovat jízdenky do Vídně, to bude asi snazší.
Ráno vstávám o dvě hodiny dříve než bych musel, kdybych
to byl býval včas zkontroloval, a hned na vlakovém nádraží se
dovídám od spolucestujícího, že na trati máme skokana - sebevraha, takže vlaková linka bude mít docela určitě zpoždění. No
sakra, takovou rezervu na transfer v Praze nemám. Naštěstí byl
sebevrah už z větší části sesbírán, trať jednosměrně uvolněna,
a tak jsme přijeli pouze s dvacetiminutovým zpožděním, což mi
v kombinaci s busem na letiště udělalo dohromady asi 30 min
sekeru. Jejda… neuvědomil jsem si, že jedu mimo Schengenský prostor a kontroly zaberou více času. Nakonec i tato etapa
dobře dopadla a letadlem do Kyjeva jsem dorazil vcelku načas.
Zde mě čekal asi pětihodinový časoprostor, který mohu vzhle-

dem k dobře fungující free-wifi využít k práci. Po asi tříhodinovém ťukání do klávesnice slyším jakousi podivnou zprávu
v ukrajinštině, ze které se mi zdá, že ten můj let byl buď opožděn, nebo dokonce zrušen? Mrknu na elektronickou tabuli, tam
se nic neděje, asi se mi to zdálo. Ale přece jen, zajdu se raději zeptat na informace, ať něco neprošvihnu. Tam mi paní s
úsměvem oznamuje, že let byl skutečně zrušen, ale jestli chci,
tak mohu letět namísto do Kutaisi do Tbilisi, které je prý také
v Gruzii. No jo, to je sice pravda, ale Tbilisi je od Kutaisi minimálně další 4 hodiny autem, pak ještě pokračování až na místo
stavby do Nabeghlavi a už tak jsem měl mít původní přílet do
Kutaisi hodinu po půlnoci.
Vypadá to, že není jiná možnost. Volám kolegům v Gruzii, že
můj přílet bude opožděn a zatím nevím, kdy do Kutaisi dorazím.
Situace pomalu houstne, i další cestující do Kutaisi se dovídají,
že se tam hned tak nedostanou. Těm, co na to přišli nejdříve, tak
těm jsou ještě vystaveny nové letenky do Tbilisi a přetransferována zavazadla, ti ostatní musí spoléhat na pomoc Boha, Alláha
či Buddhy, podle vyznání. Na elektronické tabuli o změně a zrušení letu stále ani zmínka. Stále noví a noví cestující se dovídají
o změně a útočí na představitele společnosti MAU a už i na ty,
co se jim podařilo dostat do letu na Tbilisi. Do letadla nakonec
nastupujeme s asi půlhodinovým zpožděním, tedy ti šťastnější.
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Nálada v letadle je ovšem kritická i mezi těmi, co se do letu
dostali. Jakákoliv drobnost vede k hádkám. Jedna z nich nakonec končí až na letišti v Tbilisi pěstním soubojem dvou rusky mluvících spolucestujících. Pokud jsem správně pochopil,
tak důvodem bylo neuvolnění dostatečného množství místa
pro čemodan manželky jednoho z cestujících ve schránkách
nad hlavami v letadle. No, je taky půl třetí ráno, všichni jsou
unavení a o to nervóznější. MAU nám slíbil, že do Kutaisi nás
přepraví autobusy - super. Bohužel jsem měl snad až poslední
kufr (hlavně, že tam vůbec byl) a tak když jsem se vymotal
a našel společnost MAU, tak už byly autobusy pryč. MAU byl
tentokráte neuvěřitelně rychlý. Dohadoval jsem se, nadával, ale
jak se říká, teprve až v jednotě je síla. Postupně se objevili další
čtyři zbloudilí cestující a tak nám MAU nakonec přece jen poslal ještě jeden mikrobus. Po čtyřech hodinách drncající cesty
někde mezi mrákotami a spánkem, přerušovanými zastávkami
řidiče, který si potřeboval zakouřit, jsme dorazili na miniletišťátko v Kutaisi, velikostí něco jako v Brně. Zde mne samozřejmě nikdo nečeká. Telefonuji, všechno hluché, bez odpovědi.
Po dvou hodinách čekání a marných pokusů spojit se s některým z telefonních čísel se dočkám přece jen odpovědi a za další
hodinu a půl už sedím v autě s Yunusem, Turkem, pracujícím
v Gruzii na stavbě jako strojní inženýr.
Pohodový chlapík mluvící solidní angličtinou, co si více přát.
A jako vytížený člověk taky stále telefonuje. Jedna policejní hlídka, druhá, třetí… A sakra, ti třetí se otočili a jedou za
námi. Už nás zastavují a řidiče legitimují. Hmm, Turek sedící
v gruzínském autě, to je podezřelé. A Vy nemáte pas, jenom
ID card? A řidičák jste zapomněl na základně? A nemluvíte
ani rusky, ani gruzínsky? A kdo je ten člověk, co s Vámi sedí
v autě? Čech? Tak rychle jsem z auta nikdy nevyletěl. Prohledání, vyšetřování, podezření z terorismu. Po hodině vyšetřování
a spojení se základnou se potvrzuje, že Turci mohou skutečně
cestovat v Gruzii pouze s platnou ID kartou, je ověřena moje
totožnost na velvyslanectví a podstatou zadržení zůstává pouze
to telefonování za jízdy. Pokuta, zasalutování a jedeme dále.

spíše žádným těsněním v oknech a dveřích. Elektřina už nejede
vůbec. Ježišmarjá, to je už ráno? Svítím si telefonem, abych
dokázal vypadnout z temného hotelu na stavbu. Dole už na mě
houká auto.
Na stavbě mě drží na nohou zkoušky automatiky, místní elektrikáři to zase posr… Ale nějak to obejdeme. Mám to. A zase,
díky Jirko. Zaškolení obsluhy probíhá v kombinaci ruštiny
a angličtiny, zástupce investora je dost nepříjemný. Ale tohle
už mám zmáklý, nedělám s nepřátelsky naladěnými partnery
poprvé. Jde to, už je mám na své straně, juchů. A teď už je náš
klient nadšený, zástupce investora roztál, budoucí obsluha jsou
mí nejlepší kámoši. Pět hvězdiček. Nikdo se nezdráhá podepsat
protokoly.
Tak mě napadá, co kdybych ještě dnes večer odjel do Kutaisi
někam na hotel, pořádně se vyspal a umyl (takový blbý nápady)
a ráno už jenom skočil na letadlo a pokračoval na cestě zpátky?
Udělají pro mě teď cokoliv a tak není problém, sedám do auta
a navečer dorážím skutečně do Kutaisi. Kutaisi je spíš velká
vesnice, letiště daleko od obce a tak něco jako hotel nalézáme
někde na půli cesty. Můj gruzínský řidič mi domlouvá ubytování a na ráno taxíka na letiště, ale ouha. Nelze si objednat taxíka.
Ne, prostě to nejde. Tak kohokoliv, kdo mě tam odveze, vždyť
mu zaplatím. Ne, jestli chcete jet ráno v 5:30, vstaňte v 5:00,
tady v té jedné cimře najdete chlápka, který vám auto objedná.
Proč to nejde teď? Ne, prostě to nejde. Ach jo, tak se půjdu
aspoň dobře najíst.
Kluk, co obsluhuje, mě má jako jediného hosta. Nemám místní
měnu, tak se domlouvám, že zaplatím v eurech. Je dost drzý, ale

Konečně dorážíme na stavbu. Je pravda, že po cca dvou hodinách spánku vidím dost mlhavě, ale normální stavební problémy mě postupně rozebírají, restartují mozek a tak den na
stavbě nakonec končí úspěšným uvedením ČOV do provozu
v manuálním režimu. Díky, Jirko Valášku. Po večeři odjíždíme
směr ubytování na hotelu (na vlastní základně není právě místo)
a tak se těším, že se po dvou dnech stále na nohách normálně
umyji a vyspím.
No jo, ten hotel ale není zrovna pětihvězdičkový, spíše nemá
hvězdu ani jednu. Všude je vlhko, elektřina vypadává, společná koupelna pro celý hotel je tak odpudivá, že tam raději ani
nepáchnu, i když páchnu už dostatečně… Ale co, jednu noc
to ještě vydržím. Zima, fakt zima. Venku dost fouká a vevnitř
taky, navíc se celou noc vrací hosti, dost hlučně, ale to bude
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Obr. 1: Pologramotný gruzínský elektrikář, opora týmu
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nakonec se domlouváme na 10 € za všechno, vím, že to je tady
majlant. Ještě se ani nenajím a už je tu s tím, že to nebude 10
€, že se spletl a šéf mu nařídil, že to má pro mě stát aspoň 15 €.
Normálně mě chtějí oškubat. Nepříjemné dohadování. Dávám
mu nakonec 11 € a jídlo vracím. Aspoň se umyji a vyspím. No
jo, koukám, že mi zatím na pokoji někdo vyraboval záchod,
asi potřebovali prkýnko a splachovadlo na jiném pokoji. Ale
sprcha jede a je teplá, hurá, aspoň se zahřeji, v pokoji je tak
5 stupňů, i když topení jede naplno.
To bude tím šíleným větrem venku. Zalezlý pod dekou čekám,
jestli se mému tělu podaří vymáčknout ze sebe nějaký energetický potenciál a zahřát si kousíček postele okolo sebe. Venku
vítr sílí do vichřice. Budova sténá, úpí, píská, slyším, jak do ní
naráží různé létající předměty, asi kusy střechy, slyším plech,
písek, všechno. I auta pasáků vozících hosty, představuji si vymahače z kasin jak, zpracovávají svoje kafky… a už je zase
ráno.
Ach jo. 5 hodin ráno, jdu najít toho kluka, co mi má sjednat
taxíka. Není tu. Budím jiného, který tam spí na pokoji místo
něho - ten si myslí, že jsem se zbláznil, nikdo takový tady nikdy
nebyl, budí i druhého, vypadá to, že si ze mě včera udělali pr…

Snažím se ho podplatit, sehnat někoho jiného. Nakonec se rozhoduji, že na letiště s kufrem poběžím, je to asi deset kilometrů,
třeba i někoho stopnu. Chlapík pojednou začně spolupracovat,
volá nějakému svému známému, ale nevím, jestli to je vůbec
pravda a komu můžu věřit. Za deset minut přijíždí ve stejnou
dobu dvě auta s označením TAXI - a pak, že neexistují… Po
krátké bitce mezi taxikáři vyhrává ten, kdo mi sebral jako první
kufr a naložil si ho do auta. Stále silně fouká vítr. Už jsem na
letišti. I pro tohoto chlápka z taxíku jsem jen zdrojem peněz
a tak se nakonec domlouváme na 20 €. Už toho mám plný zuby.
Připravuji se na další dohadování ohledně letu z Kutaisi a chystám se na další autobusový transfér, tentokráte do Tbilisi. Jaké
překvapení, letadlo je na místě a dokonce chce letět. To mám
teda velkou obavu, jestli to v tom větru vůbec odlepí od země.
Už sedím v letadle, to i při stání na místě vibruje do všech směrů… hele, támhle na křídle nám odletěl nějaký plech. Asi ale
nebude potřeba… Druhé překvapení, ten pilot je asi fakt třída,
i v tom větru nás docela bezpečně, i když s několika skoky vynáší nad mraky. A pak už je pohoda. Pak Kijev. Čekání. Pak
Praha. Neukradli mi kufr. Neujel mi autobus na hlavní nádraží.
Stihnul jsem i vlak do Brna. Žádný sebevrah. Něco tady nebude
v pořádku…
Antonín Vondruška

Tradiční a netradiční technologie a jejich kombinace
Předpokládá se, že v budoucnu bude v ČR cca milión lidí řešit čištění odpadních vod decentrálně, což
představuje asi 80 000 ks malých a domovních čistíren.
Souhrn
Toto číslo je výsledkem ekonomických analýz a odhadů zdůvodňujících posun v rozhodování mezi centrálními a decentrálními
řešeními. Skoro zákonitostí je také to, že s posunem k řešení „co
nejblíže zdrojům“ se ukazuje, že jsou i další možnosti řešení sanitace, které vedou k dalšímu zlevňování odvádění odpadních
vod a lepšímu využití zdrojů. V Německu se tyto technologie
nazývají Neuartige Sanitärsystemen (NASS) a vycházejí z alternativního způsobu řešení sanitace vyznačujícího se např. oddělením moči nebo šedých vod. Doposud se těmito způsoby zabývalo
spíše jen pár nadšenců, ale dnes se ukazuje, že to může být cesta
k řešení neřešitelného (speciální přísné požadavky)… a hlavně
to, že z dlouhodobého hlediska je to po stránce využití zdrojů řešení „nejudržitelnější“, a to navíc nejen v kombinaci s decentrálem, ale i v kombinaci například s nízkoenergetickými stavbami.
Kombinace s decentrálními řešeními
Také v ČR, obdobně jako v jiných evropských zemích, se již
několik desetiletí vede debata o tom, jak co nejoptimálněji řešit
odvádění odpadních vod z objektů, které není možné jednoduše
napojit na veřejné kanalizace. Navíc jak zabezpečit, aby z těchto zdrojů znečištění nedocházelo k znečišťování podzemních

vod, zejména sloučeninami dusíku. Nová česká legislativa pro
vypouštění odpadních vod do zásaku jde dokonce tak daleko,
že i u ČOV do 50 EO požaduje denitrifikaci, což u objektů diskontinuálně užívaných je technologický problém - viz Tab. 1.
Velikostní
kategorie
(EO) *

CHSKCr

BSK5

N-NH4+

NL

Ncelk

< 10

150

40

20

30

x

10 - 50

150

40

x

30

30

> 50

130

30

x

30

20

"m" ** (mg/l)

Tab. 1: Ukazatele a emisní standardy podle NV 57/2016 Sb

V podstatě tak tento požadavek přímo navádí ke kombinaci co
nejstabilnějších nárůstových technologií s technologiemi využívajícími dělení odpadních vod.
V rámci několika projektů byly ověřovány (viz výsledky v Tab.
2) klasické nárůstové technologie - sestava septik + vetikální
biofiltr, kde bylo dosaženo jak v kontinuálním, tak přerušovaném provozu značného stupně nitrifikace a i částečné denitrifikace, ale ukazuje se, že pokud má být řešení jednoduché,
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pak nejlevnějším způsobem, jak např. dosáhnout ještě lepšího
odstranění celkového dusíku, je oddělení moči a její separátní
zpracování.
Technologie vhodné pro diskontinuálně obývaný dům
Zejména pokud jsou výkyvy v návštěvnosti, a to jak v rámci týdně, tak i v rámci roku, pak je z hlediska dlouhodobého
dosahování přísných parametrů vhodné volit spíše extenzivnější způsoby (založené například na anaerobních procesech)
v kombinaci s nárůstovými kulturami (např. septik + vertikální
biofiltr). V rámci projektu ANASEP byla vyvinuta a odzkoušena podle EN 12566-3+A2 sestava AS-ANAZON, kterou tvoří
septik AS-ANASEP a vertikální filtr AS-ZEON se zeolitovo-pískovou náplní. Zdržení v septiku (konstrukcí se spíše jedná
o anaerobní přepážkový reaktor) bylo cca 5 dnů a plocha filtru,
kterou tvořila směs zeolitu a písku, byla 1,2 m2/EO při výšce
filtrační vrstvy cca 1 m.
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Praktický příklad č. 1 - informační středisko pro návštěvníky CHKO
Zejména u sezónně provozovaných turistických objektů s velkými výkyvy v návštěvnosti je to prakticky jediná ekonomicky
únosná možnost - viz zpracovaná ekonomická studie pro rekreační objekt v CHKO (informační středisko) na frekventovaném
místě, bez možnosti napojení na el. energii a další sítě, které navštíví při hezkém počasí až 1000 lidí/den. Přičemž pro návštěvníky se počítá s 6 dámskými a 1 pánským klozetem a 5 pisoáry. Pro
personál pak s jednou splachovací toaletou bez dělení vod a sprchou. Vypouštění je možné jen do vod podzemních - do zásaku.
Varianty řešení:
Varianta a)
Komfortní splachovací klozety bez dělení vod, high-tech technologie s dávkováním substrátu a MBR s následujícím zásakem.

CHSK

BSK5

NL

Namon

Ncelk.

Pcelk.

P-PO43-

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

přítok

718

230

382

48,4

57,4

14,2

8,72

odtok septik

127

51

19

33,6

36,5

7,27

6,56

odtok filtr

32

4,0

4,9

3,19

34,9

5,29

5,00

%

95

98

99

94

38

62

-

odtoky testovaných aktivačních ČOV

52

7,1

15

4,52

30,7

3,81

-

Tab. 2: Výsledky dosažené zkouškou typu dle ČSN EN 12566-3+A2 pro AS-ANAZON

Z uvedeného, a i z dalších pokusů prováděných při nerovnoměrném zatížení, je vidět, že vertikální biofiltr vykazuje značnou stabilitu i co se týče odstranění amoniakálního a celkového
dusíku, čehož se dá využít jako základu pro řešení dané problematiky. Další opatření pro dosažení přísných českých požadavků na parametr celkový dusík pak mohou být již z portfolia
NASS - např. oddělení moči z pánských pisoárů a její separátní
zpracování. To je opatření, které provozovatele minimálně zatíží jak po stránce investičních, tak i provozních nákladů. V dalším textu je pro ilustraci uvedeno několik praktických případů.
AS-ANASEP

nátok

Varianta b)
Splachovací klozety s oddělením moči pro dámy a bezvodé
pisoáry, řešení odpadních vod pomocí septiku AS-ANASEP
a vertikálního filtru AS-ZEON a jímek na moč.
Varianta c)
Suché záchody pro turisty, splachovací toaleta pro personál jímky na exkrementy ze suchých záchodů, řešení toalety pro
personál pomocí septiku AS-ANASEP a vertikálního filtru
AS-ZEON a jímek na moč.

AS-WIPPE

rozvodné potrubí

sběrná šachta

drenážní potrubí

odtok

Obr. 1: Septik a vertikální filtr (septik AS-ANASEP + biofiltr AS-ZEON)
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Varianta d)
Komfortní splachovací toalety s řešením sestavy septik + vertikální filtr + sorpční filtr (pozn. varianta d) byla vyloučena
z důvodů legislativních - nereálné nároky na plochu a problematičnost odstranění Ncelk pod hranici 20 mg/l).
Varianta e)
Po vzoru řešení z Austrálie - splachovací toalety, ale s minimalizací spotřeby vody, splachovací toaleta pro personál a řešení
pomocí septiku a vertikálního filtru.

Ukazuje se, že nejčastějším případem využití NASS v praxi je
použití šedých vod ze sprch po úpravě na splachování toalet.
V českých podmínkách se tak dá šetřit až 50 % nákladů na
vyvážení, což v některých případech (pro čtyřčlennou rodinu)
může být až 13 500 Kč/rok. S využitím tohoto údaje se dá lehce
spočítat návratnost - pohybuje se kolem pěti let. Dále je možná
i jiná varianta pro případ, kdy pitné vody je nedostatek (viz Obr.
4). Tato varianta je však zatím z hlediska návratnosti výhodná
jen v případech, kdy se skutečně nedostává pitné vody - v případě dostatku pitné vody je návratnost více než 20 let.

Obr. 2: Příklad řešení hygienického zařízení pro turisticky exponovanou
lokalitu v Austrálii
Obr. 4: Řešení domu s nedostatkem pitné vody a s jímkou na vyvážení

Obr. 3: Vyhodnocení jednotlivých variant - graf vyjadřující srovnání variant
zohledňující investiční i provozní náklady při desetiletém provozu

Závěr
Výsledkem rozhodovacího procesu byl kompromis mezi nároky na komfort a náklady na investici a provoz. Vybráno bylo
řešení, kde budou využity separační toalety pro dámy a bezvodé pisoáry k oddělení moči a jejímu následnému transportu na
ČOV (ověřována bude dále možnost a stanovení podmínek pro
dávkování moči na biofiltr v době malého provozu).
Praktický příklad č. 2 - dům bez možnosti připojení ke
kanalizaci, není možný ani zásak
Další porovnání klasicky řešeného a optimalizovaného domu s využitím NASS je provedeno pro české podmínky a obvyklé nároky
uživatelů na dům, z kterého není možné vodu odvádět kanalizací
a v místě není možný zásak. Srovnávány jsou investiční a provozní náklady a návratnost v případě použití systému s dělením
vod.

Příklad č. 3 - nízkoenergetické stavby
Úspora spotřeby a dělení vod jsou další možnosti, jak snížit nároky na energetickou spotřebu a případně i snížit investiční náklady. Avšak z ekonomických důvodů se často nevyplatí dělat za
každou cenu všechna možná opatření z portfolia NASS. Vždy se
ale vyplatí použít spořiče vody, z dlouhodobého pohledu pak detekci úniku vody, např. protékající toaletou. Jednou z variant při
upřednostnění nízkoenergetického čištění vod (např. v případě
závislosti na solární energii) je použití sestav septik + filtr, a to
i za cenu vyšších investičních nákladů (ČOV s intenzivní technologií, např. s SBR, se dá pořídit za polovinu) - návratnost je pak
řádově za 20 let. U menších staveb je pak většinou i diskutabilní
recyklace tepla z vody - u větších staveb, zejména pokud se pracuje s teplou vodu, je už návratnost reálná.
Spořiče vody
Spořiče vody jsou často velice jednoduchá zařízení, která dokáží (zejména u veřejných budov) podstatně snížit produkci odpadních vod, a tím i náklady. Zejména tam, kde by se odpadní
vody měly odvážet, mohou být úspory značné. Existují také již
zařízení detekující např. protékající toalety.

Obr. 5: Spořiče vody a zařízení detekující netěsnosti v rozvodech pitné vody
[3], [4]
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Nízkoenergetické způsoby čištění vod
Existují i další možnosti, jak vyhovět požadavku na minimalizaci potřeby energie - viz např. již zmíněná sestava septik
+ vertikální biofiltr. V případě potřeby se pak dá využít i sestava s čerpadlem, které využívá energii z fotovoltaických panelů.

Obr. 7: Příklad zařízení na využití šedých vod a spirálový výměník tepla

Obr. 6: Příklad zařízení na čerpání s využití fotovoltaických panelů (AS-SUNO)

Recyklace vody a tepla
Recyklace vody a tepla přichází v úvahu zejména u větších objektů. Především se týká šedých vod a jejich znovuvyužití na
splachování toalet a využití tepla z šedých vod na ohřev teplé
užitkové vody. Recyklace šedých vod má již řadu sofistikovaných řešení (nejčastěji s využitím membránových technologií),
ale přirozeně intuitivně vznikly postupy zcela amatérské - nabrat z vany po osprchování hrníčkem vodu do kbelíku a použít
ji ke spláchnutí toalety nebo si umývat ruce nad splachovací
nádržkou.
Příklad projektu pro rekreační objekt - recyklace šedých vod
při současném využití tepla pro objekt výukového centra pro
děti a mládež (cca 30 osob). Investiční náklady na šedé vody
a jejich recyklaci. Po započtení provozních nákladů vyšla návratnost cca na 7 roků.

Závěr
Díky legislativnímu tlaku
(např. kvůli požadavkům na
vypouštění odpadních vod
do vod podzemních), a i díky
možným úsporám, se pomalu
ale jistě začínají jednotlivé
prvky NASS prosazovat do Obr. 8: Příklad zařízení na využití
praxe nejen formou pilotních tepla z šedých vod - deskový výměník
projektů. A to i v takových
zemích, které mají relativní dostatek vody. A i když to ještě bude
dlouhá cesta, kterou bude nutno urazit (např. v oblasti akceptace), tak to vypadá, že řešení jako je dělení moči nebo recyklace
šedých vod mají svoje místo všude tam, kde se budou uplatňovat ekologické přístupy v duchu udržitelnosti. Je také zřejmé, že
s používáním těchto technik ještě přibydou další praktické náměty. Cesta, na kterou se NASS vydaly, je tedy už nevratná.
Karel Plotěný
Literatura
[1] Korespondenz Abwasser (KA) 12/2013
[2] Návrh změn v Nařízení vlády č.416/2010 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
[3] https://www.prozeny.cz/magazin/bydleni-a-zahrada/koupelna/41639-jak-doma-usetrit-za-vodu-mame-moderni-tipy-ktere-to-udelaji-za-vas
[4] http://koupelnovebateriecz.tumblr.com/post/125911877346/jak-si-vybrat-umyvadlovou-baterii

Domovní ČOV pod hladinu spodní vody? Pro nás maličkost …
V poslední době jsme obdrželi větší množství poptávek po domovních ČOV, které budou částečně, více
či méně, zasahovat do spodní vody.
Zákazníky často zajímalo, proč pro tuto situaci máme konkrétní
výrobek (AS-VARIOcomp 5 K/PB/SV), zatímco někteří výrobci
se otázkou spodní vody nijak speciálně nezabývají. To nás nevyhnutelně vedlo k jediné otázce - jak se tedy ostatní vypořádají

s požadavkem zákazníků na umístění ČOV do spodní vody?
Zjistili jsme, že někteří:
• problém zkrátka neřeší - jakmile ČOV „vyplave“ nebo se
zdeformuje, nějak se improvizuje;
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• doporučují obetonování nebo obezdívání tvárnicemi - to
ovšem problém nevyřeší, příp. vyřeší pouze částečně.
Přitom je třeba si uvědomit, že pokud vnikne voda mezi plášť
ČOV a obetonování, a ČOV není dostatečně zakotvena do dna
a pláště, pak ani obetonování nepomůže.
Problémy, které je třeba v souvislosti s vysokou hladinou spodní vody řešit, jsou dva - deformace tlakem vody a vztlak (ten se
řeší i zatížením na terénu apod.). Oba tyto problémy řeší naše
dvouplášťová ČOV, označená jako AS-VARIOcomp 5 K/PB/
SV, která je navíc z pohledu zákazníka jednoduše instalovatelná - zákazník si jen betonem vyplní meziprostor v dvouplášti
a jako vstup použije typizované dílce. ČOV navíc vychází velmi dobře i cenově - dodávka k rodinnému domu (3-7 EO) přijde
zákazníka na cca 53 400 Kč bez DPH (v uvedené ceně je započítána ČOV, skruž, poklop a spotřeba betonu).
Obrázky z revize ČOV v dvouplášťovém provedení se vstupem
ze studnových typizovaných dílců
Vratislav Cibula

Jak vybrat nádrž na dešťovou vodu?
Dešťová voda zachycená ze střech aj. zpevněných ploch má mnoho využití - od zalévání zahrady až po
využití v domě nejen na splachování, praní a úklid, ale dokonce po úpravě už i na sprchování.
Protože využitím dešťové vody můžeme ušetřit nezanedbatelnou část výdajů za vodu, bývá rozhodnutí pořídit si nádrž na
dešťovou vodu a začít využívat dešťovku poměrně snadné. Nicméně pokud jde o výběr samotné nádrže, už to tak jednoduché
není. Na co si dát při výběru nádrže pozor? Jaké jsou výhody
a nevýhody jednotlivých řešení?
Co je potřeba vědět již před výběrem nádrže?
1. Velikost nádrže
Výběr správné velikosti nádrže na vodu se odvíjí od odvodňované plochy (zpravidla plochy a typu střechy) a vydatnosti
srážek v dané lokalitě. Existují kalkulačky, které vám po zadání
několika málo parametrů samy spočítají objem nádrže, např.
http://www.asio.cz/cz/navrh-systemu-pro-vyuziti-srazkove-vody.
2. K čemu bude dešťová voda využívána
Důležité je uvědomit si, k jakému účelu budeme dešťovou vodu
využívat a podle toho odhadnout přibližnou roční potřebu.
V případě využívání na splachování WC a praní prádla, je třeba
vědět, s kolika osobami lze počítat. V případě využívání dešťové vody pro zálivku zahrady je třeba znát přibližnou plochu
zahrady, kterou budeme zavlažovat.

Pro využívání dešťové vody v domě musí být vnitřní rozvod
užitkové vody oddělen od okruhu vody pitné. V případě, že dojde voda v dešťové nádrži, je přes čerpadlo zajištěna dodávka
pitné vody do okruhu s užitkovou vodou tak, aby bylo např.
vždy čím splachovat.
3. Výška hladiny spodní vody
Vysoká hladina spodní vody je nebezpečná, protože může narušit stabilitu nádrže natolik, že může dojít až k jejímu zborcení.
Z toho důvodu je v rizikových lokalitách zvážit nutnost např.
obetonování nádrže nebo zvolit nádrž dvouplášťovou.

Obr. 1: Nádrž zborcená
vlivem vzestupu hladiny
spodní vody

Jakmile máme zodpovězeny předchozí otázky, můžeme přistoupit k výběru samotné nádrže na vodu. U všech lze předpokládat, že jsou 100 % voděodolné, odolné proti korozi a vyznačují se dlouhou životností. A co dál?
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Betonové nádrže
+ odolnost vůči spodní vodě, která může být mnohdy problé
mem v případě plastových nádrží
+ variabilita objemu - vylije se takový objem, jaký je potřeba,
není třeba spojovat více menších plastových nádrží v případě
potřeby velkého objemu atp.
+ statická únosnost - lze je bez potíží umisťovat do pojezdových ploch
+ jednoduchá možnost umístění příslušenství pro hospodaření
s dešťovou vodou
- vysoká cena - k ceně nádrže je třeba kvůli její hmotnosti navíc připočíst často značné náklady na dopravu a uložení do
země (pokud se nádrže nevylévají na místě, je třeba zaplatit
jeřáb atp.)
Sklolaminátové nádrže
+ flexibilita a nízká hmotnost - snadná manipulace
+ pokud dojde k poškození, poměrně jednoduchá možnost
opravy
- menší statická únosnost, v případě obetonování je instalace
časově náročnější
- často se vyskytují problémy s praskáním nádrže
- často úzký vstup
IBC kontejnery
+ cena
+ snadná manipulace
+ možnost stohování - šetří místo na skladování
- při uložení do země bez betonáže - špatná únosnost, zborcení
vlivem tlaku zeminy, problémy při vysoké hladině spodní
vody
- neestetický vzhled
- při uložení nad zemí se ve vodě mohou tvořit řasy
- při využití již použitých nádrží hrozí riziko újmy na zdraví
a poškození životního prostředí vinou neodborně vyčištěných kontejnerů
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Svařované nádrže
+ možnost výroby na míru včetně přepážek aj. prvků
+ poměrně nízká pořizovací cena
+ nízká hmotnost
+ jednoduchá možnost umístění příslušenství pro hospodaření
s dešťovou vodou
- při nesprávném usazení může nádrž prasknout snadněji než
nádrž monolitická
Monolitické plastové nádrže
+ některé bývají již v základu vybaveny teleskopickým komínkem - jednoduché přizpůsobení výšky dle úrovně terénu
+ žebrovaná konstrukce slouží nejen ke zpevnění nádrže, ale
i jako ochrana proti protlačení stěn
+ nízká hmotnost - snadná manipulace a instalace
+ výhodná cena
+ u monolitických nádrží (tj. vyrobených z jednoho kusu) neexistuje riziko závady na svárech, popraskání nebo netěsnosti
+ není nutné obetonování (v případě, že se nevyskytuje v dané
lokalitě spodní voda)
Časté dotazy a pochybnosti
Čas od času jsme se u našich zákazníků setkali s pochybnostmi
okolo přínosu plastových nádrží na dešťovou vodu. V zásadě je
téměř každé řešení správné, záleží jen, jak dlouho vydrží a co
vlastně člověk chce.
„Proč bych kupoval nádrž za 10 tis. Kč, když si mohu pořídit
kubíkovou nádrž v potravinářské kvalitě za desetinu ceny?“
Cena plastové nádrže na vodu může do značné míry ovlivnit
naše rozhodování, nicméně, je třeba si uvědomit, že jde o investici do budoucna. Zejména, pokud předpokládáme trvalé
a spolehlivé řešení. Klasické IBC kontejnery, sudy, zásobníky
a barely na dešťovku se v průběhu let staly evergreenem českých zahrad a samozřejmou součástí systému zalévání a využívání dešťové (nebo studniční) vody. Jako nadzemní nádrž na
vodu je toto finančně nenáročné řešení poměrně uspokojující,
nicméně jsou zde některá omezení:
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• v nadzemní nádrži se pravděpodobně bude bez chemického
ošetření tvořit řasa,
• nádrž/barel není vyhovující z estetického hlediska.
Na běžné zalévání na zahradě je nadzemní nádrž relativně vyhovujícím řešením. Při instalaci systému je nutné počítat také
s filtrování nečistot na vstupu. Jako alternativa podzemních nádrží na vodu se kontejnery, sudy a barely nejeví jako varianta,
která by měla vydržet léta bez potíží. Konstrukční vlastnosti
těchto výrobků nejsou primárně uzpůsobeny pro tyto účely,
a může tak reálně hrozit promáčknutí nádoby nebo její totální
zničení. Tato rizika je možné potenciálně eliminovat obetonováním nádrže, přesto, samotné „slepené“ řešení pravděpodobně
nebude o nic časově a finančně zajímavější, než ostatní řešení.
„To už je lepší si pořídit studnu za 30 tis. Kč a je vystaráno.“
Vystaráno zdaleka není, i když by se tak na první pohled mohlo
zdát. Zdroj vody z vrtané studny je sám o sobě jistotou, že voda
bude nekonečně k dispozici. Není tomu tak vždy:
• kapacita vody, co je aktuálně k dispozici ve studně, je omezená,
• období sucha může výrazně snížit denní kapacitu studny.
Z praktického a ekonomického hlediska má věc i další faktory,
se kterými moudrý hospodář počítá:
• při absenci akumulační nádrže na vodu je potřeba neustále zapínat/vypínat čerpadlo ve studni (zvýšená frekvence
zapínání/vypínání zvyšuje riziko poškození vrtu - zejména
u čerpadel nižší kvality),

• bez akumulační nádrže na vodu odpadá možnost využívat
dešťovou vodu,
• nemůžeme počítat se zásobou vody pro případy nenadálého
sucha nebo aktuální zvýšené potřeby vody,
• voda z akumulační nádrže na vodu má relativně vyšší teplotu
než voda ze studně (voda je „připravená“ na zalévání).
„Chtěl bych vidět, co tam bude za pár let z té střechy za bordel
usazený, kdo a jak to bude čistit.“
Nečistoty nejsou pro odborně instalované systémy na akumulaci a využívání dešťové vody žádný problém. Plastové nádrže
na vodu AS-REWA od ASIO jsou vybaveny filtrem hrubých
nečistot na vstupu. Díky aplikaci průtokového filtru na dešťovou vodu není třeba filtr nikterak často podrobovat kontrole.
Navíc filtr AS-PURAIN disponuje samočistícím efektem díky
principu vodního skoku. Z hlediska čištění nádrže právě přichází kámen úrazu u některých alternativ nádob na srážkovou
vodu. Předpokladem pro čištění nádrže je totiž adekvátní vstup,
kdy můžeme na dno nádrže spustit kalové čerpadlo, zvířit dno
a započít samotné čištění. Proces údržby kalovým čerpadlem
pak provádíme cca jednou za 5 let.
Potřebujete více informací?
Věříme, že vám tento článek pomohl se lépe zorientovat v problematice využívání dešťové vody. S výběrem vhodné velikosti
vám pomůže naše kalkulačka. V případě jakýchkoli dotazů nás
neváhejte kontaktovat, konzultace poskytujeme vždy zdarma!
Martin Šrámek

Netradiční schůzka projektu
Za široké účasti partnerů projektu „Hydrofobní a olejofobní povrchy v interakci s kapalinou“
- zasvěceným lépe známý pod označením PLAZMA - proběhlo v Kobylí na Moravě závěrečné projektové
setkání.
Projekt se zabýval vývojem hydrofobních vrstev, a to nejen
v oblasti čištění odpadních vod, ale i pro náročné technické
aplikace na hydraulických prvcích. Rozsah projektu dokládá
i velký počet dosažených výsledků, kterých je celkově přes 35
a mezi kterými nechybí funkční vzorky, ověřené technologie
nebo např. i patent. Obrázek ukazuje, jakým způsobem se chovají kapky vody na hydrofobním povrchu.
Pro představu, jedním z cílů projektu bylo vyvinout takovou
povrchovou úpravu, která bude omezovat nárůst biomasy na
polypropylenových površích. Že se tento úkol zdařil, dokládají
i výsledky dlouhodobého testování. Jedná se o vzorky polypropylenu, jež byly sledovány v reálných podmínkách. Levý
vzorek byl povrchově ošetřen proti zanášení biomasou, pravý
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nebyl nijak upraven. Vzorky byly testovány déle než jeden rok
(429 dní) a přinesly velmi zajímavé výsledky.
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Rádi bychom touto formou poděkovali všem řešitelům projektu: Masarykově univerzitě, Vysokému učení technickému
v Brně, Technické univerzitě v Liberci, ČKD Blansko Engineering, a. s. a Patrii Kobylí, a. s. za spolupráci. Věříme, že
výsledky brzy naleznou uplatnění v praxi.
Závěr projektového setkání se nesl v netradičním duchu, kdy se
celý řešitelský tým přemístil do vinného sklepa, kde proběhla
degustace vín i s odborným výkladem.
Projekt „Hydrofobní a olejofobní povrchy v interakci s kapalinou“ je řešen s finanční podporou TA ČR.
Nina Kramerová

Odběry vzorků u domovních čistíren v souvislostech
Kontrola provozu domovních čistíren je důležitou součástí ochrany podzemních i povrchových vod.
V zájmu společnosti by mělo být, aby tato kontrola byla co nejefektivnější - za co nejméně vynaložených prostředků a s co
nejmenšími časovými nároky získat věrný obraz skutečnosti,
s cílem zajistit odpovědné chování provozovatelů a odpovídající stupeň ochrany životního prostředí, např. formou plnění
NEK (norem environmentální kvality).
Kontrola domovních ČOV je specifická tím, že náklady na
sledování provozu domovních čistíren jsou pro uživatele významným nákladem, a i z hlediska státu představuje tato kontrola vzhledem k počtu domovních čistíren nemalou položku.
Nastavení postupů by proto měla být věnována odpovídající
pozornost, protože každá neefektivnost se násobí několika tisíci případů, což ve výsledku představuje milióny korun a tisíce
hodin vyjasňování nejasností.
Nejhorší stav pro všechny zúčastněné by byl drahý systém, který by měl malou vypovídající hodnotu a s výsledky pak dále
nepracoval motivujícím způsobem. Takový systém by na jedné
straně vyžadoval zbytečně podrobné a drahé rozbory, nebyl důsledný a výsledky rozborů získával jen od zlomku provozovatelů, a ani s těmi rozbory, které by byly k dispozici, by nepracoval
a namísto vypovídajících statistik prezentoval subjektivní názory jedinců. Vytvořil by se tak demotivační systém, který trestá
pár poctivých a to určitě není to, co by mělo být cílem legislativy a kontroly. V zájmu co nejvyšší objektivity a efektivity je
třeba se na problematiku podívat komplexně, a tedy i z hlediska
zájmů všech subjektů zúčastněných na problému:
• Provozovatelé budou logicky usilovat o co nejmenší (spíše
nejméně nákladnou) kontrolu.

• Dodavatelé čistíren budou vděční za každé zvýšení požadavků,
a tedy za co největší definovaný požadovaný rozsah dodávky
- čím víc a dražších výrobků dodají, tím víc dostanou zaplaceno, a za nějakou alespoň krátkodobou konkurenční výhodu
- prosazení něčeho, co ostatní konkurenti nemají v nabídce.
• Laboratoře pak uvítají co největší rozsah prováděných laboratorních prací. V ČR je 30 tis. domovních ČOV a tak
z hlediska množství zakázek a jejich ceny není jedno, kolik
se předepíše vzorků a jaký bude rozsah stanovení - objem
trhu s laboratorními pracemi to ovlivní v desítkách miliónů.
• Stát zabezpečující ochranu životního prostředí pro své občany by měl zájmové skupiny usměrnit a při kontrole usilovat o co nejvěrnější obraz a o co nejmenší náklady spojené
s kontrolou (a samozřejmě o celkové náklady na zacházení
s odpadními vodami).
V celospolečenském zájmu by mělo být nastavení co nejefektivnějšího systému, bez zbytečných nákladů. Dále by stále mělo
být bráno v úvahu, že by podmínky (náklady), za kterých je
řešeno odvádění odpadních vod, měly být obdobné pro všechny skupiny, a žádná skupina občanů by neměla být nějak znevýhodněna. Proporcionální by měly být i nároky na jednotlivé
součásti společnosti - zemědělce, komunál, průmysl. A hlavně celý systém by se měl pohybovat v oblasti reálných požadavků,
tj. nevnášet do něj alibistické prvky, které navýší náklady, ale
nezvýší vypovídající schopnost.
Rozbor problému
Z hlediska ekonomického stát nemá a ani nebude mít v budoucnosti dostatek prostředků na centrální řešení. Nemá je ani
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tak bohatý stát jako Německo. Namísto ignorace problému
a jeho úmyslného komplikování na základě subjektivních pocitů ovlivněných různými lobby je nutné hledat způsob, jak se
s touto skutečností co nejefektivněji vypořádat. Způsob kontroly je pak nedílnou součástí toho, jak lokality, které je nehospodárné řešit centrálně, vyřešit rozumně.
Územní plánování
Prvním krokem k racionálnímu jednání by měl být jasný, odpovědně zpracovaný, územní plán (nebo jiný plán, nejlépe asi
PRVK), z kterého by bylo jasné, jak bude území po stránce odvádění vod řešeno. Plán, který by si vědomě odsouhlasili obyvatelé té které lokality a který by zohlednil i požadavky ochrany životního prostředí z hlediska širších zájmů - tj. vč. vlivu na
sousedící oblasti. V těchto plánech by pak bylo vyznačeno, kde
se uvažuje s decentrálními řešeními, a jaké na ně budou kladeny
nároky z hlediska ochrany veřejných zájmů. Takto z nadhledu
by pak bylo zřejmé, jaké nároky na uživatele klást, aby výsledek byl co nejefektivnější, a to jak po stránce náročnosti čištění
(a tedy i nákladů), tak i po stránce kontroly. Součástí plánu by
mělo být i to, jak budou řešeny případy v období, kdy obec zatím nemá prostředky například na centrální řešení.
Kontrola provozu
Rozsah kontroly může být od jednoduchých úkonů až po nejsložitější a i četnost kontrol od náhodných až po kontinuální
sledování. Také vypovídající schopnosti jednotlivých úkonů
mohou být různé a je třeba je ještě vidět v souvislosti s tím, zda
výsledek má nějaký reálný význam, zda na jeho základě lze
něco vyvodit nebo učinit nějaké opatření. U domovních čistíren
se zpravidla sledují ukazatele požadované příslušnými nařízeními vlády a případně navíc ještě pH. Z hlediska efektivity je
zajímavý postup, který je uplatňován v Rakousku, kdy pokud je
splněn ukazatel na amoniakální dusík (čistírna nitrifikuje), má
se za to, že všechny ostatní ukazatele jsou splněny. Zkoumali
jsme tuto skutečnost na několika tisících rozborech (diplomová
práce na VUT - Vaverková, 2010) a platí to i v podmínkách
České republiky. V rámci této diplomové práce bylo vyhodnoceno téměř 200 čistíren odpadních vod a závěry podložené
statistickou analýzou říkají, že pokud je u čistíren pod 50 EO
odtoková koncentrace N-NH4 pod 10 mg/l, tak odtoková koncentrace BSK5 nebyla vyšší než 24 mg/l, čímž se jen potvrzují
předpoklady z rakouské normy.
Rakušanům to umožňuje chovat se maximálně efektivně - přímo
na lokalitě změří laborant amoniak, a pokud je v normě, vzorek
neodebírají a další rozbory se neprovádí. Elegantní, motivující,
jednoduché a vedoucí k tomu, co bychom měli chtít - s co nejmenší námahou zajistit efektivní kontrolu a motivaci lidí ke starosti
o čistírny. Uživatel, který se o čistírnu stará platí méně za rozbory.
Typ vzorku u domovních čistíren
Na začátku by měla být otázka „Co je cílem odběru vzorku?“.
Odpověď je jasná - získat pravdivý obraz o funkčnosti čistírny.

Abychom získali pravdivý obraz, je třeba začít od zhodnocení
funkce čistírny a možností, které mohou ovlivnit výsledky rozboru.
Technologie domovních čistíren je různá - nárůstové kultury,
aktivace, anaerobní procesy. Ve všech případech je však nepravděpodobné, že by se v průběhu několika hodin měnily odtokové parametry (doba zdržení je zpravidla více než 1 den).
Buď je vzorek vyhovující teď nebo i za hodinu nebo za dvě,
anebo je nevyhovující a je jedno, jak dlouho je odebírán. Podívejme se podrobněji na uvedené tvrzení z pohledu jednotlivých,
nejčastěji používaných, technologií:
• klasický aktivační proces s několikahodinovým zdržením
- stačí se podívat do kterékoli učebnice technologie vody
(např. publikace Chudoba, Tuček Koníček, kde je k tomu
krásný graf) a z ní je zřejmé, že ke zhomogenizování a rozkladu znečištění v aktivaci dojde již po několika minutách,
a že možnost, že by nějaký neobvyklý nátok ovlivnil odtokové parametry (u domovní ČOV), není ani teoretická;
• septik + biofiltr - zdržení v takových systémech je několikadenní (více než 5 dnů), homogenizace už v samotném septiku téměř dokonalá, a tak opět ovlivnění odtoku v řádu hodin
není ani teoreticky možné.
Navíc se za nejlépe fungující aktivační ČOV považují membránové ČOV a SBR (viz výsledky měření při zkouškách domovních ČOV ve VÚV TGM v Praze). V případě SBR technologií
je nesmyslné odebírat několikahodinový vzorek už z hlediska
nastavení procesu SBR.
Riziko špatně odebraného vzorku u domovních čistíren spočívá obvykle v tom, že např. hydraulickým nárazem, kterým si
zajišťujeme odtok v době kdy nic nenatéká, odtečou i plovoucí
nečistoty, nebo že se nevhodně umístěným odběrovým zařízením odeberou sedimenty z odtokového žlabu. Specifikem odběru vzorků odtoku u domovních čistíren je pak to, že obvykle
v době, kdy přijde vzorkař odebírat vzorky, není obvykle žádný
přítok (a u některých čistíren tedy ani odtok) z ČOV.
Z výše uvedeného vyplývá, že jednorázově odebraný prostý
vzorek na místě k tomu určeném bude poskytovat věrný obraz
funkce čistírny. Pokud bychom se inspirovali rakouskou normou a sledovali amoniakální dusík na odtoku na místě, mohlo by se jednat o vhodný způsob, jak s minimálními náklady
a znalostmi objektivně zkontrolovat funkčnost čistírny, a do budoucna i způsob, jak elegantně kontrolovat odtokové parametry
na dálku (třeba i úřady). Pomocí amoniakální sondy a přenosu
dat by to byla otázka jednotek tisíců korun.
Četnost kontrol a vzorků
Ta by jednoznačně měla být vztažena k významu lokality.
U čistíren, které mají minimální možnost ovlivnění okolí, by
měla být možnost i vzorek neodebírat a jen konstatovat funkč-
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nost nebo nefunkčnost čistírny, na což by stačila vizuální kontrola. Naopak v případech velkého ovlivnění (např. ohrožení
rostlin nebo živočichů) by klidně mohlo přicházet v úvahu
i kontinuální sledování funkce čistírny.
Dnešní stav a jeho hodnocení
V NV 57/2016 Sb. jsou v podstatě následující možnosti: Minimální četnost měření míry znečištění odpadních vod podle
odstavce 1 písm. f) je dvakrát ročně s typem vzorku A, kterým se rozumí dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním
8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Pokud
je čistící zařízení vybaveno akumulačním prostorem pro vyčištěnou odpadní vodu umožňující hydraulickou dobu zdržení alespoň 2 hodiny, je možné použít typ vzorku prostý jednorázově
odebraný z akumulačního prostoru.
Poté, co „někde“ vypadl dovětek k tomuto odstavci: „… při
řízeném nebo nepravidelném vypouštění odpadních vod do vod
podzemních stanoví vodoprávní úřad způsob sledování přiměřeně k požadavkům tohoto nařízení a k místním podmínkám.“,
je vodoprávní úřad nucen požadovat výše uvedené a dostává se
tak do situací, kdy vědomě požaduje nereálný nebo nesmyslný postup anebo podporuje diskutabilní řešení a znevažuje tím
i svou odbornost.
Proč nesmyslný a nereálný?
Konkrétně v následujících situacích podle nařízení postupovat
nelze:
• U čistíren SBR, kde je fáze sedimentace a vypouštění vyčištěných vod 1x denně (a to např. v noci), nebo i u ČOV, kde
je vypouštění např. 2x denně.
• U ČOV, kde je vypouštění řízeno plovákem podle výšky hladiny v ČOV.
• Největší část odběrů se v praxi provádí zpravidla v době, kdy
nic neodtéká (dopolední hodiny, kdy jsou uživatelé mimo
objekt).
Proč je požadavek diskutabilní?
• Ekonomické hledisko (poškozuje provozovatele) - dvouhodinovým vzorkem se nezíská vzorek s nějakou vyšší vypovídající schopností a stanovení dvouhodinového vzorku tedy
jen zbytečně zvyšuje náklady na prováděné kontroly.
Problematický je i požadavek na akumulační nádrž - který
sice vypadá na první pohled logicky, ale:
• Při praktickém provádění je podstatně větší možnost ovlivnění výsledků vzorků co do pozitivní i negativní chyby např. tím, že se vzorek odebere z hladiny, kde jsou plovoucí
částice, nebo se naberou i sedimenty, nebo naopak tím, že
se odfiltrují plovoucí látky na hladině. V akumulační nádrži
také může dojít k druhotnému znečištění (nárůst řas) nebo
naředění srážkovými vodami.
• Prakticky nejasné, co je myšleno hydraulickou dobou zdr-
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žení a k jakému průtoku je tato doba vztažena? K průtoku
v době odběru vzorku?
• Toto ustanovení zvýhodňuje nějakého dodavatele bez toho,
aby se nějak prokázala výhodnost ve vztahu k životnímu
prostředí.

Obr. 1: Odběr vzorku z hladiny nádrže

Co se týká NV č. 401/2015 Sb.
Praxe už ukazuje, že i když je tam možnost postupovat na rozdíl
od NV 57/2016 Sb. individuálně, tak část týkající se odběrů je
v NV pro úřady popsána nejednoznačně s různou možností
interpretace. Například zavádějící výklad úředníka: „Protože žadatel nemá nádrž za čistírnou, tak musím předepsat 4
vzorky za rok“, přičemž z logiky věci vyplývá, že četnost by
měla souviset s lokalitou a mírou ovlivnění recipientu, a ne se
způsobem odběrů vzorků - navíc, když se vzorkem z nádrže
za čistírnou nedosáhne vyšší vypovídající schopnosti - zdůvodnění viz výše.
Návrh řešení
Říká se, že kritizovat umí každý. Je také zřejmé, že není jednoduché zvládnout legislativní proces bez vlivu nejrůznějších
lobbistických skupin a i nejrůznějších subjektivních názorů.
A je také jasné, že z hlediska množství a významu připomínek
je pro legislativní orgány odebírání vzorků nepodstatným problémem. Na druhé straně je to pro uživatele čistíren i pro vodoprávní úředníky významný administrativní prvek, který navíc
podstatně ovlivní celou ekonomiku a v důsledku i funkčnost
domovních čistíren. Proto by bylo potřebné věc dotáhnout do
rozumného jednoznačného konce. Celému problému by také
prospělo zjednodušení, neboť dnešní stav je uměle komplikovaný a z hlediska celospolečenského je dohadování se kolem
vzorkování festival neúčelně vynaloženého času jak projektantů, tak i vodoprávních úřadů.
• Typ vzorku - z hlediska průkaznosti funkce domovní čistírny
stačí jednorázově odebraný vzorek (viz výše).
• Četnost - z hlediska četnosti odběrů by pak měla být zohledněna samotná lokalita a možnost jejího ovlivnění, tj. vodoprávní úřad by měl mít pravomoc posoudit (nebo vyjít z hod-
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nocení v územním plánu) pravděpodobnost ohrožení lokality
a podle toho určit ve škále od jednoduché vizuální kontroly,
přes odběr jednoho vzorku ročně až do čtyř vzorků - což je
srovnatelné s většími čistírnami. Ve výjimečných případech,
např. pro objekty v CHKO, by pak mohl nařídit i kontinuální
kontrolu funkce ČOV.
• Způsob podávání hlášení a zpracování výsledků - by si už také
zasloužily formu odpovídající tomuto století - systém, do kterého by se zadávaly rozbory bez zasílání poštou a ve formě,
která by umožňovala vodoprávním úřadům jak kontrolu provádění nařízených úkonů, tak i statistické vyhodnocení.
Závěr
Jak již bylo řečeno, kontrola domovních ČOV je celospolečenským zájmem. Tomu by mělo odpovídat i její provedení - měla

by být co nejefektivnější, racionální, vypovídající, s reálně
využitelnými výsledky, co nejméně nákladná a motivační. No
a to všechno jde s dnešními technickými možnostmi realizovat.
Karel Plotěný
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Odpadové vody aneb ASIO se v Tatrách neztratilo
Tradiční akce, v podstatě známé tváře, jen o rok starší, a pak na druhé straně nástup nové generace
technologů.
Na programu bylo pár přednášek s významným sdělením L. Novák o limitech biologické čistitelnosti odpadních vod, D.
Stránský s chytrými obcemi, J. Foller se železem na odstraňování fosforu… My jako ASIO, spol. s r.o. (Plotěný K.) jsme

Elektrochemická alkalizace odpadních vod
s vysokou koncentrací amoniakálního dusíku
Ondřej Škorvan1, Martin Paidar2, Martin Roubalík2

ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5,166 28 Praha 6
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Amoniakální dusík ve vodách

Elektrochemická úprava pH
 Elektrolýza vody

 Zdroj: přirozený (hnůj, rozklad hmoty) a umělý (hnojiva, odpady, odpadní vody)

 Katodová komora – zvýšení pH

 Toxický pro vodní organismy již od koncentrací kolem 0,5 mg/l

2H+ + 2e- = H2

2H2O + 2e- = H2 + 2OH-

Metody odstraňování amoniakálního dusíku

 Anodová komora – snížení pH

 Biologické

2H2O = 4H+ + O2 + 4e-

 nitrifikace s následnou denitrifikací
 nitritace s následnou denitritací, případně anammox procesem

4OH- = 2H2O + O2 + 4e-

 Správný separátor je stěžejní pro účinnost
procesu
 Potenciál pro úpravu pH v širokém
rozmezí, le hodnoty mimo interval 2-13
vyžadují vysoké proudy
 Následná korekce pH zpět na původní hodnoty

 Fyzikálně chemické

oxidace silnými oxidačními činidlem - chlorace
elektrochemická oxidace
sorpce na zeolity
stripování vzduchem, či vodní parou, z alkalického roztoku

Popis aparatury

Porovnání separátorů

 stripovací kolona 3 l s integrovanou elektrolytickou celou
 Anoda: Pt/Ti; katoda: nerezový tahokov

 Zvýšení pH v
katodové různými
separátory a
proudovými
hustotami
 0.25 M Na2SO4 25°C

 testované separátory:
 PVC diafragma (Daramic, USA) (velký hydraulciký odpor)
 PVDF nanovlákenná tkanina (Spur, ČR) (malý hydraulický odpor)
 Iontově selektivní membrána Nafion 117 (Dupont, USA) (neporézní)

 kontinuální provoz – bez recirkulace
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Stripování amoniaku
pH ve stripovací koloně
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ASIO, spol. s r.o. se pak v programu objevilo ještě párkrát, a to
jako partner výzkumných projektů, např. v projektech s anaerobními membránami, srážením fosforu, elektrochemickými
postupy (viz poster) nebo využitím ozonu (spolupráce s STU
Bratislava).
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se zúčastnili příspěvkem o decentrálu v České republice, který
si dal za cíl zmapovat jak stav, tak i nálady kolem decentrálu.
Za novinku v přednášce bych považoval to, že padl návrh na
to, aby se do hodnocení decentrálu zavedla instituce „únosné
ceny vody“ jako jednoho z parametrů pro hodnocení navržených řešení. Bylo by to logické - dopad na sociální únosnost
se používá u posuzování legislativy jako jeden z parametrů.
Z tohoto pohledu by pak například jímky na vyvážení vyzněly
jako věc, kterou je nutno řešit a ne upřednostňovat… zatím se
únosná cena vody pohybuje kolem sta korun za kubík, což jsou
schopny splnit centrální čistírny a decentrál s využitím domovních ČOV se této hranici blíží (pokud se snažíme udržet provozní náklady na rozumné míře). Naopak např. jímky na vyvážení jsou úplně mimo hranici, a to jak po stránce investiční, tak
i provozní.
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vstup: 500 mg/l NH4, 0.2 mol/l Na2SO4; 25°C, průtok 1 l/h, I = 3 A
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Fialové zabarvení
roztoku značí
změnu pH
(indikátor –
fenolftalein)
Upscale laboratorní
cely

Závěry
 vyšší výtěžky než teoretické indikují pronikání roztoku skrze separátor
 iontově selektivní membrána eliminuje prostup roztoku a tudíž veškerý průtok teče skrze stripovací kolonu
 bylo dosaženo vyšší proudové účinnosti než 80 % pro úpravu pH – nízký stupeň pronikání OH- a H+ iontů skrze
iontovýměnnou membránu
 proces se dlouho ustaluje – rychlému ustálení se dá pomoci předalkalizací objemu stripovací kolony silnou zásadou
 stripování při pH >10 je možné, pH kolem 12 je žádoucí a dosažitelné
 je vyžadován relativně velký průtok stripovacího vzduchu – při 100 l/h nebyly pozorovány změny v koncentraci
 navržený proces je vhodný především pro koncentrované odpadní vody, které jsou jiným způsobem špatně čistitelné

Projekt TA04020939/Aplikace pokročilých
elektrochemických systémů na čištění specifických
odpadních vod s vysokou koncentrací amoniakálního
dusíku je řešen s finanční podporou TA ČR.

A celkové hodnocení? Akce se stoupající účastí (atraktivní prostředí), na slušné odborné úrovni (nové myšlenky a zkušenosti)
s velkým potenciálem pro navázání a udržení osobních kontaktů.
Karel Plotěný
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Přednáška pro studenty oboru Provoz techniky na Mendelově universitě v Brně
V rámci spolupráce s vysokými školami proběhla další přednáška realizovaná Výzkumným oddělením
firmy ASIO, spol. s r.o.
Cílem této spolupráce je zejména snaha pomoct studentům univerzit načerpat co nejvíce praktických poznatků a doplnit tak
teoretické znalosti, které získávají na přednáškách. Je to také
dobrá příležitost, jak představit vize a cíle naší firmy veřejnosti.
Tentokrát jsme uspořádali přednášku pro studenty oboru Provoz techniky na Mendelově universitě v Brně. Přednáška byla
zaměřena zejména na filtrace v oboru vodního hospodářství,
a tak byly studentům představeny filtrační metody a materiály
a dále i koncepce membránových čistíren odpadních vod, které
se začínají v ČR objevovat stále častěji. Studenti se zajímali
i o praktické porovnání současných technologií pro čištění odpadních vod v odloučených lokalitách a porovnání nákladů na
čištění odpadních vod mezi septikem, septikem se zemním filtrem a domovní ČOV.
Michal Došek

Quo vadis, vodo?
V předvečer konference „Městské vody 2016“ se ve Velkých Bílovicích uskutečnilo setkání členů odborné
skupiny Odvodňování urbanizovaných území (OS OUÚ) při CzWA.
Za ASIO, spol. s r.o. se zúčastnili Oldřich Pírek a Karel Plotěný. Diskuze zúčastněných odborníků z různých oborů působení
charakterizovala současný stav v oblasti hospodaření s dešťovou vodou (dále HDV). Na mnoha osobních zkušenostech,
které ten večer zazněly, bylo poukázáno na plusy i nedostatky,
které v této oblasti Česká republika má.
Problém „voda“ je starý jako lidstvo samo. Buď lidstvo řeší
přebytek vody (vzpomeňme jen několika povodňových událostí
v ČR na přelomu století) nebo naopak nedostatek vody, což je
problematika rezonující naší společností právě teď, po několika
na srážky chudších letech.
Oba stavy (sucho i povodně) jsou, pochopitelně z mnoha důvodů, neuspokojivé. V obou případech je dobrou prevencí správně
v praxi uplatňovaný systém HDV. Systém, který jednoznačně podporuje trvale udržitelný rozvoj urbanizovaného území, který řeší
vhodnými komplexními úpravami účelné zadržení vody v území,
její maximální využívání, případně řízené zpomalené odvádění.
Mezi plusy byl během diskuzního večera zejména jmenován:
• posun v legislativní oblasti
Oproti době, kdy jediným požadavkem ve vztahu k srážkovým

vodám v urbanizovaném území bylo jejich co nejrychlejší odvedení, existují dnes legislativní nástroje, které systémy HDV
vyžadují používat (zákonné i technické normy).
• zájem developerů a investorů o uplatnění systémů HDV
I když tato informace může vyznít překvapivě (komplex opatření HDV bude investičně vždy dražší než konvenční odvedení
vody z území) má optimální řešení HDV v budovaném území
či jen dílčím objektu pro investora dlouhodobí význam. Kromě
provozních úspor je to i vyšší přidaná hodnota objektu, která se
pochopitelně odráží i v ceně prodejní a v cenách nájmů.
V rámci večera jsme se všichni shodli, že nejhorší je to s uplatňováním všech zákonných a normových požadavků na HDV
v praxi. Za největší „brzdy pokroku“ lze tedy označit:
• setrvačnost v myšlení a určitou míru nepochopení principů
HDV (ať již laické či odborné veřejnosti)
Závěr takovéto diskuze vyzněl naprosto logicky - požadavek na
pokračování práce odborné skupiny OUÚ hlavně na poli propagace principů HDV.
Také v tomto směru byla absolutní shoda všech zúčastněných,
že kromě pořádání odborných seminářů a podpory různých akcí

ASIO&NEWS

46

WWW.ASIO.CZ

Quo vadis, vodo?; Recyklace šedé vody

neziskových organizací apod., by aktivita skupiny měla směřovat zejména ke spolupráci s vysokými a středními odbornými
školami (snaha prosazení HDV do výukových programů). Za
významný prvek v posílení vědomí a povědomí o systémech

HDV lze považovat i pozitivní lobbing na všech úrovních státních úřadů a institucí.
Oldřich Pírek

Recyklace šedé vody - nevyužitý zdroj uvnitř budovy
V článku se budeme snažit vysvětlit základní pojmy týkající se recyklace šedých vod, tedy jak vše funguje,
možnosti a výhody použitých aplikací atp.
Poptávka po technologiích na recyklaci šedé vody v mnoha
regionech USA a světa v důsledku problémů se zásobováním
vodou stále narůstá. Poptávka souvisí také s rozvojem a inovacemi těchto technologií jako takových - spolu se snižováním
ceny technologie a jejím zjednodušením se snižují i požadavky
na údržbu. Navíc již existují řešení jak pro rodinné domy, tak
i pro větší aplikace a projekty.
Co si představit pod pojmem „recyklace šedé vody“?
Šedá voda dostala svoje pojmenování podle nezaměnitelného
zbarvení a zahrnuje splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, praček, van, sprch, dřezů
apod. [2, 3]. Recyklovanou šedou vodu (zejména z koupele) je
možné po úpravě využívat jako vodu provozní (tzv. bílá voda)
např. pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad. Šedá
voda je stejným zdrojem vody, jako jsou v případě podzemní vody studny, nebo v případě povrchové vody nádrže apod.
Šedá voda však pochází zevnitř budov - téměř veškeré množství pochází ze sprch a prádelen. Z toho vyplývá, že hlavními
„kandidáty“ na využívání recyklované šedé vody jsou:
• trvale obydlená sídla - rodinné domy, velké byty a bytové
domy, koleje, kasárna apod.,
• hotely a penziony
• tělocvičny, sportovní areály, wellness centra, plavecké areály apod. - výhodou je velká množství sprch,
• myčky aut - v jistém slova smyslu lze mytí aut považovat za
druh sprchování.
Šedou vodu nelze považovat a zaměňovat za dešťovou vodu,
i když i tu lze uvnitř budovy využít. Rozdíl spočívá v tom, že
šedá voda vzniká uvnitř budovy, zatímco dešťová voda pochází
zvenčí. V tomto dochází k častým omylům. Rozdíl je však vidět
v porovnání kvality surové (neupravené) šedé vody a dešťové
vody, a proto každá potřebuje naprosto odlišný způsob čistění a
úpravy, aby bylo dosaženo dané koncové kvality vody.
Šedé vody se také liší od tzv. černých vod - na rozdíl od nich
šedé vody obsahují méně koliformních bakterií pocházejících
z lidského trávicího traktu a mají nižší organické zatížení (vyjádřeno parametrem BSK5). Voda z kuchyní je někde na pomezí

- díky zbytkům potravin apod., a tedy vyššímu BSK5, bývají
někdy tyto vody klasifikovány jako tzv. černé. Jejich čistění
v systému pro šedé vody sice možné je, ale obvykle nestojí za
tu námahu.
Stejně jako jakýkoli jiný zdroj vody, i šedá voda může být čištěna v takovém rozsahu, aby vyhovovala požadovanému konečnému využití. Např. pro závlahu zahrady by bylo možné používat i surovou šedou vodu, avšak pouze v případě, že by byla
využita velmi rychle (tj. dle mnohých předpisů do 24 hodin od
zachycení). Organické zatížení rostlinám neškodí, naopak jim
může dodávat živiny. Nicméně ve zbylé nevyužité surové šedé
vodě se překotně množí bakterie, čímž se tato voda velmi rychle stává vodou černou.
Šedou vodu je třeba upravovat, pokud ji chceme využívat pro
splachování toalet, praní nebo úklid vč. mytí aut. Existuje celá
řada technologií, díky kterým lze šedou vodu upravit tak, aby
byla bezpečně použitelná pro zmíněné varianty koncového využití. Šedá voda, která má být používána uvnitř budovy a nezpůsobovat v průběhu času problémy, musí být ošetřena tak,
aby v ní nedocházelo k znatelnému biologickému růstu. V USA
je jedním z měřítek, zda systém bez problémů dosáhne požadovaného stupně čištění, certifikace podle normy NSF 350. Ta
popisuje kvalitu šedé a upravené vody v Tab. 1.
Surová šedá voda
(voda z koupelny
a prádelny)

Upravená voda
(průměrné hodnoty
podle NSF 350)

NLcelk. (ppm)

80-160

< 10

CHSK (ppm)

130-180

< 10

zákal (NTU)

50-100

<2

100-1000

< 2,2

E. Coli

Tab. 1: Kvalita šedé a upravené vody

Ve vodě upravené na požadovanou úroveň kvality nebude
docházet k opětovnému růstu bakterií, které by jinak mohly
způsobovat problémy ve vodovodním potrubí nebo vytvářet
zdravotní rizika. Norma NSF 350 vlastně zaručuje zákazníkům
to, co vyžadují - bezpečnou (ale ne pitnou) vodu, bez zápachu,
vhodnou pro zvolené koncové využití.
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Norma NSF 350 navíc požaduje, aby průměrných hodnot bylo
dosaženo v průběhu 26 týdnů (6 měsíců) provozu, přičemž
v té době není povolen žádný lidský zásah (tj. údržba). Dosažení certifikace je tedy mj. zárukou provozní spolehlivosti.
Splnění požadované kvality vody při zkoušce trvající 6 měsíců
je něco naprosto odlišného od krátkodobého testování. Vysoká
provozní spolehlivost je přesně to, co ocení např. správci budov, kteří i tak mají spoustu práce s jinými zařízeními, která
vyžadují pravidelnou (např. měsíční) údržbu a dohled.
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řešeny potíže se zásobováním vodou v mnoha geografických
oblastech.
S jakým množstvím šedé vody lze počítat?
Průměrný objem vyprodukované šedé vody se pohybuje mezi
55 - 112 l/EO.den u rodinných domů. Ve velkých aplikacích,
jako jsou hotely, bazény nebo wellness centra, je spotřeba teplé
vody až 400 l/EO.den. Z tohoto množství lze podle typu domu,
komplexu bytových domů apod. znovu využít od 40 do 70 %
vody. Jak možná tušíte, spotřeba vody je ovlivněna mnoha faktory - např. typem zařizovacích předmětů, povahou obyvatel/
návštěvníků, regionálními vlivy… Vidíme, že cca 75 % šedých
vod pochází ze sprch a van, 15 % z praní prádla a 10 % z umyvadel.

V České republice podrobnější předpis pro využití šedých vod
chybí. Prozatím lze využít zahraničních předpisů, např. britskou normu BS 8525-1, kde jsou vedle technických požadavků uvedeny i požadavky na ukazatele jakosti provozní (bílé)
vody týkající se zdravotních rizik. Níže uvedená Tab. 2 ukazuje
orientační hodnoty pro bakteriologické monitorování provozní
(bílé) vody podle BS 8525-1 a rozdíl v hodnotách pro činnost,
kde vzniká aerosol a kde nevzniká.

V Tab. 3 je uveden výpis přepokládaných objemů šedé vody
pro jednotlivé činnosti.

Aplikace postřikem

Aplikace bez postřiku

Parametr x [KTJ/100 ml]

Tlakové mytí, zahradní rozstřikovač a mytí vozidel

Splachování WC

Zavlažování zahrad *)

Praní

E. coli

nezjištěno

250

250

nezjištěno

Střevní enterokoky

nezjištěno

100

100

nezjištěno

Legionella pneumophila

10

-

-

-

Koliformní bakterie celkem

10

1000

1000

10

*) Pokud by voda byla použita v zelinářských zahradách, měly by být informace o úpravě těchto plodin před použitím poskytnuty odběratelům
(doporučení pro vaření, loupání, o důkladném mytí v pitné vodě apod.)
Tab. 2: Orientační hodnoty pro bakteriologické monitorování provozní (bílé) vody podle BS 8525-1

Již delší dobu se u nás připravuje ČSN 75 6780 Využití šedých
a dešťových vod v budovách a na přilehlých pozemcích, která
by měla být takovým univerzálním návodem, jak problematiku
šedých vod v našem prostředí pojmout.
Proč využívat recyklaci šedé vody?
Recyklace šedé vody je dobrý způsob, jak hospodařit s vodou.
Koncem 20. století jsme byli nuceni začít přehodnocovat zažité názory na způsoby dodávek vody a hospodaření s vodou
všeobecně. Např. díky neustále se zvyšující poptávce po vodě
z povrchových zdrojů už nemůžeme předpokládat neomezený
přísun vody z přírody. Na druhé straně stojí stávající a mnohdy
nedostatečná infrastruktura pro čištění odpadních vod. Recyklace šedé vody pomáhá snižovat poptávku po vodě z povrchových a podpovrchových zdrojů a také snižuje zátěž na čistírnách odpadních vod.
Recyklace šedé vody může snížit poptávku po vnějším zásobování vodou dokonce i o více než 40 %, což je opravdu vysoké
číslo, zvlášť když uvážíme, že tímto množstvím vody lze výrazně snížit a zmírnit nedostatek vody např. v suchem postižených
oblastech. Když k tomu připočteme možnost nakombinování
s dešťovou vodou, vodou ze studní apod., mohly by tak být vy-

Zdroje šedé vody (na 1 EO)
Průměrná doba sprchování (min)

8

Průtok vody (l/min)

10

Sprcha (prům. počet za den)

1,25

Použití umyvadla (1 osoba/den)

3

Praní (l/prací dávku)

57

Praní (dávka / osoba / den)

0,33

Celkový průtok sprchy (l/den)

95

Celkové množství z umyvadel (l/den)

11

Celkové množství z praní (l/den)

18,5

Celková spotřeba vody (l/den)

125

Tab. 3: Výpis přepokládaných objemů šedé vody pro jednotlivé činnosti

Bytový dům s 200 jednotkami a 350 obyvateli může generovat
15-19 mil. litrů vody ročně. V případě hotelu s 200 pokoji to
může být dokonce ještě více, a to kvůli častému praní ložního prádla a ručníků. I fitness, tělocvičny apod. s více než 500
uživateli denně vyprodukují 11 mil. litrů vody ročně. Z těchto
čísel je zřejmé, že se jedná o významné množství vody, které
např. v sušších oblastech přesahuje možnosti zachycení a sběru
dešťové vody.
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Možnosti úpravy šedé vody
V dnešní době již existuje široká nabídka technologií, které jsou
schopny upravit šedé vody. Při jejich správném použití může
všechno fungovat skvěle. Jako u většiny věcí, tak i u různých
typů čištění je důležité znát jak výhody, tak i omezení jednotlivých variant, abychom se ujistili, že jsme pro danou aplikaci
vybrali tu nejlepší a nejoptimálnější technologii. Parametry, na
kterých je srovnání nejvíce patrné, a proto je pro porovnání využijeme, jsou hodnoty určující kvalitu vody - BSK5 a E. Coli.
E. Coli - jedná se o dobře známou bakterii, která se využívá
jako nejlepší indikátor fekálního znečištění, koliformních a patogenních bakterií. V současné době dostupná zařízení na úpravu šedé vody mohou tyto bakterie odstranit filtrací, neutralizací
pomocí UV nebo zlikvidovat chlorem, ozonem nebo pokročilými oxidačními procesy (AOP). Výše zmíněná norma NSF 350
požaduje v průměru méně než 14 CFU/ml šedých vod v případě
jednotlivých rodinných domů, v případě použití systému v komerčním měřítku je to méně než 2,2 CFU/ml.
BSK5 - biologický ukazatel znečištění, jehož hodnota vypovídá, jak velká část znečištění je biologicky čistitelná. Snížení
BSK5 je důležité proto, aby mohla být upravená voda bezpečně
skladována a nehrozilo riziko, že se i přes vyčištění začne rozkládat. Norma NSF 350 stanovuje jako limitní hodnotu 10 ppm.
Pod touto úrovní může být voda skladována delší dobu.
Pojďme ale dál, k různým dostupným typům systémů na šedou
vodu:
1. Přímé použití - spočívá v tom, že se nahromaděná šedá voda
využívá téměř okamžitě. Proto je takové použití velmi ojedinělé např. u větších komerčních aplikací. Lze ho však mnohdy
využít u rodinných domů, např. pro závlahu rostlin (v USA tuto
techniku označují jako Laundry-to-landscape, tj. voda z praní
(přímo) do krajiny).
Místní předpisy mohou na tento typ využití nahlížet různě,
a to právě z důvodu relativně vysoké BSK a E. Coli. Je zcela
normální, pokud předpis vyžaduje, aby neošetřená šedá voda
byla využita do 24 hodin, tedy než dojde k bakteriálnímu růstu.
2. Filtrace - existuje mnoho systémů, které využívají filtrace
sedimentu pouze v těch aplikacích, kde je voda spotřebována
v rámci 24 hodin. Běžně se využívají tkaninové filtry, někdy
kombinované s filtry s různými náplněmi. Hrubost filtrů může
být různá, od 100 do 5 mikron, což se projeví jak na kvalitě
vyčištěné vody, tak na četnosti údržby filtru. Volíme tedy mezi
kvalitnější vodou za cenu nutnosti časté údržby a nižší kvalitou
vody s nižšími požadavky na údržbu filtru. V každém případě
by se však hodnota BSK měla dostat na takovou hodnotu, aby
umožňovala skladování po delší dobu a splňovala parametry
nařízené normou ohledně bakteriálního znečištění.

Hlavní využití těchto systémů spočívá opět ve venkovním zavlažování. Jedním z problematických bodů může být údržba v některých případech se na zavlažovacích linkách může vytvářet slizovitá vrstva, takže je třeba systém pravidelně čistit.
3. Filtrace a desinfekce - některé systémy využívají ke snížení množství bakterií přidání desinfekce. Nejčastěji se k tomuto
účelu využívá chlor, ozon nebo kombinace obojího. Po chloru i ozonu zůstávají ve vodě residua, která pomáhají zabránit
nárůstu biofilmu v potrubí. Pokud není voda skladována příliš
dlouho, nebývá problém s množstvím bakterií ve vodě. Pokud
se pravidelně provádí údržba a kontrola systému, výstražná zařízení jsou na svém místě a plně funkční, lze tyto systémy využít i pro vnitřní instalaci rozvodů, např. pro splachování toalet
s možností využití případného přebytku pro zavlažování.
Jen je třeba dávat pozor na úroveň BSK, aby v případě dlouhodobého výkyvu nedocházelo k biologickému nárůstu v potrubí.
Obrázek níže ukazuje studii provedenou společností Kohler
Corporation. Lze zde dobře vidět zčernání stěny nádržky toalety v případě, že je množství chloru příliš nízké.
4. Biologické čistění s filtrací - nejběžnějším procesem v této
kategorii je membránový bioreaktor (MBR). Také lze do procesu čistění zapojit desinfekci, ale není to nutné vždy. Ať už
s nebo bez dodatečné desinfekce, tyto procesy obvykle bez
potíží splňují normy týkající se kvality vyčištěné vody. MBR
proces se skládá z biologického stupně využívajícího aerace,
který výrazně snižuje BSK, následně voda prochází membránovou filtrací o velikosti pórů 0,2 micron nebo menší. Vzhledem
k tomu, že velikost 0,2 micron je menší než velikost bakterií, je
tento proces výhodný právě z hlediska výrazného snížení počtu
bakterií ve vyčištěné vodě. Prakticky tedy nehrozí, jako např.
při výpadku dávkování chloru, že by se bakterie dostaly s vodou až do akumulační nádrže.
Níže uvedená Tab. 4 ukazuje, že v souvislosti s E. Coli a BSK
se kvalita zpracované šedé vody blíží spíše vodě pitné, než šedé.
E. Coli
(CFU/ml)

BSK5
(ppm)

surová (neošetřená) černá voda

1-100 milionů

350

surová (neošetřená) šedá voda
(voda z koupelny a praní)

100-1000

130-180

EPA standard pro kvalitu
rekreační vody

< 100

NA

vyčištěná voda (trvalá sídla)
- průměr podle NSF-350

< 14

< 10

surová dešťová voda

< 10

<5

vyčištěná voda (komerční objekty)
- průměr podle NSF-350

< 2,2

< 10

šedá voda vyčištěná pomocí MBR

<2

<5

EPA standard pro pitnou vodu

<1

0

Tab. 4: Kvalita zpracované šedé vody v souvislosti s E. Coli a BSK
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Ve skutečnosti bylo prokázáno, že kvalitně vyčištěnou vodu lze
bez znatelného zhoršení kvality skladovat po dobu až několika
týdnů. Tato voda je také vhodná pro zavlažování postřikem.
Postřehy k těmto údajům
1. Poznámka ke srovnání rekreační vody a ošetřené šedé vody
nebo dešťové vody: Jak vyčištěné šedé, tak surová dešťová voda
vykazují z hlediska přítomnosti E. Coli nižší hodnoty než rekreační voda, která jde dle EPA bezpečná pro plavání. To znamená,
že by mělo být možné tyto vody použít prakticky pro jakékoli
účely, kde není vyloženě nutná pitná voda, tj. např. i ke koupání
a sprchování.
2. Surová dešťová voda i bez čištění splňuje NSF normu pro kvalitu vody pro trvalá sídla. To znamená, že dešťová voda by pro
použití uvnitř budov neměla vyžadovat jakoukoli další úpravu,
stejně tak pro dlouhodobé skladová, a že tedy může být desinfekce pomocí UV nebo chlorování plýtvání penězi. Předpisy vyžadující desinfekci dešťové vody pro užitkové účely by měly být
zpochybněny a přezkoumány.
3. Šedá voda vyčištěná pomocí MBR technologie dosahuje v parametrech E. Coli a BSK5 hodnot blížících se dle standardů EPA
pitné vodě. I když nemusí být bezpečné tuto vodu pít, a to kvůli
jak organickým, tak anorganickým kontaminantům, je bezpeč-
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né ji skladovat a využívat pro všechna možná zmíněná koncová
využití.
Čištění vody pomocí MBR technologie má vyšší pořizovací náklady než ostatní metody čistění, ale je pravdou, že v současné
době jsou již vyvíjeny některé další varianty, které budou cenově
více konkurenceschopné. Na druhou stranu je MBR technologie nenáročná na údržbu a vyžaduje menší kontrolu než ostatní
systémy. Právě vzhledem ke kvalitě vyčištěné vody, nenáročné
údržbě a provozní spolehlivosti se ve výsledku jedná o nejpohodlnější řešení, ačkoli investičně zpočátku dražší.
Úvaha o povolování a regulaci na závěr
Jak se šíří povědomí o šedých vodách a možnostech jejich použití, mění se (pomalu) i předpisy tak, aby reflektovaly požadavky
na kvalitu vody a nakonec i potřeby koncového využití. Představa jednoduchého zachycení, filtrace a využití do 24 hodin pro
zavlažování dává stejný smysl jako využití šedé vody uvnitř budov (dle normy NSF 350). Pokud přijmeme možnosti, které šedé
vody přináší, a budeme úvahy o využité šedé vody rozvádět dál,
zcela jistě se dostaneme až k možnosti jejich zahrnutí do celkových plánů hospodaření s vodou.
V některých oblastech se již dokonce stává recyklace šedé vody
závazným požadavkem při výstavbě nových budov o určité ve-
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likosti. Lze očekávat, že se časem tento trend rozšíří i do oblastí,
které jsou náchylné k nedostatku vody, kde by mohlo váznout
zásobování pitnou vodou nebo tam, kde by např. nedostatečná
kapacita čistírny odpadních vod bránila ekonomickému růstu.
Je naší profesionální povinností nabízet bezpečné, spolehlivé
a cenově efektivní systémy, kterým budou lidé důvěřovat a rozumět. Stejně tak je třeba neustrnout ve vývoji a neustále inovovat
výrobky tak, aby co nejvíce vyhovovaly prioritám koncových
uživatelů. Aktuálně je totiž výhodou právě to, že není nařízeno
využití jednoho konkrétního výrobku, ale jakéhokoli, pokud splňuje požadavky na kvalitu vody pro dané koncové využití. Díky
tomu jde vývoj rychle dopředu a vznikají tak výrobky, které jsou
levnější, spolehlivější po dlouhou dobu, méně náročné na údržbu

atp. To v celkovém pohledu vede ke snazšímu přijímání recyklace šedých vod, postupným úpravám starších předpisů a nařízení,
k rozlišení zdrojů vod a stanovení různé kvality vody pro různá
koncová využití.
Bob Drew - Ecovie Environmental (USA)
Vladimír Jirmus - ASIO, spol. s r.o.
Bartoník, A.; Plotěný, K: Čištění šedých vod a možnost využití energie z nich. Dostupné z: http://www.asio.cz/cz/153.cisteni-sedych-vod-a-moznost-vyuziti-energie-z-nich
Drew, B.; Hanson, R.: Greywater Recycling - An Untapped Resource
Inside Buildings. Dostupné z: http://ecovieenvironmental.com/greywater-recycling-an-untapped-resource-inside-buildings/

Recyklace vody v praxi aneb závěr projektu DEMOWARE
V chladném a deštivém počasí se na konci listopadu ve francouzské oblasti Vendée uskutečnilo závěrečné
setkání projektu DEMOWARE.
Projekt, který byl financovaný ze 7. Rámcového programu
Evropskou Unií a na kterém se podílelo celkem 27 partnerů z deseti různých zemí, byl od svého počátku velmi kladně
hodnocen a mezi evropskými úředníky dokonce označován za
průlomový. K tomu jistě přispěl fakt, že celý projekt se velmi
komplexně zabýval různými dostupnými technologiemi pro recyklaci vody, stejně jako aplikacemi těchto technik v oblasti ze-

mědělství, průmyslu i úpravy pitných vod. Výsledkem tak bylo
deset testovacích lokalit, na kterých byla v poloprovozním nebo
provozním měřítku aplikovaná schémata znovuvyužití vody.
Ačkoliv tomu počasí nenasvědčovalo, oblast Vendée se již několik let potýká s omezeným zdrojem vody pro úpravu na vodu
pitnou. To se při rostoucí hustotě obyvatelstva stává závažným
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problémem, což potvrzují veškeré prognózy na následující desetiletí. Místní provozovatel vodovodů a kanalizací, Vendée
Eau, proto v rámci projektu vypracoval studii, která uvažuje
s využitím odtoku komunální čistírny odpadních vod pro úpravu na vodu pitnou. Tato strategie není zcela neobvyklá, jak by
se u nás mohlo zdát. Využití odtoku z komunální čistírny odpadních vod a jeho úprava na vodu pitnou už byla v minulosti
aplikovaná na několika místech. Výborným příkladem může
být úpravna vody v belgickém Koksijde, kde je odtok z ČOV
veden přímo do úpravny s technologií ultrafiltrace a reverzní
osmózy (UF+RO). Kvalitativní parametry jsou dlouhodobě bez
problémů dodržovány a žádné negativní ohlasy nejsou známy
ani od samotných uživatelů. Míra přijetí recyklačních technologií veřejností (tzv. public acceptance) je přitom vnímána jako
jedna z nejvýznamnějších bariér, která může zabránit rozšíření
takových aplikací. To potvrzuje řada známých projektů, které
nebyly veřejností přijaty, a realizace se tak nedočkaly. Naopak
je to u projektů, které se setkaly s podporou místních obyvatel,
jako např. ve zmíněné Belgii nebo v Namibii, kde veřejnost
plně podpořila možnost stálého přístupu k pitné vodě, a to bez
ohledu na to, z jakého zdroje pochází. Všechny úspěšně aplikované technologie pro recyklaci vody se shodují v jednom: pro
schválení projektu je třeba podpora místních obyvatel. A získat
podporu místních dokážete jedině tehdy, když jim dodáte dostatek informací o dostupnosti vody, o možnostech recyklace,
o bezpečnosti opětovného využívání vody. Je až s podivem, jak
málo se ví o vodě, a jak moc ji přitom potřebujeme. Recyklace
odpadní vody k úpravě na vodu pitnou tak zůstává i nadále řešením pro lokality, ve kterých není dostatek vody v povrchových
nebo podzemních zdrojích. Snad jsou ale úspěšné aplikace ze
světa dostatečným důkazem, že pojem „recyklace“ se týká i pitné vody.
Zcela jinak je to u ostatních aplikací, a to u recyklace vody pro
zemědělské a průmyslové účely. Tyto dvě oblasti spojuje jednak řada možností, na které recyklovanou vodu využít, a také
chybějící legislativa určující kvalitativní požadavky na recyklovanou vodu. V mnoha případech je tak nezbytné čistit vodu
až na kvalitu vody pitné, přestože pro dané účely (např. čištění
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a oplachy strojů a nádrží) je taková kvalita zbytečná. Několik
investorů tak potvrzuje, že v případě stanovení parametrů pro
recyklovanou vodu by bylo možné recyklovat ještě více vody
než dnes. Přestože v reálných aplikacích hraje místní legislativa jednu z klíčových rolí, pro posouzení účinnosti jednotlivých
technik v rámci projektu bylo využito již existujících dokumentů, a to z Austrálie nebo Californie. Fakt, že v některých zemích
má recyklace vody své místo i v legislativě, svědčí o pokrokovém a zodpovědném přístupu, který má za cíl jednak šetřit
životní prostředí díky znovuvyužití zdrojů, a dále zajistit bezpečnost uživatelů, kteří s recyklovanou vodou přijdou do styku.
Je tedy zřejmé, že chybějící legislativa rozšíření recyklace vody
v průmyslu a zemědělství nijak nepodporuje. A to je velká škoda, protože kromě dostupných a odzkoušených technologií začínají být recyklaci nakloněni i samotní investoři.
Společnost ASIO, spol. s r.o. projektu DEMOWARE zajistila
kompletní návrh a výrobu dvou poloprovozních jednotek: anaerobního membránového bioreaktoru a post-denitrifikačního
reaktoru. Post-denitrifikační reaktor byl umístěn na úpravně
vody Torreele. Cílem bylo zajistit odstranění dusíkatých sloučenin z koncentrátu reverzní osmózy. Anaerobní membránový
bioreaktor byl využit na čištění průmyslových odpadních vod
z farmy, kde byl odtok z reaktoru přímo aplikován k závlaze zemědělských plodin. Zpracování odpadní syrovátky a kravského
hnoje pomocí anaerobní technologie zajistilo vysokou účinnost
odstranění organických látek, přičemž odtok byl obohacen
o dostatek nutrientů potřebných pro růst zavlažovaných rostlin. Více než roční testování poloprovozu sloužilo k ověření
a optimalizaci provozních parametrů, stanovení účinnosti celého procesu a jeho stability. Testování potvrdilo, že i v odlehlých zemědělských oblastech je možné zajistit dostatek vody
a nutrientů pro pěstování zemědělských plodin, a to přímo
z vyprodukovaného odpadu. Úspora vody, znovuvyužití nutrientů, redukce odpadu - to jsou společné jmenovatele pro všechny recyklační technologie. A také výhody, které zaručují, že
recyklace vody má svůj smysl.
Martina Polášková

Vyhodnocení dotazníků z podzimních seminářů
V rámci podzimních seminářů „Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa“ bylo položeno několik dotazů
ohledně administrativy kolem povolování decentrálu.
Dotazníky potvrdily to, co jsme tak nějak tušili - většina vodoprávních řízení končí klasicky, a to vydáním povolení k nakládání s vodami (průměrně 70 %), jsou ale i úřady, které ještě
ohlášení zatím nepovolily. Důvody pro nevyužívání instituce
ohlášení jsou v těchto případech různé - od tlaku „povodí“ až po

strach z OZO. Na druhé straně jsou úřady, kde je i 90 % ČOV
povolených na ohlášení. Zatímco u ohlášení nelze vypozorovat
nějaký územní vliv a názory se mění úřad od úřadu, tak co se
týká vypouštění do povrchových a podzemních vod, tam trend
zřejmý je. V Čechách je převážná část decentrálu vypouštěna
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do vod povrchových, na Moravě většina decentrálu končí v
zásaku, když pomineme „jímky na vyvážení“. Ještě by bylo
dobré zjistit, nakolik je toto
rozhodování dáno hydrogeologickými vlivy, nebo nakolik je
to subjektivností výkladu slova
výjimečně - viz Vodní zákon…
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. Většina úřadů,
podle dotazníků, dá přednost
před zásakem i nákladnějšímu
odvádění do povrchových vod,
jímku na vyvážení za každou
cenu (i v případě možného zásaku) však nepreferují nikde.
Což koresponduje i s tím, že
většina souhlasí s tím, že na
sociální únosnost ceny vody
bychom brát ohled měli, avšak
životní prostředí by mělo mít
přednost. Požadované parametry, i když je máme suverénně nejpřísnější minimálně
v Evropě, považuje většina za
úměrné a jen část za přísné.
Zajímavý je názor skupiny lidí
z inspekce ŽP - ti jsou zjevně
největší odpůrci ohlášení a logicky i nejnáročnější co se týká
požadavku na kvalitu čištění.
Dále je zajímavý zjevný rozdíl v počtu ohlášených čistíren
odpadních vod a v počtu revizí
(alespoň na základě průzkumu
mezi revizory, kteří si obnovovali své pověření). Na druhé straně procento skutečně vzorkovaných čistíren je ještě nižší. Otázkou tedy je, jestli by cesta ke
zlepšování stavu měla jít nějakými dalšími administrativními
cestami a zpřísňováním hodnot nebo prostě jen tím, že úřady
budou důslednější a budou se kontrolní činnosti věnovat. Stav,
kdy poctiví jsou po zásluze potrestáni přísnějšími požadavky

a dalšími náklady není moc motivační, zvláště když to pak výsledný stav vod ovlivní minimálně nebo vůbec, protože zatížení
nutrienty z dalších zdrojů je mnohonásobně vyšší - sto pasoucích se krav = 500 nečištěných EO, dtto močůvkou pohnojené
pole nebo několika tunami hnoje pohnojený rybník.
Karel Plotěný
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Smart City - norská a česká zkušenost
V budově Vysokého učení technického proběhl workshop na téma „SMART CITY - NORSKÁ A ČESKÁ
ZKUŠENOST“.
Celkově velmi dobře zorganizované setkání s příjemnou atmosférou a zajímavými řečníky. Workshopu se zúčastnili primátor města Brna pan Vokřál, náměstek primátora pan Kacer
a velvyslankyně Norského království v ČR paní Sletner. Mimo
to se zúčastnili také další zástupci města Brna, Stavangeru
a Osla, norská akademická sféra a zástupci českých a norských
soukromých firem. Firmu ASIO, spol. s r.o. reprezentoval přednáškou na téma „Voda a chytrá řešení pro města“ Jakub Hála.
Workshop byl zpočátku z velké části zaměřen na zkušenosti
města Stavanger coby průkopníka konceptu Smart City v Norském království. Probírala se problematika spolupráce mezi
firmami a municipalitami, problémy při implementaci smart
konceptů a jejich řešení.
Během obědové pauzy probíhala ochutnávka norského lososa
od firmy Marine Harvest, jehož zvláštnost spočívá v tom, že je
chovaný v akvakulturních recirkulačních systémech - tedy také
oblast blízká firmě z ASIO z hlediska výzkumných projektů.

Na závěr hosté diskutovali o prezentovaných tématech a proběhl také networking při sklence kvalitního moravského vína.
Jakub Hála

Vegetační ČOV Velká Jesenice
Cestou do Krkonoš, na seminář věnovaný řešením čistíren odpadních vod v horách, jsme se stavili na
ČOV v obci Velká Jesenice.
Tato ČOV pro obec (650 EO) by mohla sloužit jako výukové středisko, na kterém by se ukazoval rozdíl mezi horizontálně a vertikálně protékanou vegetační ČOV - tato obec má
totiž vedle sebe obě konstrukce, a tak je konfrontace průkazná.
Z horizontálně protékaného filtru teče voda předčištěná z hlediska ukazatelů BSK a CHSK (avšak obsah amoniakálního
dusíku z ní stále dělá páchnoucí tekutinu) a z vertikálně protékaného filtru pak průzračná a čistá voda i z hlediska pohledu
laika…
Doporučuji návštěvu všem, kteří uvažují o realizaci vegetační
ČOV a i všem, kteří se rozhodují, jakou volit konstrukci. Po
návštěvě budou mít úplně jasno. Pulzační dávkovač AS-PULZ
a vertikální filtr tam na celé čáře prokazují to, co v Rakousku
a Německu, tedy že je to přinejmenším jedna z reálných variant
rovnocenných i aktivačním ČOV (pro vhodné lokality a ne za
každou cenu). Zároveň je tam na horizontálních filtrech v praxi
vidět i to, proč horizontální čistírny získaly a vytvořily v České
republice vegetačním ČOV takové špatné renomé - na první
pohled je to zřejmý rozdíl, stačí jen nabrat a srovnat si vodu na
odtoku z obou stupňů (a případně i přivonět).

… a možná ještě jeden poznatek - největší problém na těch fungujících vertikálních ČOV je, jak tam založit vegetaci (která je
mimochodem zjevně zbytečná) tak, aby začala růst. Ale to už je
jiná kapitola - kapitola o estetice a dořešení detailů spojených
s provozováním.
Karel Plotěný

Obr.: Vegetační ČOV
Velká Jesenice a vertikální
filtr s šachtou a pulzním
dávkovačem AS-PULZ
(vlevo)
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ASIO, spol. s r.o. je zelená firma
Filosofie NEW, kterou razí společnost ASIO, spol. s r.o. znamená snažit se recyklovat z odpadních zdrojů
nutrienty, energii a vodu.
Společnost ASIO, spol. s r.o. však zastává environmentální postoj i v jiných ohledech, a proto se účastní projektu na podporu
recyklace elektroodpadu Zelená firma. Tento projekt je zaměřen primárně na sběr firemních vysloužilých elektrozařízení
a baterií. Jedná se o jednoduchý systém objednání svozů přímo do místa vzniku, vedoucí k recyklaci vysloužilých elektrozařízení a baterií. S automaticky generovaným potvrzením
o ekologické likvidaci je vhodným doplňkem odpadového
hospodářství každé společnosti. Drobnou elektroniku, která
přestala sloužit svému účelu, tak mohou přímo v zaměstnání
odevzdat i zaměstnanci firmy ASIO. Projekt Zelená firma byl
spuštěn v lednu roku 2008 a v současné době je v něm zapojeno
více než 1850 firem.

kém přístupu k životnímu prostředí - a tomu by mělo odpovídat i chování firmy uvnitř i navenek. Naše firma má zaveden
systém environmentálního managementu (EMS) v rámci certifikátu ISO 14001. Nad rámec povinností také kompostujeme
biologicky rozložitelný odpad, který vzniká v areálu společnosti ASIO, ve firemním kompostéru. Samozřejmostí je třídění
papíru a plastů. Jsme rádi, že můžeme jít příkladem ostatním
firmám i našim zákazníkům.
Michal Došek

Hlavním důvodem naší účasti je skutečnost, že služby a výrobky, které poskytujeme a vyrábíme, jsou založeny na ekologic-
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Noemova archa:
Až voda opadne, bude zachráněn zástupce od každého druhu..!

Samonosná nádrž je taková, kterou si sám odnesete...

Nejkratší cesta k energii ...

To bylo pořád řečí...
Úsporné technologie, nízké náklady, ekologická strategie...
To se nemohl starosta s někým poradit???
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