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V loňském roce se nám povedlo uskutečnit, tak jak jsme slíbili, 11 webinářů.
Pro ty, co to zatím nezkusili, tak malé vysvětlení - v podstatě je to seminář
na dálku.
Webináře (on-line semináře) 2018 - termíny a témata
Pokud máte připojení na internet, pak můžete stejně jako na normálním semináři sledovat výklad přednášejícího, klást dotazy
(písemné, formou chatu) a případně i vyjadřovat své názory. Při tom nemusíte opustit teplo domova nebo kanceláře …
19.01.2018 - Srážkové vody a možnosti řešení jejich využití v malém i velkém + Pozvánka na jarní semináře
Popis webináře: Ještě je možnost získat dotace z dotačního titulu „Dešťovka“, a tak by bylo škoda se nepodělit o know-how
a novinky z této oblasti. Dokonce již máme i první oficiálně zrealizovanou akci na využití srážkové vody na osobní hygienu s využitím AS-AQUALOOP RAIN. Začátek roku je i ideální doba na objednání takových zařízení díky tomu, že uvedené výrobky jsou
nabízeny za loňské ceny a navíc ještě se slevou. Levněji už skladování srážkových
vod nepořídíte a webinář je příležitost jak se nachytřit a případně neudělat chyby
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02.03.2018 - Srážkové vody a HDV
Popis webináře: Pro rok 2018 je připravena řada novinek v nabídce a webinář je
příležitost se seznámit s tím, jak je co nejlépe navrhnout. Tentokrát bude webinář
zajímavý i (zejména) pro architekty, kteří se chtějí seznámit s řešeními, které jsou
nejen účelné z hlediska funkce (zasakování a zlepšení klimatu), ale i z hlediska
architektonického – unikátní kombinace propustných zpevněných ploch a zatravněných ploch s vysokým uživatelským standardem vhodná pro parkoviště a areály,
z kterých má odtékat co nejméně vody.
06.04.2018 - Řešení nerovnoměrností při návrhu domovních a malých ČOV
Popis webináře: Stejně jako loni i letos se budeme věnovat nerovnoměrnostem
v nátoku. Nerovnoměrnost je jedna z okolností, s níž je při návrhu biologického
čištění obtížné se vyrovnat. Webinář poskytne náměty na řešení a nabídne i vhodné
výrobky, s jejichž pomocí se s problémem dá popasovat a vyřešit ho. Otázka nabyla
na významu po tom, co se dále zpřísnily a zpřísňují požadavky na odstranění celkového dusíku.
27.04.2018 - ČOV
AS-HSBR - nová
konstrukce SBR
reaktoru
Popis webináře:
Připravili
jsme
pro Vás webinář
pro nově prezentovanou komunální
ČOV určenou pro
čištění splaškových
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Webináře (on-line semináře) 2018; Bloky AS-RIGOFILL

vod produkovaných například z bytových souborů, restaurací,
hotelů, penzionů a dalších. Bude představena nová konstrukce
SBR reaktoru pod obchodním názvem AS-HSBR, její hlavní výhody, mezi něž patří vyrovnání se s nerovnoměrnostmi v nátoku, typy nádrží, možnosti osazení a další.
25.05.2018 - Vývoj technických řešení a nové směry při
úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání
Popis webináře: ASIO je partnerem řady technologických
průmyslových firem a díky výzkumu získává průběžně i další
know-how v oblasti úpravy a zejména recyklace odpadních vod.
V rámci webináře budou představena řešení představující nový
přístup k čištění průmyslových vod. Přístup, kde je prioritní
recyklace vody a minimalizace odpadů, jejichž likvidace bude
stále ekonomicky náročnější.
29.06.2018 - Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Popis webináře: Desodorizace je obor, který se v poslední době
začal intenzivněji rozvíjet zejména díky nejrůznějším aktivitám,
které si uvědomují, že vliv na zdraví se nedá dlouhodobě podceňovat. ASIO se tradičně touto problematikou zabývá a má co
nabídnout a to jak při řešení problémů s prostředím celkově
(výroba, objekty čistíren), tak i s místními úniky zápachu z čerpacích jímek nebo kanalizací.
27.07.2018 - Objekty na stokových sítích
Popis webináře: Odprezentována bude problematika čerpacích šachet (jejich navrhování a provoz) odlučovačů lehkých
kapalin a odlehčovacích komor včetně ekonomiky výstavby.
Bude představena nová řada jednoduchých typových čerpacích
stanic.
31.08.2018 - Šedé vody a získávání tepla z odpadních vod
Popis webináře: Opět se vrátíme k tématu šedých vod a jejich
využití a pak jako novinku představíme praktické možnosti rekuperace tepla z odpadních vod. Webinář je vhodný jak pro
developery, tak i architekty a projektanty TZB. Budou představeny konkrétní výrobky a způsob jejich aplikace tak, aby se uživatelé vyvarovali chyb při návrhu a instalaci.

05.10.2018 - Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Popis webináře: Úprava vody jako taková pracuje s různými
možnostmi úpravy dle požadavků jednotlivých odvětví a spotřebišť, pro která má být upravená voda využita. Požadované kvality vody je dosaženo různými technologiemi, které budou na
webináři představeny. V podstatě je většina případů řešitelná
použitím různých modulů, a tak samotná úpravna je jednoduchá skládačka… tedy na první pohled.
26.10.2018 - Dělení vod a jeho využití v praxi + lapáky
tuků … aneb ASIO a TZB
Popis webináře: Opět téma určené zejména projektantům TZB.
Oblast, ve které se potkávají všechny aktivity ASIO NEW a zároveň i oblast, kde je neustále rozšiřováno know-how. Úplné
dělení vod je možná ještě nadčasové, ale oddělené hospodaření
s jednou složkou již teď může vyřešit neřešitelný problém nebo
podstatně snížit provozní náklady budovy.
30.11.2018 - AS-DEHYDRÁTOR - odvodňování kalu a
hledání optimálního řešení
Popis webináře: S rozvojem technologií ČOV pro obce je třeba
také řešit otázky minimalizace produkce kalů a ekonomiky jejich zpracování - touto problematikou se bude zabývat zmíněný
webinář.
14.12.2018 - Nové výrobky a technologie pro rok 2019
Popis webináře: Bilancování roku 2018 - aneb co se povedlo
výzkumu a vývoji připravit pro rok 2019. Nové výrobky, nové
technologie a zkušenosti z realizovaných novinek.
--------------------Bližší informace k jednotlivým bezplatným webinářům najdete
na: http://www.asio.cz/cz/seminare.
Dotazy prosím směřujte na: plotenym@asio.cz, tel.: 724 768 192.
Webináře budou probíhat vždy od 09:30 do cca 11:00 na YouTube … viz https://www.youtube.com/user/ASIOczechrepublic/live

www.asio.cz/cz/seminare

Zasakovací bloky AS-RIGOFILL … první úspěšná akce v nové spolupráci
Po navázání spolupráce s významným partnerem a evropským hráčem v segmentu hospodaření s dešťovými vodami, jímž je společnost FRÄNKISCHE Rohrwerke, se v předvánočním čase podařilo zvítězit
ve výběrovém řízení na velice zajímavou zakázku, a to na dodávku retenčního a vsakovacího systému
AS-RIGOFILL.
Jedná se o průmyslový objekt v Troubsku u Brna, kde pro odvedení dešťových vod byly projektantem požadovány celkem tři re-

tenční objekty. Rozměry jednotlivých objektů jsou 16,86 x 10,46
x 0,66 m, 14,46 x 7,26 x 0,66 m a 14,46 x 7,26 x 0,66 m. Celkový
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Blokový vsakovací systém AS-RIGOFILL (ilustrační foto)

objem retenčních objektů je cca 182 m3. Samotná montáž proběhne začátkem roku.
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• při skladování zabírá minimální prostor,
• rychlá a snadná montáž použitím bezpečných zacvakávacích
spojů,
• možnost montáže bloku ve stavební jámě i mimo ni,
• snadná manipulace díky nízké hmotnosti (< 20 kg),
• extrémně velká akumulační schopnost (u plného bloku více
než 96 % svého objemu),
• 3x větší akumulace než u příkopu vyplněného štěrkem … 3x
menší objem vykopané zeminy,
• bloky obsahují křížový tunel pro průplach ve všech směrech,
• možnost revize v celém vnitřním prostoru,
• zatížení až 60 tun celkové hmotnosti,
• profesionálně zhotovené galerie jsou koncipované pro minimální životnost 50 let.
Budeme se těšit na další spolupráci.
David Šmídek

V současné době probíhají další výběrová řízení, kde byl právě
blokový vsakovací systém nabízen, a to obzvláště pro jeho hlavní
výhody:

Seminář České rady pro šetrné budovy (CZGBC) o šedých vodách
V Brně se 12. 10. 2017 konal zajímavý seminář o šedých vodách (část byla o šedých a část o dešťových
vodách), jehož cílem bylo udělat inventuru ve stavu šedých vod v ČR a identifikovat problémy a překážky
nastínit možnosti jejich eliminace.
Je zřejmé, že další možnou položkou v nákladech obytných budov, na které se dá ušetřit je voda, a to jak pitná, tak i odpadní.
Vedle úsporných zařizovacích předmětů, které dokáží zařídit
první krok se nabízí využití šedých vod, které umí nejen zajistit úsporu pitné, ale i odpadní vody, což je žádané hlavně
tam, kde je pak nutné vodu odvážet např. fekálním vozem. Šedé

vody, následně jako užitková voda, jsou žádány i tam, kde není
dostatek dešťové vody – malá střecha ve vztahu ke spotřebě
a tam, kde je možná potřeba užitkové vody v korelaci s produkcí šedých vod. Výhodnost využití šedých vod je tedy zejména
v objektech občanské vybavenosti s větší produkcí a spotřebou
vody, ve větších bytových domech a ve speciálních případech
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Seminář CZGBC o šedých vodách

u rodinných domů. Z hlediska jejich využití se s nimi nejvíce
setkáme na splachování toalet a jako užitkové vody například
na mytí podlah, kde je jejich použití nekonfliktní.
Vliv lehkých šedých vod na okolí je bagatelní
Debata je často vedena o využití na závlahu zeleně a k nejčastějším námitkám patří ty, co se týkají obsahu detergentů,
zbytků kosmetiky (pílingových kuliček), atd. (léky, drogy, atd.
se šedých vod v podstatě netýkají). Také proto byl tentokrát
pozvaný mezi účastníky panelové diskuze i zástupce výrobců
domácí chemie a prostředků na osobní hygienu a z jeho vystoupení o složení přípravků vyplynulo, že co se týká osobní
hygieny, pokud je použita ekologická verze, pak se jedná většinou o látky biologicky rozložitelné a problémem z hlediska
dlouhodobého použití může být v podstatě solnost (kdy se
různé soli používají k zahuštění např. šampónů a gelů) a její
případný vliv na úrodnost půdy nebo zvýšení RAS v podzemní vodě (což, ale nutně nemusí znamenat negativní vliv
na zdraví). Dtto i co se týká obsahu nutrientů. Pokud použijeme šedé vody bez vod z praček a myček na nádobí, pak
je obsah nutrientů bagatelní. Šedé vody (bez vody z praní
a myček nádobí) jsou tak jednoznačně nejvhodnější součástí
odpadních vod použitelnou např. na závlahu zeleně, zvláště
když se použije např. kapkové závlahy. Dokonce i při případném nepřímém zasakovaní do podzemních vod je vliv bagatelní (v případě hygienizovaných vyčištěných vod pak úplně
bezkonfliktní, a to i v písčitých půdách). Minimální riziko je
dáno i tím, že šedé vody neobsahují zpravidla produkty lidského metabolismu.
Mírně jiný pohled už je na vody z praní prádla a na další typy
vod, tam, je nebezpečí ovlivnění životního prostředí větší, zejména díky použití „drastických“ přípravků na čištění zanešeného potrubí nebo prostředků s obsahem chloru na hygienizaci
zařizovacích předmětů (výkyvy v pH, chlor). Tam je to pak již
spojeno s funkčností např. domovních čistíren a logicky i s většími administrativními nároky, které odpovídají rizikům.
Nutnost osvěty
Zajímavé byly i zkušenosti developera s bytovými domy a recyklací šedých vod. Obecně je připravenost lidí na ekologické
varianty zacházení s odpadními vodami malá, a tak jsou developeři připraveni i na variantu, kdy by recyklace šedých vod
byla ze systému zásobování vodou vyřazena. V každém případě
se ale již ve stadiu prodeje snaží ekologický přístup prezentovat
jako plus a podporují ho i drobnými dárkovými předměty a nálepkami, a i ekonomickou argumentací.
Největší překážky
Zatím největší překážkou se tak jeví spíše subjektivní námitky
a z nich vyplývající odpor provozovatelů kanalizací. Jejich obavy jsou pochopitelné – sníží se odběr pitné vody a tím vzrostou
náklady na dodanou jednotku vody. Při tom by obavy nemusely

být až tak opodstatněné, dá počítat s tím, že využití šedých vod
se týká jen malého počtu domů (většinou je nereálné v panelových domech z důvodů prostorových a ekonomických) a ovlivnění odběrů může být maximálně v jednotkách procent. No

a přehnané jsou i obavy z propojení rozvodů šedé a pitné vody,
možná k němu může výjimečně při hrubém porušení zvyklostí
a norem dojít, ale je zřejmé, že pokud se tak stane v rámci rodinného domu, že je velmi brzy odhaleno, a i zdravotní rizika jsou
minimální (vyčištěná šedá voda po přefiltrování na ultrafiltračních membránách je bakteriálně bezkonfliktní). Paradoxně často citované případy (viz článek pana Kožíška v Sovaku) nejsou
o šedých vodách a propojení v rámci nemovitostí, ale o propojení dvou veřejných vodovodů mimo nemovitost a ohrožení
většího počtu lidí. Daleko větší zdravotní nebezpečí v praxi než
nějaké propojení rozvodů šedé a pitné vody v domě představuje
chybně navržený rozvod pitné a teplé užitkové vody a následný výskyt legionely (Žabička) a nedostatečná údržba systémů
např. v administrativních budovách nebo školách.
Změna legislativy
K usnadnění prosazení v praxi by mohlo pomoci hned několik drobných změn. Dokončení prací na normě a tím by bylo
jasné, co má být vyžadováno a skončila by doba experimentů
a změny v legislativě. Např. ve Vodním zákoně by mohlo věci
pomoct to, že by jinak zákon nahlížel na vody s obsahem produktů lidského metabolismu a na ostatní odpadní vody, což by
korespondovalo s pravděpodobným nárokem na hygienizaci do
budoucna a s možností jejich recyklace. Umím si představit, že
u recyklace vody by se mohlo postupovat obdobně jako se surovinami a výrobky v zákoně o odpadech. Použití šedých vod by
pak s velkou pravděpodobností spadalo (pokud již nespadá) do
kategorie přecházení vzniku odpadu. Což by bylo jak logické,
tak i praktické. Současný výklad kdy, pokud to trochu přeženu,
si na vylití umývadla, ve kterém si umyji ruce, musím pozvat
hydrogeologa, nechat vystavit povolení k nakládání s vodami
a 2x ročně odebrat vzorek je tak trochu tragikomický. Byl by
až takový problém okopírovat v této věci např. německou legislativu?
Karel Plotěný
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Ostrovní dům AS-ISLAND
Navrhování rodinných domů a potažmo budov obecně vždy musí vycházet z mnoha požadavků: z představy investora, z jeho ekonomické situace, z prostorových a technických možností dané stavebním
lokality, z možností napojení na inženýrské sítě a z mnohého dalšího.
pad z našich domovů, když na tento účel bohatě vystačí voda
lokálně recyklovaná.

Navrhování rodinných domů a potažmo budov obecně vždy
musí vycházet z mnoha požadavků: z představy investora,
z jeho ekonomické situace, z prostorových a technických možností dané stavebním lokality, z možností napojení na inženýrské sítě a z mnohého dalšího. Napojení na veřejné rozvody
pitné vody a na kanalizaci ale není vždy možné. A je na specialistech „vodařích“, aby si s těmito ztíženými podmínkami
poradili. Bez vody se totiž bydlet nedá.
I když se snažíme žít co možná nejekologičtěji, bez určitých
technických vymožeností se prostě neobejdeme, a ani většinou
nechceme. Vodu prostě na zabezpečení standardní životní úrovně potřebujeme. Pokud už dům chceme na místě bez veřejného
vodovodu, nezbývá, než se pokusit získat vodu podzemní (studna), je-li to samozřejmě technicky možné. V opačném případě
pak lze využívat vodu povrchovou (s patřičnou technologickou
úpravou), vodu srážkovou a v nejhorším případě vodu dovážet.
A nejde jenom o zabezpečení dostatečně kvalitní vody v dostatečném množství, jde o jejich následnou likvidaci jakožto vody
odpadní. To je možná ještě složitější. Pokud není možné vody
vypouštět do splaškové kanalizace, předčištěné do vodotečí či
do zásaku, je nezbytné vody akumulovat v nepropustné jímce
a tuto pak pravidelně vyvážet a v souladu s legislativou následně likvidovat. A to je nejenom nepraktické a drahé, ale mnohdy
i technicky obtížně řešitelné.
Jistou možností by mohla být koncepce ostrovního domu. Systém nakládání s vodou navrhnout tak, aby v co největší míře
využíval lokální zdroje (samozřejmě s upravenou do požadované kvality) vody, především vodu srážkovou. Velkým zdrojem
provozní vody může být recyklovaná šedá vod, kdy tuto vodu
můžeme používat nejenom na zálivku, ale i na splachování toalet. A použití na splachování obvykle bývá téměř největší částí
spotřeby veškeré pitné vody v domě. Spotřeba pitné vody na
splachování tvoří často až 50% celkového množství spotřebované vody v domě. A to už vůbec nemluvím o logice využívat
drahou a vzácnou pitnou vodu na to, aby pouze odstranila od-

Dalším krokem v úvahách o technickém řešení domu pak musí
být proces likvidace našich vzniklých odpadních vod. Zde je
třeba vzít na zřetel technické a legislativní možnosti dané lokality a z těchto podmínek se pokusit vytěžit maximum. Předčištěnou vodu využívat na závlahu, přebytky pak zasakovat,
případně jímat a následně likvidovat v co možná nejmenších
objemech. Velmi moderní jsou v této oblasti např. metody likvidace odpadních vod využívající evapotranspiraci (zelené
střechy a fasády).
Společnost ASIO NEW, spol. s r.o. v těchto dnech dokončuje
práce na prvním systému AS-ISLAND, který by mohl být na
přelomu tohoto roku nainstalován nedaleko Chlumce nad Cidlinou. Jednotlivé části tohoto technologického celku tvoří prověřené výrobky pro hospodaření s vodami dodávané společností
ASIO NEW spol. s r.o., jakými jsou systém využívání srážkových vod AS-REWA, čistírna šedých vod případně srážkových
vod AS-GW/AQUALOOP, domovní čistírna odpadní vod AS-IDEAL PZV a pro dodávku vody a případné doplňování vody
z jiného zdroje AS-RAINMASTER.
AS-ISLAND je tedy sestava výrobků složená pro zajištění
komplexního hospodaření s vodami v objektu rodinného domu.
Sestava se skládá ze zařízení pro čištění, akumulaci a využívání dešťových vod jako hygienicky nezávadné vody v objektu,
dále čištění, akumulaci a využívání šedých vod jako provozní
vody v objektu a nakonec čištění splaškových odpadních vod,
jejich akumulaci spolu s přebytečnými dešťovými vodami (využití pro závlahu) a odvod minimálního přebytečného množství
vody vhodné pro vsak na pozemku. Každá z komor pro akumulaci a využití vod pro jednotlivé účely je vybavena systémem
monitoringu množství vody pro přehled o hospodaření s vodou
v objektu. Jednotlivé účely jsou v případě nedostatku schopné
se vzájemně zastoupit, voda pro závlahu je případně zálohována vyčištěnou šedou vodou a provozní voda je zálohována
hygienicky zabezpečenou dešťovou vodou, poslední jmenovanou je pak nutné zálohovat vodou z jiného zdroje (řadu, studny,
povrchové vody), případně zajistit dovážení pitné vody.
Jedná se o hranatou samonosnou plastovou nádrž o rozměrech
6,16 x 2,0 x 2,16 m pro postavení na betonovou podkladní desku a obsypání zeminou. Je určeno pro postavení ve výkopu na
podkladní betonovou desku a následnému zásypu zeminou při
současném plnění vodou. Každá z 6 komor je přístupná vstup-
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ním komínkem výšky 500 mm ukončeným v úrovni terénu pochůzným plastovým poklopem s únosností 200 kg. Kompaktní zařízení lze s výhodou použít pro komplexní řešení vody
v domě jako efektivní systém pro ekonomickou recyklaci vod
s minimální potřebou primárního zdroje vody a to pomocí jediného zařízení. Provozní linka striktně odděluje jednotlivé vody
tak, aby nedošlo k jejich vzájemné kontaminaci, ale zároveň
tak, aby bylo zařízení maximálně kompaktní a uspořilo nejen
prostor na pozemku, ale i náklady na výkopové a stavební práce.
Jan Vacek, Vladimír Jirmus

Štramberk CzWA a AČE
Setkání Slovenských a Českých vodařských expertů se uskutečnilo letos pod vyhlášenou Trůbou.
Hlavním postřehem je, že je spousta společných aktivit propojených, a dokonce se dá říci, že čím dále tím více. Někdy je to
dáno přírodními vlivy (Vysoké Tatry jako místo konference),
někdy přímo obchodními zájmy (snaha se představit i v druhé
zemi a případně i kooperovat). Také ASIO by chtělo příští rok
více podpořit své aktivity na Slovensku a navázat tak na letošní
rok (aktivní účast na čtyřech akcích).
Setkání ve Štramberku ale vnímáme ještě trochu jinak, nejen
jako příležitost k navázání a prohloubení kontaktů a k výměně
informací, ale i po lidské stránce – jako příjemné setkání lidí,
kterým záleží na tom, jakým směrem se ubírá jejich obor.
Karel Plotěný

Čistírna průmyslových odpadních vod CeramTec v Šumperku uvedena do provozu
V květnu letošního roku byla dokončena instalace čistírny průmyslových odpadních vod (ČPOV)
v podniku CeramTec v Šumperku.
Závod produkuje výrobky z technické keramiky, které nacházejí uplatnění v progresivních průmyslových oblastech, zejména v automobilovém průmyslu, zdravotnických technologiích
a energetice. Navržená technologie má za úkol zredukovat znečištění odpadní vody, která vzniká ve výrobě, aby bylo možné
předčištěnou odpadní vodu vypustit do kanalizace.
ČPOV CeramTec je navržena jako kontinuální čistírna s denním průtokem Qd = 30 m3/d. Odpadní vody jsou jímány ve
dvojici válcových akumulačních nádrží, odkud jsou čerpány
do míchaných reaktorů. V nich dochází postupně k dávkování
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tří chemikálií: alkalický koagulant, kyselý koagulant a flokulant. Reakce surové odpadní vody s těmito chemikáliemi vede
k vysrážení části znečištění. Vzniklá sraženina následně podléhá procesu sedimentace ve válcové nádrži s kónickým dnem,
odkud je chemický kal odtahován do kalové nádrže. Chemicky
předčištěná voda odtéká přes dočišťovací filtr do kanalizace.
Obsah kalové nádrže je odvodňován na kalolisu, což vede ke
zmenšení jeho objemu a tím snížení nákladů za jeho likvidaci.
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Čistírna průmyslových odpadních vod funguje v automatickém
režimu, což usnadňuje její obsluhu.
ČPOV CeramTec splňuje veškeré nároky kladené na moderní
zařízení tohoto typu. Na základě výsledků laboratorních testů
byl v září tohoto roku úspěšně ukončen ověřovací provoz a čistírna byla předána do užívání zákazníkovi.
Radek Hájek

Hospodaření se srážkovými vodami
Srážkové vody, respektive řešení likvidace vod odváděných ze střech a zpevněných ploch, jsou stále
diskutovanější součástí řešení každého objektu, od rodinných domů či rekreačních chat, až po celé průmyslové areály.
Srážkové vody se s výhodou dají zachytit a využít přímo na
pozemku, kde tyto vody vznikají. Využívat se tyto vody dají po
jednoduchém mechanickém přečištění pro závlahu nebo jako
vody provozní pro splachování WC, úklid, mytí auta nebo praní
prádla. Vzhledem k tomu, že využívání srážkové vody je přímo
svázané s okamžitou spotřebou, není možné jej pokládat za konečnou likvidaci těchto vod.
Konečné nakládání se srážkovými vodami je možné několika
způsoby. Dle normy TNV 75 9011 je primárním způsobem likvidace srážkových vod jejich vsakování přímo na pozemku.
Pokud nejsou podmínky příznivé, je možné vsakování kombinovat s retencí, tedy zadržováním a postupným vsakováním.
V případě, že je vsakování vlivem místních podmínek nemožné, pak následuje druhá varianta v podobě regulovaného vypouštění do vod povrchových, tedy vodního toku či dešťové
kanalizace. Pokud ani tato varianta není možná, pak je na místě
třetí a poslední možnost, a sice regulované vypouštění do jednotné kanalizace.
Vsakování, nebo také odvod srážkových vod do půdního prostředí, by mělo být využíváno přednostně před ostatními variantami.
Jedná se totiž o řešení nejméně ovlivňující výskyt podzemní vody
a geologické poměry v místě stavby. Tím, že zastavíme doposud
nezastavěné území a odvedeme dešťové vody mimo oblast, zabráníme přirozenému vsaku a ovlivníme tak stav podzemní vody
a geologické poměry celkově. Nicméně použití vsakování pro
likvidaci srážkových vod je závislé na geologických poměrech
a je z tohoto důvodu nutné nechat vypracovat geologický průzkum pro vsakování. Návrh vsakovacího zařízení a geologický
průzkum pro vsakování řeší ČSN 75 9010. Výstupem geologického průzkumu je určení vhodnosti vsakování na pozemku,
případně definovaná poloha vsakovacího zařízení na pozemku,
koeficient vsaku, který je nutný pro návrh velikosti vsakovacího
zařízení a také ideální hloubka vsakovacího objektu.

Při návrhu vsakovacího zařízení je třeba určit velikost retenčního objemu a dobu prázdnění, která musí být kratší než 72 hodin.

Obr. 1 Povrchový vsakovací příkop [1]

Podkladem pro návrh je jednak již zmiňovaný koeficient vsaku,
dále pak úhrn srážek při určité periodicitě a době trvání srážek,
a nakonec velikost jak odvodňované, tak vsakovací plochy. Při
návrhu vsakovacího zařízení je třeba myslet na vhodný bezpečnostní přepad vsakovacího zařízení buď na povrch pozemku
(neohrozíme-li žádný objekt zaplavením), nebo do jednotné kanalizace. Při umístění vsakovacího zařízení na pozemku je tře-

Obr. 2 Povrchová vsakovací nádrž
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ba dodržet určitou vzdálenost od objektů a podzemních staveb,
aby nedošlo k jejich vyplavení vlivem vztlakové síly.
Vsakovací zařízení mohou být buď nadzemní, nebo podzemní.
Nadzemní vsakovací zařízení může být řešeno buďto zatravněným průlehem (Obr. 1), nebo povrchovou zatravněnou vsakovacích nádrží (Obr. 2). Výhodou je vsakování do půdy přes
povrchovou humusovou vrstvu, která umožňuje separaci znečištění. Nevýhodou je naopak otevřená plocha, na kterou rovněž dopadá déšť a je třeba ji započítat jako odvodňovanou, čímž
se zvětší jak plocha, tak objem celého vsakovacího objektu.

hoto objektu je omezená vsakovací plocha. Nejčastěji na území
ČR totiž nejsou vsakovací podmínky natolik příznivé, aby byl
tento způsob vsakování, z důvodu malé vsakovací plochy, samostatně použitelný. Nicméně při kombinaci s jiným retenčním
podzemním objektem je časté použití vsakovací šachty v oblastech, kde jsou vhodné vsakovací podmínky ve velkých hloubkách pod terénem.

Obr. 4 Podzemní vsakovací šachta [1]

Obr. 5 Plastová
vsakovací šachta [2]

Obr. 3 Podzemní vsakovací objekt vyplněný štěrkem [1]

Podzemní vsakovací zařízení může být koncipováno jako podzemní prostor vyplněný štěrkem s drenážním rozvodným potrubím (Obr. 3). Výhodou tohoto systému jsou nízké pořizovací náklady na samotný objekt. Nevýhodou je oproti jiným
podzemním objektům nižší životnost a náklady na obnovu
v hodnotě pořizovací ceny a také vyšší cena souvisejících zemních prací vzhledem k tomu, že cca 75 % objemu jsou zaplněny
štěrkem a pouze 25 % je využitelných jako čistý retenční objem
vsakovacího zařízení. Tím se náklady na pořízení z větší části
vyrovnají s ostatními podzemními objekty.

Dalším typem vsakovacího objektu je vsakovací šachta (Obr.
4). Tento objekt je výhodný pro jeho jednoduchost, možnost
revize, snadnou obnovu při jeho zanesení a v neposlední řadě
kvůli nákladům na pořízení. Podstatným omezením použití to-

Posledním typem vsakovacího zařízení je objekt z vsakovacích
bloků. Plastové vsakovací bloky jsou moderním způsobem vsakování dešťových vod. Jejich konstrukce je totiž vytvořená tak,
aby byl maximálně efektivně využit celý objem vsakovacího
objektu, který je v tomto případě volný a jeho kapacita je přibližně rovna jeho objemu. Takto vytvořený objekt je tedy vhodný pro akumulaci i nárazového intenzivního deště a následně
postupné zasakování srážkových vod. Další výhodou takto vytvořeného vsakovacího zařízení je možnost revize, čistitelnost
a materiálové provedení, což souhrnně znamená mnohonásobně vyšší životnost než v případě štěrkového vsakovacího objektu. V neposlední řadě jsou takto tvořené objekty lehké a sklad-

Obr. 6 Tunelový vsakovací objekt [2]

ASIO&NEWS

WWW.ASIO.CZ

Hospodaření se srážkovými vodami; „Odpad zdrojem“

9

teční investice v průběhu let vrátí. Plastové bloky vsakovacího
systému mohou být tunelového tvaru (Obr. 6), skládající se
z lehké, plastové, půlkruhové schránky (schránek), která je uzavřená z obou stran plastovými čely. Tím je vytvořen podzemní
prostor s velkou téměř 100% zásobní kapacitou. Tunely je možné skládat za sebe, případně rozdělit objekt na více řad paralelně vedle sebe. Druhým typem plastových bloků jsou hranaté
bloky voštinového typu (Obr. 7), které je navíc možné skládat
ve vrstvách na sebe, čímž umožňují velkou variabilitu rozměrů
celého zařízení. Voštinové bloky se pokládají na štěrkový podklad s rozvodným potrubím a oddělují se od okolních vrstev
geotextílií, bránící zanesení objektu obsypem. Oba typy těchto
objektů je stejně jako ostatní podzemní vsakovací objekty třeba
odvzdušnit, aby mohl být objekt rovnoměrně plněn vodou, přičemž je z objektu vytlačován vzduch.
Obr. 7 Vsakovací objekt [2]

né, což zjednodušuje dopravu na stavbu i samotnou montáž.
Pořizovací náklady jsou pochopitelně vyšší než u štěrkového
vsakovacího objektu, nicméně v součtu s nižšími náklady na
zemní práce, díky efektivnější velikosti objektu a s přihlédnutím k delší životnosti a bezúdržbovosti systému se tato počá-

Použité zdroje
[1] ČSN 75 9010. Vsakovací zařízení srážkových vod. Praha: Úřad pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012
[2] ASIO, spol. s r.o. [online]. © 2011-2017 [cit. 2017-04-25].
Dostupné z: http://www.asio.cz/

Jan Vacek

Podzimní semináře „Odpad zdrojem“
Byly tentokrát zaměřeny globálněji na cirkulární ekonomiku obecně, avšak akcentována byla část recyklace vod, ale seminář byl i o ještě obecnějších závislostech vhodných k pochopení toho, jak motivovat
lidi k udržitelnějšímu chování.
Vedle problematiky recyklace odpadních vod obecně, byly odprezentovány i praktické případy recyklace např. prádelenských
vod. Navazující téma bylo o kalech, legislativě a možnostech
jejich využití k recyklaci energie a nutrientů. Ing. Karel Hartig,

CSc. odprezentoval možná schémata řešení kalů v budoucnu
a ASIO pak doplnilo program prezentací dehydrátoru, který je
součástí řešení pro menší čistírny odpadních vod. Obecně (ale
s důrazem na část odpadních vod) pojednala o cirkulární ekonomice Ing. Soňa Jonášová a kontraverzních témat – např. závlah odpadními vodami se ve svém příspěvku dotknul Ing. Karel Plotěný. Zazněly při tom i nejnovější získané zkušenosti ze
světa – hlavně z Izraele, který je, co se týká závlah odpadními
vodami, hodně zkušený, což je dáno jeho více než dvacetiletou
tradicí používání. Dalším tradičně kontraverzním tématem byl
malý vodní cyklus a jeho vliv na srážky a klima obecně. Zatím
co se týká působení na regionální rozdělení srážek a nutnosti
co nejvíce vypařovat zjevně panovala shoda, tak okolo možnosti řešení klimatu globálně s pomocí zajištění dostatečného
odparu proběhla vzrušená diskuze. Můj názor, i kdyby se až tak
globální dopad neprokázal, tak každý krok směrem k navýšení výparu a chlazení lokalit s využitím přírodních možností je
nutno podpořit.
Karel Plotěný
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Víte, že havarijní únik vody je nejčastější pojistná událost?
Možná se to stalo už i Vám. Ráno odejdete do zaměstnání a po návratu zjistíte, že máte vytopený dům.
Stačí opravdu málo: prasklá hadička přívodu vody do toaletní
nádržky, uvolněná hadice k pračce, netěsnící spoj u kohoutku
s vodou. Likvidace takovéto škody jde mnohdy do desetitisíců či statisíců korun a to nemluvím o času, který strávíte vyřizováním pojistné události. Zamýšleli jste se někdy o faktu,
že prevence je vždy levnější než následné likvidování škody?
Poškozené zařízení se dá nahradit zakoupením nových věcí,
ale co věci nenahraditelné? Co například historické předměty,
památky na časy minulé, staré fotografie, výsledky mnohaleté
práce a další věci, které se za peníze tak snadno pořídit nedají.

hou způsobit skutečný problém. Úniky za stěnami, ve stropech
a také například i netěsnící pojistný ventil na bojleru, kdy voda
několik let pomalu odtékala bez užitku do kanalizace. Zaznamenali jsme například situaci, kdy voda netěsnícím spojem
pomalu protékala ze stropního vedení požárního rozvodu a vsakovala se do izolační hmoty. Ta tak dlouho vodu nasávala, až
nosná konstrukce neudržela mokrou masu izolace a ta se zřítila
na podlahu. Zde naštěstí nedošlo k žádnému poškození lidského zdraví, „pouze“ došlo ke škodě v hodnotě několika set tisíc
korun.

Považujeme za normální předcházet vzniku zdravotních rizik,
prevence proti vzniku požáru je dnes také úplnou samozřejmostí. Víte, že samotné pojišťovny tvrdí, že škody způsobené havárií vody tvoří více než 30 % všech škodných událostí?

A co vlastně eVodník umí? Hned po namontování na stávající
vodovodní rozvod (nejlépe „bypassovým“ způsobem) zařízení
pracuje v analytickém módu. Vyhodnocuje obvyklou spotřebu
vody v objektu a po určité době vytvoří model charakteristické
spotřeby vody. Tuto křivku si spotřebitel upraví dle svých potřeb, aby nedocházelo k automatickému vypnutí přívodu vody
při každém drobném překročení spotřeby vody. Pokud dojde
k neautorizovanému odběru, zařízení automaticky zavře hlavní
ventil a zabrání tak možným škodám. S touto křivkou je možné
samozřejmě pracovat a za poměrně krátkou dobu tak nastavit
„mantinely“ spotřeby vody tak, aby nedocházelo k nechtěnému
zavírání přívodu vody v době, kdy jsme v objektu přítomni.

Podívejme se na fakta: *

14 000

lidí každý den zažije škodu způsobenou vodou

98%

sklepů má problém s nějakým druhem škody
způsobené vodou

37%

majitelů domů nárokuje pojišťovně ztráty
z poškození majetku vodou

176 518 Kč

je průměrná výše pojistné události v případě
majetku poškozeného vodou

až 30%

vody se v domácnostech ročně vyplýtvá
v důsledku netěsností a úniků vody

1000 l

vody může za den uniknout z potrubí
o průměru 6 mm

11 300 l

vody ročně vyplýtvá kohoutek kapající
jednou kapkou za vteřinu

18 250 l

vody ročně se vyplývá protékající toaletou

*Zdroj informací: Insurance Industry Research, 2013 Water Damage Defense

A to vůbec nemluvím o škodách, které nejsou markantní na
první pohled. Mám na mysli dlouhodobé úniky vody (např. protékající toaleta) nebo úniky vody z nedbalosti (špatně dovřená
hadice na zahradě).
Ano, odjíždíte-li na dovolenou, můžete uzavřít hlavní přívod
vody a máte vystaráno. Ale co například automatické zalévací
systémy? Nebo požární rozvody? Tady Vám zavření hlavního
přívodu nepomůže. A pro každodenní opouštění domácnosti
toto také není nejvhodnější varianta ochrany domova. Nejlepší
by bylo mít na pomoc inteligentní zařízení, které samo pozná,
kdy voda teče v souladu s naším přáním, a kdy se jedná o nechtěný únik. Ale kde ho vzít?
Máme pro Vás řešení. Ryze české zařízení, inteligentní vodoměr a detektor úniků vody eVodník, splňuje všechny popsané
požadavky. Nespokojí se pouze s detekováním vody vyteklé na
podlahu (na to stačí lokální kontaktní senzor), ale umí odhalit
i úniky, o kterých nebudete vědět dlouhou dobu a které mo-

A co eVodník umí ještě kromě tohoto? Po jakémkoliv zásahu
jednotky Vás systém na toto upozorní přes Váš chytrý telefon,
tablet či počítač. Vy můžete vzdáleně zkontrolovat situaci a třeba zařízení odblokovat, i když jste na druhé straně zeměkoule.
Kromě samotné ochrany Vám eVodník poskytuje přesné přehledy spotřebované vody, protože i v domácnosti při spotřebě
vody platí, že „kdo neměří, neřídí“.
Ačkoliv toto zařízení spatřilo světlo světa teprve před necelými dvěma roky, již se stalo součástí mnoha stávajících i nových budov. S hrdostí můžeme konstatovat, že se podílíme na
ochraně takových významných budov, jako je Národní divadlo v Praze, Vila Tugendhat v Brně či Lékařská fakulta University Karlovy. eVodníka používají takové společnosti, jako
například O2, Agrofert, Komerční banka nebo Teplárny Brno.
Výrobce montovaných dřevostaveb RD Rýmařov toto zařízení
začal montovat do svých domů jako standardní vybavení všech
svých dodávek. Ke spokojeným klientům se za dobu existence eVodníka zařadilo již téměř tisíc majitelů rodinných domů,
bytů a veřejných budov.
Největší výhodou nabízeného produktu je fakt, že již prvním
zabráněním vzniku havárie pokryje náklady na jeho pořízení.
Vladimír Jirmus
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Rok venkova a voda
Bydlím na venkově, i když vzhledem k blízkosti velkého města je to možná pseudovenkov, ale i tak se
mě problémy venkova dotýkají a dotkly.
I když se to logicky neventiluje, centralizace díky ekonomickým tlakům postupuje na všech frontách – viz rušení malých
obchodů, slabá dopravní obslužnost. Proces, i když se to na první pohled nezdá, je pak podpořen skrytě tím, že při tvorbě legislativy se specifika venkova nezohlední a skupina malých obcí
má i omezené možnosti při ovlivnění legislativního procesu ve
srovnání s lobby, která si jde za svými cíli.
Vydat nesplnitelné nařízení je snadné a typicky české je pak
i to, že jsme benevolentní k neplnění nesplnitelného a vědomým porušováním (a jeho tolerancí) pak nahrazujeme to, co
jsme měli odpracovat a udělat na začátku – vydat reálné nařízení. Chtít reálné, a to pak i dodržovat a vyžadovat funguje
například v Německu.
Polovičaté chování a jednání má pak řadu důsledků, z nichž ten
nejvíce škodlivý je v tom, že poctiví a odpovědní se sami za
aktivitu a snahu o dodržení nařízení potrestají a ti, kteří taková
nařízení nerespektují, na tom v podstatě vydělají – zvláště když
se případně navíc jedná o konkurující si subjekty. Hezky je tento jev vidět na problematice řešení odpadních vod.
Velká většina malých obcí je stále (ne)řešena tak, že v obci je
dešťová kanalizace a jednotlivé domy mají oficiálně jímku na
vyvážení – neoficiálně pak v podstatě septik a zasakovací objekt, v horším případě pak přepad do dešťové kanalizace. Tok
v blízkosti obce obvykle pracuje naplno, a tak díky samočistící
schopnosti je nakonec voda v potoku obvykle v takovém stavu,
že splňuje NEK (převážně). Za ty roky, kdy se nějaký stav vytvořil, se vyladily i místní sousedské problémy, a tak je takový
stav bezkonfliktní a pro občany takové obce vyhovující.
Z nadhledu – ve skutečnosti je odpadní voda čištěna anaerobně
(vzhledem k velikosti jímek) a pak zasakována do vod podzemních přes nějakou vrstvu půdy (v podstatě biofiltr). Dá se
tedy předpokládat, že nesplněn z pohledu nároků na vypouštění bude zejména ukazatel pro amoniakální a celkový dusík,
na což obvykle obec reagovala v minulosti tím, že je napojena
na veřejný vodovod. V okolí obce obvykle probíhá zemědělská
činnost, která dotuje podzemní vody dusíkem obvykle víc než
samotná obec a dá se spočítat, že i kdyby celá obec nevypouštěla dusíkaté znečištění, nebude to znamenat podstatné snížení
např. dusičnanů v podzemní vodě. Jak již je výše uvedeno, jedná se o ustálený, pro občany nekonfliktní stav, avšak z hlediska
legislativního nevyhovující. Otázkou je, jestli máme co nabídnout, aby to opravdu situaci řešilo – myšleno takové snížení
znečištění, aby podzemní voda byla pitná.

Co z toho budu mít, když si pořídím čistírnu odpapdních vod?
To je jednoduché - čistírnu a náklady na její provoz - vzorky, fekál, povinnosti
- posílat hlášení na úřady no a ... dobrý pocit.
... a co z toho budu mít, když si nechám tady tu starou dobrou „optimalizovanou“ jímku, která dnes nikomu nevadí?
... hmm ... v podstatě také dobrý pocit.

Dnešní trendy z hlediska odkanalizování jsou následující:
• Donutit obec se napojit na nějaký větší systém – obvykle
nejdražší a často finančně nereálné řešení, nebo vybudovat
centrální ČOV pro obec, ale bez naděje na kladný výsledek co se týká změny kvality vody v toku … (obsah dusíku
a fosforu bude přibližně stejný).
• Donutit občany vyvážet odpadní vody z „jímek na vyvážení“
na ČOV do nějakého většího města (řešení, kdy náklady několikanásobně převyšují sociálně únosnou cenu vody), opět
bez nějakého významného vlivu na vody v okolí obce.
• Umožnit občanům, po překonání všech překážek, řešit čištění decentrálně (hydrogeologický posudek, náklady spojené
s kontrolou a provozem DČOV), což je opět spojeno s provozními náklady, částečně danými zbytečně vysokými požadavky na kvalitu čištění a kontrolu provozu – 2 vzorky
ročně. Opět ve výsledku bude minimální rozdíl, co se týká
vodního prostředí v okolí obce.
Říká se, že peníze jsou až na posledním místě a tak se zkusme
podívat na problematiku placení za odpadní vodu očima producenta odpadních vod. Nutno k níže uvedeným číslům podotknout, že stočné tam uvedené je stočné placené občany ve
velkých městech a neodpovídá skutečným nákladům na stočné,
které by bylo nutné uplatnit, aby se zaplatily náklady spojené
s centrálním odkanalizováním u malých obcí. Dále je z čísel
hezky vidět, jak ovlivní cenu předepsaný způsob kontroly –
v případě předepsání vzorkování stoupne cena na 1m3 až o 30
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Kč/m3 ve srovnání s revizemi. Vliv na hodnocení má pak i zvolená délka srovnávacího období – zvoleno je 20 let, v případě
delších období by ještě dále klesaly náklady zejména na extenzivní řešení, tj. na sestavu septik a zemní filtr. Z hlediska uživatele by se stala nejlevnějším řešením a z hlediska udržitelnosti
nejvýhodnějším (žádná spotřeba energie, minimum kalů, které
by se likvidovaly u zdroje a minimální zatížení okolí nutrienty).
A kdyby i legislativa upustila od zbytečného odebírání vzorků,
tak by výsledná cena za m3 byla obdobná jako u veřejné kanalizace a navíc by ji nikdo nemusel dotovat.

Díky pesimistickým závěrům vyplývajícím ze současného stavu a vývoje se proto nabízí hned několik otázek z nichž některé
jsou přímo kacířské.
a) Potřebuje taková obec, která je v podstatě z hlediska jejích
občanů a i z hlediska širších vztahů (ovlivnění NEK ve vzdálenějších profilech) bezkonfliktní nějaké změny? Například
nákladnou centrální kanalizaci, na kterou sice dostane dotaci
v řádech miliónů korun, ale přesto se zadluží na dlouhé roky
a pak ještě odsoudí své občany k placení stočného v řádech
tisíců korun a sama jako majitele kanalizace k nerentabilní
tvorbě fondů na obnovu a údržbu?
b) Není vyvážení jímek vyhánění čerta ďáblem, když je již nesčetněkrát prokázáno, že z hlediska nákladů je to nejméně
výhodné řešení, dtto i z hlediska zatížení životního prostředí,
jak co se týká vod (konkrétní profil bude z hlediska NEK
zatížen víc), tak i ovzduší (doprava fekálním vozem)? A nebude to občany svádět k tomu, aby alespoň část vod nezlikvidovali jinak a nebude tato likvidace (jednorázové vypuštění
někam) z hlediska ohrožení vod větší riziko?
c) Nedá se hledat takový způsob decentrálu, jeho provozu
a kontroly, aby byl pro občany cenově srovnatelný s náklady, které za odvádění odpadních vod platí lidé ve městech?
Děláme všechno proto, abychom občany řešící své obydlí
decentrálně spíše podpořili a netrestali je za jejich aktivitu?
Využíváme možností, které k tomu máme a je legislativa nastavená i s ohledem na tuto skutečnost?
d) No a nešlo by se na problematiku, která se dotýká necelé
desetiny obyvatel podívat také tak, aby byly rovnoprávně řešeny jak zájmy společnosti, tak i jejich zájmy a aby přitom
jejich zájmy nebyly ignorovány (přehlasovány většinou, které se tento problém v podstatě osobně nedotýká)? Neexistují
způsoby, které by dokázaly uspokojit z velké většiny nároky
celku a přitom minimalizovaly nároky na tu skupinu, které

se to přímo dotýká a která svým jednáním ovlivňuje své nejbližší okolí, okolí ve kterém žije svůj život? Neexistují již
dnes ve světě přístupy, které by dokázaly tento případ řešit?
Říká se, že člověk nemá rýpat do něčeho, když neumí navrhnout funkční řešení, které by bylo lepší (možná v případě vod –
udržitelnější). Co takhle namísto alibistického vyvážení jímek
zvolit přístup aplikovaný a osvědčený v tisících indických a čínských obcí, ale i novozélandských městech např. když už odvážet, tak jen tu část vod, která obsahuje dusík, a šedé vody nechat
bez nějakých nákladných legislativních opatření zasakovat tak,
jak se to dělo po desetiletí. Nebo za jímky, které jsou dostatečně
velké dodělat zemní filtr a zasakovat tak jako doposud… Byla
by to opatření, která by nebyla nákladná, neznevýhodňovala by
vesnické obyvatelstvo placením nadměrných poplatků za likvidaci odpadních vod a z hlediska celkového ovlivnění životního
prostředí (např. parametrů NEK ve sledovaných profilech) by
to byla opatření stejně účinná a se stejnými důsledky jako dnes
upřednostňované způsoby – centrální čistírny nebo vyvážení jímek na ně. Řešila by v podstatě ten problém, který je k řešení
– minimalizaci vypouštění dusíkatých sloučenin.
Paradoxně nejgeniálnější by byl návrat ke středověkým způsobům – separovat moč a tu sbírat tak, jako když se sbírala
k užití v textilním průmyslu – vyřešil by se tím klasický problém s dusíkem a zároveň ten, který je uváděn nově jako aktuální a který ani velké čistírny zatím efektivně neřeší – separovaly
by se z vody spolu s močí farmaceutika atd. a celé oblasti by tak
byly řešeny udržitelně – organické látky by v území zůstávaly
a nebyly by míchány na velkých čistírnách s kalem obsahujícím
např. těžké kovy a moč by mohla být zpracována mnohem efektivněji – jak z pohledu dusičnanů, tak i speciálních polutantů.
Některým se navržené řešení bude zdát příliš jednoduché nebo
málo ekologické nebo v případě separace moči příliš jdoucí do
soukromí. Pravdou je, že žádné řešení nemůže být universální.
Na druhé straně mě k napsání výše uvedeného vedla vlastní
zkušenost. Také jsme byli součástí obce, která se chovala obdobně jako je popsáno na začátku. Za desítky miliónů jsme se

Zdroj: Ročenka jakosti povrchových vod v povodí Moravy 2014-2015
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jako obec uvědoměle odkanalizovali, zadlužili, za desetitisíce
korun jako občané vybudovali vlastní přípojku, někdy i s čerpačkou, platíme tisíce korun za stočné a marně hledám, jaký
výsledek to všechno mělo – v podzemních vodách je dusičnanů úplně stejné množství, potok a následně rybník trofizují
bohužel ještě mnohem víc a žádnou další změnu jsem jako občan nepocítil. Z pohledu občana naší obce se cítím podveden,
i když bych možná jako občan této republiky měl být víc hrdý
na to, že v kolonce připojeno na veřejnou kanalizaci přibylo cca
tisíc lidí…. Trochu mě ale v této souvislosti jako občana této
republiky znepokojilo, že ve statistikách povodí ohledně kvality vody v toku se to neprojevilo (vypadá to, že odkanalizování
menších lokalit nemá na výsledek nějaký zjevný vliv)… a v
kolonce proinvestované milióny ano.
Když se vrátíme zpět k ekonomičnosti jednotlivých řešení, tak
jsem si i lehce spočítal, že kdyby obec všem domům vybudovala za jejich „jímku na vyvážení“ biofiltr, tak by to bylo pro
stát i obec efektivnější, a to už nemluvím o občanech, kteří by
nemuseli platit stočné.. Dokonce i co se týká vnosu dusíku do
prostředí, kvůli kterému v podstatě celá akce probíhá, tak by to
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vyšlo příznivěji. Je mi jasné, že jsem možná něco ve svých úvahách zjednodušil nebo přehlédl, ale nedala by se taková úvaha,
která je výše uvedená vzít jako podklad k debatě a podrobnějšímu prozkoumání a zjištění, zda jsme náhodou nenarazili v řešeních odkanalizování venkova na nějaké hranice udržitelnosti
a to nejen ekonomické (kde je to zřejmé), ale i sociální a ekologické. Asi by to chtělo podívat se blíže na vazbu mezi demografií a náklady na odkanalizování a pak na ekologické dopady,
ale z celkového pohledu a v souvislostech s dalšími tématy jako
je sucho, úrodnost půd, záplavy. V některých německých spolkových zemích už to udělali a výsledkem je například to, že
v Hesensku může obec nařídit občanům hospodaření s šedými
vodami nebo, a to se mi v německém vodním zákoně líbí nejvíc
– za stav techniky, který má být přednostně vyžadován, je bráno řešení které je nejkomplexnější z hlediska udržitelnosti (což
je logické), tedy ne to co přináší nejlepší odtokové parametry
(viz u nás debata o BAT), nebo je nejalibističtější (jímky na
vyvážení), ale to, které je skutečně nejpřijatelnější pro životní
prostředí (nejudržitelnější).
Karel Plotěný

ČOV bez nutnosti vyvážení kalu
ČOV AS-IDEAL PZV SSC je určitě správná ČOV, když je potřeba se zamýšlet nad otázkou „kam vyvážet kal?“.
Zákazník se při koupi čistírny odpadních vod rozhoduje z mnoha hledisek. Jedním z těch hledisek, a to podstatným, je i likvidace kalu fekálním vozem. Tento problém odstraňuje ČOV
typu AS-IDEAL PZV SSC s integrovaným kalovým odvodňovacím košem. Tato výhoda se v roce 2017 projevila zvýšeným
zájmem, kdy se tento typ zařadil do portfolia zájmových výrobků. Další výhodou je možnost povolení čistírny AS-IDEAL
PZV SSC na ohlášení do vod podzemních dle NV 57/2016 Sb.
Dalším zajímavým výrobkem v portfoliu firmy je ČOV AS-ANAZON. Tato ČOV, která je kombinací anaerobního separátoru AS-ANASEP a biologického zemní ho filtru AS-ZEON,
je velice vhodná k objektům s nerovnoměrným nátokem odpadních vod na ČOV. Čistírnu lze hlavně charakterizovat jako bezobslužnou, bezproblémovou a energeticky nenáročnou. V roce
2017 se podařilo zrealizovat hned několik těchto ČOV. Jedna
z ukázkových akcí byla například „Zámek Karlštejn - ubytovací zařízení“, velikostně do 50 EO.
Vratislav Cibula
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Decentrál, stále nechtěné dítě
Pro některé lokality se jeví jako nejvýhodnější decentrální odkanalizování. Důvodů je hned několik.
ABSTRAKT
Jedním z limitujících, zejména do budoucna, je sociální únosnost. Zvýšené náklady na případné centrální odkanalizování
řídce osídlených lokalit není možné přenášet na obyvatele,
a také není možné jimi zatěžovat obyvatele hustěji obývaných
lokalit z důvodů překročení limitů sociální únosnosti. Dalším
důvodem mohou být například ekologické důvody. Centralizace vypouštění ovlivní v některých případech tok negativněji,
než jeho postupné zatěžování a využití samočistících procesů.
Přestože důvody pro decentrální řešení některých lokalit jsou
nesporné, je setrvačná snaha upřednostnit za každou cenu centrální řešení, a to i tím způsobem, že centrální způsob je nehospodárně dotován. Naopak decentrální způsob je uměle navíc
znevýhodňován v procesu povolování a provozování. Namísto
hledání způsobů, jak nejlépe, tam kde to má smysl, decentrální
způsob organizovat je snaha ho diskreditovat, což logicky vede
k tomu, že se tím zbytečně ztrácí čas a zpomaluje jeho optimalizace. Typické a zákonité je to, že namísto stanovení reálných
požadavků na kvalitu čištění, dozor a následné důsledné kontroly se požadavky navyšují neúměrně k požadavkům na jiné
subjekty mající vliv na prostředí. Díky chybně nastavenému
systému a nedůslednosti pak logicky vítězí „jen jako“ řešení
a zvětšuje se rozdíl mezi realitou a představami.
KLÍČOVÁ SLOVA
Decentrální odkanalizování, dělení vod, sociální únosnost.
ÚVOD
Modely, kdy jediným řešením je buď centrální čištění, nebo
jímka na vyvážení (přičemž toalety jsou splachovací), jsou
již dávno překonané i v Evropě, a to hned po několika liniích.
Například Německo oficiálně ustoupilo od snahy odkanalizovat celou zemi centrálně už v devadesátých letech, kdy si vyhodnotilo, že by takové počínání bylo jak neekonomické, tak
i neekologické a „neudržitelné“ a podpořilo realizaci decentrálu
po všech stránkách – ekonomicky (dotace), legislativně (jednoduché povolování a kontrola, reálné zdůvodněné požadavky)
i metodicky (byly vypracovány postupy pro zpracování územních plánů a jejich posouzení z víceparametrových hledisek ve
formě ATV směrnic). Stejně tak vyvážení jímek na centrální
čistírny je až na výjimky nejméně výhodné po stránce nákladů
a dopadů na ekologii. Začíná se tak prosazovat decentrální řešení s využitím domovních čistíren a novým trendem začíná být
i dělení vod a hospodaření s nimi (NASS – nové způsoby sanitace). Uplatňuje se i názor, že pro konkrétní lokalitu by mělo
být zvoleno řešení, které budou její obyvatelé akceptovat, a to
po všech stránkách. Novým parametrem je vzhledem k závislosti mezi způsobem odkanalizování a životními náklady i sociální únosnost zvoleného způsobu.

SOCIÁLNÍ ÚNOSNOST JAKO PARAMETR
Se snahou odvodnit centrálně i malé a roztroušené lokality rostou enormně exponenciálně náklady. Není žádnou zvláštností
investiční náklad i 350 tis. Kč na EO. Pokud by tyto náklady
měli nést samotní lidé, kterých se to týká, cena za odvádění odpadních vod by pro mnohé z nich byla sociálně neúnosná. Pokud by se na odvodnění měli podílet solidárně všichni připojení
(nebo i stát), což se dnes děje, pak i tak by se úhrada na některých lokalitách s vysokým poměrem délky kanalizace na obyvatele dostávala za hranici sociální únosnosti. To stejné platí
i pro vyvážení jímek. Náklady na jejich instalaci a vyvážení jsou
za oficiální hranicí sociální únosnosti, zejména pokud uživatelé dodržují všechna pravidla. Z vysoké ceny za vyvážení pak
proto vyplývá i vysoké riziko, že provozovatelé budou hledat
„náhradní řešení“ a bude docházet k nedovolenému vypouštění.
Tabulka 1. Cena (v Kč) za likvidaci odpadních vod (za m3)
při 20 letech životnosti objektu, hrubé orientační srovnání pro
kalkulaci bez přípojek pro 4 EO a spotřebě 100 l/EO/den, stočné je bráno jako příklad obvyklého stočné ve velkých městech,
v případě propočtu pro malé obce by stočné bez solidárního
přispění větší lokality činilo i stovky korun.
Z čísel uvedených v tabulce vyplývá, že z pohledu sociální
únosnosti a spravedlnosti bychom měli řešit odvádění odpadních vod, pokud to jde, centrálně, a pokud se to nevyplatí, pak
decentrální. Z decentrálních způsobů upřednostnit skupiny čisInvestiční
náklady

Provozní
náklady

Veřejná kanalizace

Náklad
na m3
asi 45 Kč

Skupinová ČOV
pro 50 EO

300 tis. Kč

20 tis. Kč

asi 20 Kč

Domovní ČOV (tř. 1)

70 tis. Kč

10 tis. Kč

asi 90 Kč

Žumpa

90 tis. Kč

24 tis. Kč

asi 200 Kč

Sociálně únosná cena

asi 50 Kč

tíren. U individuálních domovních čistíren se pak snažit minimalizovat provozní náklady (např. na vzorkování, odvoz kalu)
a žumpy povolovat jen zcela výjimečně, což v podstatě nařizuje
i legislativa, viz vyhláška 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Jímky na vyvážení jako produkt alibismu
Přesto, že domovní čistírny naše legislativa již před jímkami
upřednostňuje, v praxi je to s nimi prozatím jinak. Prosazují je
úředníci na vodoprávních úřadech a občané obcí se často nechají donutit k tomuto problematickému způsobu řešení a jsou
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rádi, že mají odpadní vody vyřešené. Problém s náklady, na
které přijdou cca po roce, řeší zatím jen osamocení poctiví jednotlivci, když zjistí, k čemu se ve skutečnosti zavázali, ostatní
si hledají nějakou třetí cestu. Dnešní legislativa se ale v tomto
směru zpřísňuje, a tak lze očekávat, že i tady bude přibývat konfliktních situací. Podle mne to vůbec není černobílý problém,
který by měl být řešen tak, že se jednoduše nařídí nějaké (navíc
diskutabilní a alibistické) řešení. Jímka na vyvážení sice vypadá jako jednoduché rozumné řešení, ale vzhledem k nákladům
s ní spojeným je riziko s únikem odpadních vod vysoké a v
praxi ověřené, vyhodnocené a prezentované. Nehledě na jiné
ekologické aspekty spojené s dopravou a zpracováním na čistírnu dovezených vod.
Vyvážení jímek je po stránce ekonomické nejdražší způsob likvidace odpadních vod (viz řada studií prezentovaných na nejrůznějších konferencích, např. příspěvky na konferenci IWA
v Athénách v roce 2016). Po stránce ekologické pak výsledný
vliv souvisí s předchozím a snahou ušetřit. I kdyby se majitel
choval odpovědně a všechno vyvážel, pak lze opět prokázat
studiemi, že to také není optimální řešení, protože problém se
neřeší v místě (rostou náklady a zatížení okolí) a odsouvá se.
Tím, že není vidět přímá souvislost mezi příčinou a následkem,
vede tato skutečnost k větším škodám na životním prostředí
a k neetickému a neudržitelnému chování. Do úvah se bere například kvalita odvážených vod, vliv dopravy na životní prostředí a pohodu lidí, úbytek organické hmoty v místě produkce,
míchání relativně bezproblémového kalu s kalem obsahujícím
vyšší koncentrace těžko odstranitelného znečištění.
Zkušenost z pracovní cesty na Nový Zéland je, že i přes co největší snahu udržet lokalitu ve stavu umožňujícím použití podzemní vody na pitnou, se to nepovedlo. Jednalo se o vybudování sídliště pro cca tisíc lidí, které mělo být řešeno jímkami na
vyvážení kvůli blízkosti cenného jezera. Ukázalo se, že pokud
se voda odebírá ze zvodně, která přímo navazuje na terén, na
kterém jsou umístěny domky se zahrádkami, je nereálné udržet
požadovanou kvalitu vody i přesto, že byl zaveden přísně kontrolovaný režim odvážení odpadních vod (přímo v místě působí
vodní strážník). Při stavbě asi padesátého domku již musela být
přivedena pitná voda z jiné lokality. Jinak je na Novém Zélandu
obvyklé, že spíše než podzemní vody se na sprchování, a i pití
využívá dešťovka. Je to dáno jejím menším znečištěním než
v případě podzemních vod, do kterých se kvůli jednoduché geologii (ornice a hned pod ní dobře propustná vrstva písku) lehce
dostávají nutrienty z povrchu a pak stačí i pár krav nebo ovcí,
aby podzemní voda měla vyšší obsah nutrientů a nevyhovující
kvalitu pro přímé použití nebo i úpravu.
Ostrovní dům známého fotografa Hlaváčka (podle něj obvyklé řešení na lokalitě)
Díky pastvě a velkému počtu pasoucího se dobytka je v této
oblasti obvyklé řešení spočívající v tom, že se na pití použí-
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vá dešťovka. Po mechanickém předčištění a mikrofiltraci, a to
i bez další hygienizace. Úprava dešťovky je mnohem jednoduší
a levnější, než by bylo čištění podzemních vod. Obdobně jako
v předchozím případě je udržení kvality podzemních vod na
takové úrovni, aby voda byla pitná, nereálné. Stačí, že se na
pozemku občas pasou ovce.

Obrázek 1. Využití srážkové vody jako vody pitné (dům fotografa Hlaváčka)

MOŽNÁ ŘEŠENÍ LOKALIT NEVHODNÝCH PRO CENTRÁLNÍ ŘEŠENÍ
Výsledkem úvahy tedy je, že musí existovat něco mezi oběma extrémy. Centrální čistírnou a jímkou na vyvážení, které
ale mohou být (a také jsou) za určitých okolností i reálným
a nejefektivnějším řešením. Je to jako prosazovat traktor
s pluhem na orbu na zahrádce, anebo naopak snaha jít s rýčem
rýt stohektarový lán. Nebylo by lepší namísto obrany neubránitelného hledat, jak vytvořit co nejefektivnější systém, který
by byl co nejlepší jak po stránce ekologické, tak i ekonomické, a podívat se na problém s co největším nadhledem? Např.
existuje postup, který se jmenuje Einsteinův výtah. Jeho základní principem pro použití je to, že pokud se nedá najít řešení uvnitř v konkrétním systému, pak určitě existuje nějaké
řešení mimo něj. Zkusme hledat řešení uvnitř i vně systému
a pokusme se aplikovat zmíněné obecné teorie podporující
nová řešení na problematiku odvádění odpadních vod z oblastí s roztroušenou zástavbou.
Řešení uvnitř systému – možná eliminace rezerv v investičních a provozních nákladech
Investiční náklady
Územní plánování – Plán rozvoje vodovodů a kanalizace
(PRVK) má velký vliv na investiční i provozní náklady a tedy
vliv na cenu vody. Proto by územní plánování (PRVK) mělo
být základem pro řešení odvádění vod z území a již ve stadiu
přípravy by měly být řešeny některé detaily, jako požadovaná
třída nebo úroveň čištění s ohledem na dosažení NEK, a také
způsob provozování. Pak teprve by byly tou správnou pomůckou při dotacích a rozhodování vodoprávních úřadů. Jedním
z parametrů při rozhodování o systému by měla být i sociálně
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únosná cena vody, kterou investiční náklady podstatně ovlivňují. Když vynechám centrální systémy a jímky, pak máme systémově k dispozici:
a) Skupinová řešení, kdy jsou skupiny domů řešeny jednou
čistírnou. Obvykle je to investičně nejvýhodnější řešení
u roztroušené zástavby se spádem ve více směrech. Na druhou stranu může být společné užívání i základem sporů mezi
jednotlivými vlastníky nebo uživateli nemovitostí v budoucnosti, nebo je problém s dohodou o věcných břemenech,
a proto je někdy těžké toto řešení prosadit;
b) Individuální řešení. Obvykle je řešení založeno na domovních čistírnách. Stále častěji se vedle intenzivních technologií prosazují i vertikální biofiltry, (případně i vegetační
ČOV), které jsou výhodné z hlediska provozních nákladů.
Možnosti těchto řešení nejsou zdaleka vyčerpány, a to zejména po stránce provozování a kontroly provozu.
Svůj význam by měl mít územní plán i ve vztahu k povodí, měl
by racionálně a případně pokud to bude nutné i kompromisně
vyřešit požadavky na kvalitu vypouštěné vody ze strany povodí
a reálnost splnění těchto požadavků po technické i nákladové
stránce. Odpadlo by tak dohadování nad každou novou decentrální čistírnou.
Provozní náklady
Volba technologie a nastavení hranice požadavků obvykle
ovlivní i provozní náklady, zejména pokud jsou požadavky neúměrně vysoké jako např. generální požadavek na denitrifikaci
u domovních čistíren. Denitrifikace v přírodě, zejména v toku,
proběhne samovolně, a ještě se při tom zlepší kyslíkové poměry. U roztroušené výstavby je možné počítat i se samočisticími
procesy. Neúměrné požadavky a náklady jsou pak neobhájitelné např. při srovnání s vnosem dusíku ze zemědělské činnosti
a požadovanými opatřeními. Z jednoho hektaru intenzivně obhospodařované půdy skončí ve vodě až 100 kg dusíku, tj. 100x
víc, než do prostředí vnese 1 člověk, pokud vypouští i neúplně předčištěné vody. Dá se dokázat, že jedna pasoucí se kráva
ovlivní podzemní vody více než penzion s deseti obyvateli.
Vedle způsobu čištění má podstatný vliv na provozní náklady mimo jiné efektivita kontroly provozu. ASIO, spol. s r.o.
v rámci svých seminářů udělalo průzkum mezi vodoprávními
úřady. Výsledek ankety ukazuje, že úřady se často rozhodují na
základě subjektivních pocitů. Často je hlavní příčinou nedůvěry
k technologiím nebo způsobům kontroly, např. revizím, hlavně averze vůči konkrétním osobám nebo firmám. Kdyby ale už
v PRVK bylo vybráno to nejefektivnější řešení kontroly, tak by
se tato subjektivita z rozhodování vyloučila.
Řešení s využitím prostoru i mimo vlastní systém aneb Einsteinův výtah
Zkusme do systému ČOV zahrnout i proces vzniku odpadních
vod. Je logické, že v odpadních vodách může být jen to, co tam

vypustíme. No a co tam vypouštíme? Je nutné, abychom to tam
vypouštěli? Ubírá se legislativa, a tedy i vývoj, tímto směrem?
Nechytáme kočku za ocas? Logicky by mělo platit, do systému
pustím jen to, co umím následně efektivně eliminovat. Kdyby
se tato zásada dodržovala, pak odpadnou jak obrovské náklady,
tak i zdravotní rizika. Nebo nečistíme zbytečně něco, co čistit
nepotřebuje? Nebo alespoň ne s takovými náklady? To může
být další námět k zamyšlení a hledání cesty k vyšší efektivnosti.
Není cesta například v dělení vod? Víme určitě, že jedna z cest
tudy vede.
NASS a řešení s dělením odpadních vod a systémy bez odpadních vod
Například oddělení moči nebo použití nezávadných šedých vod
by určitě vedlo ke snížení zatížení prostředí např. léky a také
k podstatnému zmenšení transportovaných objemů odpadních
vod, a tedy i snížení provozních nákladů. A co úplně kacířská
myšlenka, vrátit se po spirále k suchým záchodům? Asi už nikdo nebude chodit v noci na hnojník …
Suché záchody – vzpomínka na budoucnost nebo již využitelné konkrétní řešení?
Již několik let působí nadace Melindy a Billa Gatesových, jejímž cílem je úplné odstranění moči a exkrementů z transportu
a čištění odpadních vod. Např. na konferenci IWA v Athénách
2016 byla prezentována čínská a indická cesta pro řešení obcí.
V současnosti se tak řeší desítky tisíc obcí, zda se použijí suché toalety na exkrementy a moč, šedé vody se zasakují přímo
v místě. S ohledem na místní podmínky je to určitě nejefektivnější řešení, které udržitelně zabezpečí lokality jak po stránce
zdravotní, včetně ochrany zdrojů vody, tak z hlediska ochrany
životního prostředí a nákladově je takové řešení udržitelné i pro
nejchudší obyvatele. Toto řešení je k vidění i v jiných mnohem bohatších zemích; osobně jsem to viděl na Novém Zélandu
v Martinborough, kde veškerá šedá voda ve městě byla zasakována přímo u budov.
Kompostovací toalety a závlaha šedou vodou
Výhody kompostovacích toalet z hlediska udržitelnosti jsou
zřejmé. Výsledkem je řešení přeměny exkrementů a moči na
hodnotné hnojivo, přičemž řešení exkrementů je uskutečněno
v místě, tedy bez znečištění okolí transportem a bez negativního vlivu na životní prostředí (z odpadu vznikne hnojivo).
Šedou vodu je pak možno likvidovat v místě a to zásakem
nebo závlahou. Jde o vodu bez produktů lidského metabolismu
s minimálním znečištěním (zvláště pokud je vyčištěna). Opět
se voda dá zabezpečit tak, aby vyhovovala jak z hlediska vlivu
na životní prostředí (riziko znečištění je menší nebo srovnatelné např. s použitím hnojiv nebo prostředků chemické ochrany
na zahrádce), tak i z hlediska vlivu na zdraví. Jedná se o vodu
ze sprch s příměsí prostředků, které byly pro styk s povrchem
těla hygienicky testovány a povoleny. Pokud je voda čištěna,
případně hygienizována, pak je její kvalita ještě méně napadnu-
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telná z hlediska zdravotního. Pokud se na aplikaci použije např.
kapková závlaha, pak je i skutečné riziko ohrožení životního
prostředí a zdraví eliminováno na minimum.
Změny v myšlení provozovatelů
Ekonomičnost a neekonomičnost počínání ve vztahu k řešení
odpadních vod v méně hustě osídlených lokalitách si začínají
pomalu uvědomovat majitelé a provozovatelé kanalizací. Náklady rostou a není je už možné tak lehce přenést na obyvatele. Dokonce se už např. i v bohatém Německu vyskytly případy, kdy si vlastník nebo provozovatel nechal zpracovat studii
s alternativními řešeními, aby tak zdůvodnil své nesouhlasné
stanovisko s napojením části obce na veřejnou kanalizaci. Důvodem je demografický vývoj na venkově a nereálnost vypořádat se s odvedením odpadních vod tak, aby se náklady
někdy vrátily.
Rovnoprávný přístup k občanům
V demokratické společnosti by měla být dodržena zásada, že
nelze diskriminovat část obyvatel a tak by mělo platit, že ten,
kdo se nemůže napojit na veřejnou kanalizaci, by neměl být
diskriminován a mělo by mu být umožněno vybrat si z nabídky
variantních řešení, která mu zabezpečí stejné sociální podmínky, jako mají ostatní. Dokonce lze dokázat, že jsou k dispozici
variantní řešení, která při nižších nákladech zabezpečí obdobný
dopad na lokalitu jako je diskutabilní „stoprocentní“ vyvážení jímek. Zvláště, když není zřejmé, že se čištěním nebo odvážením nějak viditelně změní stav lokality z hlediska kvality
podzemních vod. Jsou totiž i další zdroje znečištění ovlivňující
kvalitu podzemních vod např. zemědělská činnost (nejvíce pastva), hnojení, chemická ochrana rostlin, provoz na komunikacích.
ĎÁBEL JE V DETAILECH
Naše legislativa se sice tváří, že neznevýhodňuje některé způsoby řešení, ale už tím, že tato řešení přehlíží a aplikuje se na ně
nevhodným způsobem, požadavky pro kontrolu jiných technických řešení tato řešení uměle znevýhodňuje. Konkrétních případů je hned několik, patří sem např. odběry vzorků a způsob
kontroly provozu.
Také stát, ministerstva, úředníci se tváří, nebo i jejich část
dokonce snaží o podporu některých nových postupů v řešení odpadních vod, avšak dobrá myšlenka je pak v praxi znehodnocena dalšími kroky, které nenavazují na dobrou počáteční myšlenku a vyplývají ze setrvačnosti, neochoty něco
měnit, z chybných předpokladů nebo vědomě a nevědomě
šířených desinformací. Například vyšel dotační titul podporující recyklaci šedých vod a jejich následné použití na závlahu. Tato část je ale následně znehodnocena tím, že pokud
bychom přijali názor šířený vodoprávními úředníky „závlaha i vyčištěnou odpadní vodu je vypouštění do vod podzemních“, pak je zbytečné nad takovým dotačním titulem uvažovat. Již jen náklady na vzorkování jsou vyšší než možná
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úspora. Při tom např. v Německu závlaha vyčištěnými šedými vodami vůbec povolování nepodléhá. Je přeci úplně logické, že zalévám takovou vodou, o které jsem přesvědčen,

ČOV pro 4 EO

Náklad za rok

Ovlivnění
provozních nákladů
při spotřebě
100l/EO/den

Revize OZO

1,5 tis. Kč / 2 roky

Cca 5 Kč/m3

Jednoduchý prostý 1x

1 tis. Kč

Cca do 10 Kč/m3

Smíchaný 2x/rok

2,5 tis Kč

Cca do 25 Kč/m3

Rakouský způsob 1x

0,6 tis. Kč

Cca 5 Kč/m3

že je v pořádku, co se týká složení a takovým množstvím,
jaké potřebují rostliny. Obdobný je z hlediska navýšení nákladů také požadavek v dalším dotačním titulu požadující instalaci čistíren třídy III určené pro vybrané lokality,
a tím zvýšení nákladů na čištění o desítky korun za m3. Nehledě na to, že i ekologické hodnocení z celkového pohledu je
sporné. Zvýšení produkce kalu, jeho transport a likvidace, atd.
Odběry vzorků
Jen pro zajímavost zkusme porovnat náš a rakouský způsob
kontroly funkce domovních ČOV a vliv na náklady. V Rakousku se v případě zjištění vyhovující hodnoty v ukazateli amoniak
už dále rozbor neprovádí. Prokázání toho, že domovní ČOV
nitrifikuje je podstatné a průkazné. Podle mne lze tak efektivně ušetřit a přitom vypovídající schopnost takové kontroly je
mnohem vyšší než v případě např. slévaných dvouhodinových
vzorků, které jsou pro domovní ČOV legislativou požadovány.
ČOV která nitrifikuje, musí být technologicky v pořádku a navíc takový stav je mnohem hůře jednorázově ovlivnitelný např.
ředěním.
Tabulka 2. Vliv způsobu kontroly provozu na provozní náklady
Závlaha jako efektivní způsob likvidace odpadních vod
I když je proti tomuto způsobu odpor zejména ze strany vodoprávních úřadů, tak lze poměrně rychle dokázat, že naproti
tomu jsou bez problémů povolovány rizikovější postupy vypouštění, jako např. vypouštění do zásaku v úrovni pod orniční
vrstvou nebo závlaha postřikem biologicky vyčištěnou odpadní
vodou. Ale spíše než se bránit takovým negativním způsobem,
by bylo dobré si uvědomit, kde se takový postoj u vodoprávních
úřadů vzal. Příčinou negativního přístupu je asi to, že se „jako
závlahy“ zneužívalo k nedovolenému vypouštění, což lze jako
obavu a důvod k opatrnosti pochopit.
Na druhé straně je, myslím, neobhajitelná argumentace uvedená např. v Metodice MŽP, tj. že zasakování a závlaha jsou
potenciálně stejně nebezpečné. Což je tvrzení, i z pohledu dalšího v metodice uvedeného, z velké části zavádějící, a to díky
nesprávnému zjednodušení. Je přeci podstatný rozdíl z hlediska
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Decentrál, stále nechtěné dítě

Obrázek 2. Ukázka z Metodického pokynu k NV pro vypouštění do vod podzemních

zachycení a následného využití nutrientů v půdě, pokud vodu
aplikuji na povrch nebo do orniční vrstvy, příp. do hloubky
např. 1,5 m dtto i z hlediska mikrobiálního.
Dokonce právě průmyslovým hnojivem pohnojená zahrádka je
z hlediska potenciálního úniku nutrientů do podzemních vod
mnohem větším potencionálním nebezpečím. Jeden člověk
vypustí v odpadních vodách za rok cca 1 kg dusíku, z intenzivně obhospodařované zelinářské zahrady (10x10 m) unikne
cca stejné množství. Kdyby se ale vyčištěná odpadní voda
aplikovala jako řízená závlaha, pak by do podzemních vod neodtekla ani desetina, a naopak, kdyby se hnojivo aplikovalo
pod orniční vrstvu, pak by z něj v podzemních vodách bylo
mnohonásobně více. V případě půdního profilu, kdy nahoře je
ornice a pod ní hlinitopísčitá vrstva, by pravděpodobně odteklo za rok do podzemních vod při zásaku cca 10x více dusíku,
než kdyby se vyčištěná voda ještě filtrovala s využitím závlahy
přes orniční vrstvu. Efekt sorpce je nejsilnější např. při použití
kapkové závlahy, kdy je voda i s nutrienty spotřebována téměř
na 100 %. Dokonce i z biologicky nečištěné odpadní vody se
do podzemních vod dostane při použití řízené kapkové závlahy
méně nutrientů než při zasakování vody vyčištěné na úroveň
čistíren třídy PZV do podorniční vrstvy. Jedinou otázkou je,
jak zabezpečit zimní provoz, a jak zabezpečit technické řešení
proti zneužití.
Závěr
Stále častěji se mluví, a bohužel často jen mluví, o udržitelnosti.
O tom, že problémy je třeba nepřenášet, ale řešit v místě, a to
udržitelně a komplexně. Ve Vodním zákoně v § 38 je doslovně:
„Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních vodoprávní úřad:
a) přihlíží k potřebě dosažení nebo zachování dobrého stavu
povrchových nebo podzemních vod a na vodu vázaných ekosystémů

b) posuzuje možnosti omezování znečištění u jeho zdroje
i omezování emisí do životního prostředí jako celku a možnosti opětovného využívání odpadních vod.“
Mimo jiné máme na stole problematiku sucha. Když si dáme
jen malou práci, najdeme ten hlavní problém – nedostatek organické hmoty a jako důsledek snížení schopnosti půdy zadržet
vodu. A co děláme pro zvýšení podílu organické hmoty? Obsah jímek vyvážíme na velké čistírny a platíme za to. Tam kal
zbavíme organických látek, smícháme s průmyslovým kalem,
který obsahuje podstatně více těžkých kovů, s kalem z velkého
města obsahujícím větší podíl léčiv i drog, a tuto směs si pak
zpětně odkoupíme a jako hnojivo dáme k jahodám, květinám
nebo do skleníku. Kal tak stejně skončí oklikou na zahrádkách
u rodinných domů. Je to to, co jsme chtěli? Zvyšovat odpovědnost lidí, podporovat domácí produkci nezávadných potravin,
ochránit prostředí před těžkými kovy, atd.? A jen tak mimochodem, nejsou pak nakonec jahody nebo rajčata z hydroponie
na kokosové kůře tím nejzdravějším? Rostliny jsou pěstovány
v stoprocentně kontrolovaném prostředí.
Pokusme se, ať už v duchu legislativy, naší nebo evropské, nejrůznějších strategií (cirkulační ekonomika, city of future, udržitelnost) a hlavně v duchu zdravého rozumu jednat co nejracionálněji. Nechme fungovat věci, které fungují, dokud nenajdeme
skutečně efektivnější řešení (fungující mentální modely). Nepouštějme do systému znečištění, se kterým si pak neumíme
poradit a nedělejme na základě polopravd a tlaků lobby zmatečně věci, které nás stojí úsilí, prostředky a ve výsledku nevedou
ke změně k lepšímu. Na druhé straně ale zkoušejme, experimentujme a hledejme nová řešení. Nevěřme neověřeným prohlášením například o složení pracích prostředků nebo šamponů.
Za posledních deset roků se jejich složení už několikrát podstatně změnilo, a přesto se používá stále stejná argumentace, co se
týká vlivu na prostředí.
Cest, jak dojít k co nejefektivnějšímu chování z hlediska zdraví a ochrany životního prostředí, je určitě mnoho. Příkladem
jsou řešení, kdy se používají high-tech technologie, ale stejně
výhodné může být i nějaké extenzivní řešení. Nebo řešení, kdy
namísto high-tech pro čištění odpadních vod se použije high-tech toaleta a pak už není co čistit. Pojďme zavzpomínat na
budoucnost nebo se vydat po spirále do budoucna, hlavně ale
nechtějme jezdit na zahrádku traktorem s pluhem.
SEZNAM LITERATURY
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Šťastnější krávy a spokojenější sedláci díky AS-AQUALOOP
Na statku v Bettbornu (Lucemburg) je od loňského roku v provozu inovace, a to zařízení AS-AQUALOOP na úpravu dešťové vody pro napájení mladého dobytka.
Výsledkem projektu, který byl realizován naším partnerem
Christofem Beckerem (zástupcem firmy INTEWA v LU) jsou
šťastné krávy a podstatná úspora, která byla překvapením a bonusem, o kterém se na začátku ani neuvažovalo. Takže příběh
o veselých kravách a spokojeném hospodáři.

Náklady na vodu byly přes 10.000 €/rok přičemž cena pitné
vody byla jen 1,80 €/m³. Když se analyzovala spotřeba, vycházelo to na 2555 m³/rok. Při počtu 100 kusů mladého dobytka,
kde se počítalo se spotřebou 70/den/ks. Dešťovky bylo k dispozici 640 m³ ze střech, které měly 800 m², a tak pokrývala jen
část spotřeby. Přesto chtěli zemědělci i tuto část vody využít,
a tak nastartovali tento projekt.

Původní zařízení na dešťovou vodu

Nové zařízení na dešťovou vodu

Původní zařízení na dešťovou vodu
Původní zařízení sestávalo z vírového filtru, který měl jen
malý výnos (efekt co se týká získané vody z toho, co napršelo)
a poruchové čerpadlo. Starý filtr byl z nádrže o objemu 20m3
demontován a nahrazen samočistícím filtrem AS-PURAIN 150.

výtlaku ve formě kartušového filtru. Tento požadavek byl vyřešen použitím membránové jednotky AS-AQUALOOP, tímto je
zároveň srážková voda i hygienicky zabezpečena.
Nádrž na čistou vodu a čerpání do sítě
Po filtraci na membránách se voda shromažďuje v nádrži čisté
vody o objemu 2000 l. Dodávku do sítě a k napáječkám pak
zabezpečí zařízení AS-RAINMASTER Favorit 20.

Shrnutí
Popsané řešení je realizováno v regionu, kde sedláci platí za
pitnou vodu jen 1,8 €/m³. V jiných regionech stojí voda i 6 €/
m3! Ze zkušenosti víme, že již při dvojnásobné ceně vody se
vyplatí takto kompletně vybavená nádrž. Což je dobrá zpráva
do budoucna, protože současná lucemburská vláda má v úmysl sjednotit cenu vody pro zemědělce na asi 4 €/m³. Sedlák je
spokojený a plánuje na základě zkušenosti druhé zařízení – pro
starší dobytek. No a nesmíme zapomenout ani na šťastné krávy.
Důvody pro spokojenost?
Při stavbě se zjistilo, že díky netěsnosti v potrubí utíkalo velké
množství vody, z potřeby 2555m3/rok tak bylo jen 1.120 m³/
rok! 5.600,00 €/ročně (56,2 %) bylo tak hned ušetřeno. Pokrytí
dešťovou vodou tak zároveň stouplo na cca 77,7 %, a to jen s
využitím stávajících střech! Pří úspoře 3.130 €, která vzniká
díky využití dešťové vody a investici cca 10 000€ se zařízení
zamortizuje za 3,2 roku.
Horst Guggemos, INTEWA Austria

Membránová filtrace
Protože střecha dvora je enormně znečištěná, bylo vyžadováno
předčištění sestávající z filtru před nádrží a následné filtrace na
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ČOV AS-HSBR Brodce; Podbanské 2017

Čistírna odpadních vod AS-HSBR Brodce
V letošním roce dodala firma ASIO, spol. s r.o. čistírnu odpadních vod pro nově vystavěný komplex
skladových hal D+D Park Brodce.
Dodávka zahrnovala typovou čistírnu odpadních vod s obchodním označením AS-HSBR včetně strojního vybavení a elektroinstalace. Čistírna odpadních vod má kapacitu 100 ekvivalentních obyvatel a slouží k čištění komunálních odpadních vod,
které jsou produkované ve skladových halách.

Technologie čistírny je založena na principu SBR (sekvenční
fázový reaktor), kdy proces biologického čištění i sedimentace
kalu probíhá v jedné nádrži. Na lokalitu byla dodána plastová
typová ČOV AS-HSBR 100 s vystrojením, plastový kontejner
na dmychadlo a rozvaděč pro řízení chodu strojů. Typová ČOV
je příčkou rozdělena na dvě nádrže. Odpadní voda natéká kanalizačním potrubím do první nádrže čistírny, která slouží jako
nádrž homogenizační a sedimentační, pro zachycení primární-

ho kalu. Odpadní voda gravitačně pokračuje otvorem do druhé,
biologické nádrže čistírny. Otvor je z obou stran opatřený nornou stěnou, která zajišťuje minimalizaci vnosu primárního kalu
do aktivace. Biologická nádrž je v jedné třetině délky opatřena
přepážkou s otvorem u dna. Odpadní voda je v biologii smísena s vločkami aktivovaného kalu. Ve druhé nádrži probíhá
chronologicky za sebou několik fází čistícího procesu: 1) fáze
provzdušňování, kdy je odpadní voda čištěna působením mikroorganismů kalu a probíhá nitrifikace, 2) fáze sedimentace,
kdy dojde k přerušení aerace, a vločky aktivovaného kalu sedimentují a oddělují se od vyčištěné vody, 3) fáze odtahu čisté
vody, kdy je z horních vrstev odčerpáván vyčištěná voda do
odtokového potrubí a 4) fáze odtahu přebytečného kalu, v této
fázi dochází ke krátkému sepnutí čerpadla přebytečného kalu
umístěného u dna nádrže a k odtahu kalu do první nádrže ČOV.
Biologická nádrž čistírny je vystrojena aeračními elementy
s rozvody vzduchu, čerpadlem vyčištěné vody a čerpadlem přebytečného kalu. Dodávku vzduchu pro aeraci zajišťuje dmychadlo umístěné v plastové podzemní šachtě opatřené komínkem. Vyčištěné vody jsou vypouštěny do vodního toku Jizera.
Čistírna odpadních vod AS-HSBR je odolná vůči kolísavému
nátoku a je schopná spolehlivě pracovat při zatížení 50 – 100 %
návrhové hydraulické a látkové kapacity. Pro lokalitu Brodce
byla zvolena z důvodu postupné dostavby a napojování jednotlivých skladových hal.
Jana Matysíková

Podbanské 2017 - Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV 2017
V tradičním termínu, v krásném počasí a prostředí, a pod taktovkou VÚVH Bratislava se za velmi
slušné účasti (ASIO NEW, spol. s r.o. bylo při tom) uskutečnil seminář „Rekonštrukcie stokových sietí
a ČOV 2017“.
Přednášku jsme (Ing. Karel Plotěný) zaměřili na podporu decentrálních řešení. Zajímavostí a nových informací v této oblasti je pro nás hned několik. Slovensko bude nuceno řešit
decentrálně pravděpodobně stejný počet obyvatel jako Česká
republika (přes milión lidí), má stejné problémy s EU (také
probíhá vytýkací řízení kvůli nesplnění závazků) a reaguje
obdobně. V návrhu nového Vodního zákona je také zpřísnění
vyvážení jímek (i když podobně jako u nás – kdyby to začali
všichni doopravdy dodržovat, tak by většinou nebylo kam vyvážet). Přednáška o potřebně realistickém přístupu tak v podstatě byla aktuální. Jinak si myslíme, že ASIO (jak ASIO NEW,
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Podbanské 2017; Splašková kanalizace; ČOV Želetava
tak i ASIO) má v oblasti komunálních i domovních čistíren co
nabídnout – od domovních čistíren, kde máme hned několik
elegantních a pro zákazníky zajímavých řešení, přes řešení nerovnoměrně využívaných větších objektů, kde opět máme vyčerpávajícím způsobem zpracovaný koncept, až po rekonstrukce komunálních ČOV, kde máme slušné odborné zázemí. Což
ve dvou přednáškách o rekonstrukci čistíren odprezentoval Ing.
Karol Kratochvíl, Ph.D. Šanci má zpracování kalů a občas se
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objeví i poptávky na řešení průmyslu (i když tam je asi nakonec
tlačenice největší). Po stránce výrobkové a technologické nic
nebrání tomu, abychom uspokojili i náročné slovenské zákazníky – cesta je připravená. Navíc máme i nové neotřelé nápady,
jen je potřebné je dotáhnout, a hlavně zpropagovat.
Karel Plotěný

Tlaková splašková kanalizace pro výstavbu RD Holice
Pro výstavbu splaškové kanalizace a odvedení splaškových vod od jednotlivých RD
byla v lokalitě Olomouc – Holice navržena tlaková kanalizace, která pomocí čerpacích stanic AS-PUMP dopravuje splaškové vody do veřejné tlakové kanalizace.
Pro tyto účely bylo osazeno 26 ks čerpacích stanic AS-PUMP
o vnitřním průměru 800 mm a celkové výšce 2830 mm. Součástí dodávky byla objemová čerpadla INOX Morava 5-16-T 1,1
kW 400 V, kompletní trubní rozvody a armatury DN 32 a sys-

tém plováků s elektrodami, které v kombinaci s el. rozvaděčem
zajišťují automatický provoz čerpacích stanic.
Marek Daněk

ČOV Želetava má novou kalovou koncovku
V rámci zefektivnění kalového hospodářství a úspor, získala obec Želetava pro svoji čistírnu odpadních
vod nové zařízení AS-DEHYDRÁTOR.
V rámci přípravy projektu, na kterém se podílela řada odborníků, byla vyhodnocena jako nejoptimálnější sestava stroje AS-DEHYDRÁTOR 201 doplněný o přípravnou stanici flokulantu
AS-PROCHEM D 1.0 a vyhřívaný šnekový dopravník pro vývod odvodněného kalu z budovy do přistaveného kontejneru.

Celá soustava je navržena tak, aby ji bylo možné řídit jak manuálně, tak automaticky, v závislosti na nastavení v kontrolním
panelu. Po přípravě roztoku flokulantu je již zařízení schopno
pracovat plně automaticky až do vyprázdnění flokulační stanice
AS-PROCHEM D 1.0. Celá sestava je tak navržena a sestavena, aby samostatně dokázala pracovat po celou dobu směny bez
potřeby manipulace a pomohla tak 15-ti až 20-ti násobně snížit
náklady města na odvoz přebytečného kalu. Náš zkušený tým

uvedl dehydrátor do provozu začátkem měsíce listopadu za pomoci příjemné obsluhy čistírny odpadních vod a také starosty
města. Součástí spuštění byly také zkoušky pro výběr vhodného
flokulantu, optimalizace chodu a nastavení elektrického rozvaděče.
Roman Prachař
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Cirkulační ekonomika; Konference „Vytápění - instalace“

Cirkulační ekonomika a ASIO
První ročník EKOinovačního fóra s podtitulem „udržitelné technologie pro budoucnost“ proběhl
v zimních podmínkách a atraktivních prostorách Zámku Křtiny na Jižní Moravě.
ASIO jako jeden z hlavních propagátorů recyklací vod nemohl chybět. Aktivní účast jsme měli hned ve dvou panelech –
Odpad zdrojem (Ing. Karel Plotěný) a Dobrá praxe v transferu
technologií (Ing. Aleš Černín, Ph.D.).
Setkali se zde zástupci mezinárodních i národních institucí,
akademické a výzkumné sféry a představitelé inovativních firem všech velikostí. Akce přinesla představení inovativních
projektů, souboj zelených start-upů i bohatý networking. Pro
nás to pak byla příležitost upozornit na chybějící (nebo hodně
obecnou) legislativu v oblasti recyklace vod.
Karel Plotěný

Konference „Vytápění - instalace“
Konference se uskutečnila letos v Hradci Králové. Jako ASIO jsme do programu přispěli přednáškou
na téma odpovědné hospodaření s vodou.
Z dalších přednášek zaujal tradičně pan Ing. Zdeněk Žabička
svým příspěvkem ke kvalitě projekčních a realizačních prací na
rozvodech pitné a TUV vody. V našich přednáškách hledáme
způsoby, jak ušetřit každý litr a on odprezentoval příklady, kdy
se nesprávným provozem a návrhem utratí na provozních nákladech až třetina investičních nákladů.

Největším problémem je v podstatě nakonec snaha developerů
ušetřit na investičních nákladech bez ohledu na zkrácení životnosti nebo možnosti vzniku hygienických problémů. Dalším
problémem je, že k vodovodům není dodáván nebo se nedodržuje provozní řád, a tak se jednak zkracuje jejich životnost
a také zvyšuje riziko bakteriálního znečištění. Nejnebezpečnější je legionella, která se může namnožit zejména tam kde je
teplá (ohřátá) voda a dochází k malým odběrům. Kde se legionella bere? Viz obrázek
z prezentace Ing. Žabičky.
Správný návrh rozvodu vody jsem tak připsal
do aspektů ovlivňujících spotřebu – vedle návyků, vhodně vybraných spotřebičů a e-Vodníka.
No a připomínky pana Žabičky jsou cenné
i z pohledu uvědomění si bakteriálního znečištění, které se může objevit v šedých nebo
srážkových vodách, a pak i potřebnosti zpracovat provozní řád a podle něj se i skutečně
řídit (viz pravidelné proplachy potrubí a odkalování).
Karel Plotěný
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Aplikace čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp 125N pro výukové středisko v Polsku
Koncem roku 2016 byla dodána typizovaná čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 125N našemu
polskému obchodnímu partnerovi.
Aplikace čistírny byla provedena poblíž města Turek ve středním Polsku. Zdrojem odpadních vod je výukové a meditační
středisko Vipassana, jehož kapacita zahrnuje 100 ubytovaných
hostů a 20 pracovníků.
Středisko Vipassana je novostavbou dokončenou v prosinci
2016. Je provozováno pro turnusy trvající 14 dní, které jsou
střídány 7 denním obdobím klidu. Z těchto důvodů je ČOV
v průběhu měsíce velice nerovnoměrně zatěžovaná, stabilitě
čistících procesů bylo nutné přizpůsobit také samotný návrh,
např. aplikací nosičů biomasy v aktivačním procesu.
Čistírna je tvořena samonosnou podzemní nádrží, je umístěna ve volném terénu poblíž střediska. ČOV je tvořena nádrží
s integrovaným sedimentačním prostorem v nátokové části.
V aktivačním prostoru dochází k biologickému čištění odpadní
vody. Vzniklá aktivační směs je od vyčištěné vody oddělena
v dosazovací nádrži.

Činnost ČOV významně přispěje k zachování čistoty místního
rurálního prostředí.
Petr Straka

Odstranění zápachu z kanalizačních šachet: Případová studie Ivančice
Provozovatelé čistíren odpadních vod a kanalizačních řadů se často potýkají se stížnostmi
občanů ve vztahu k zápachu, a to zejména tam, kde je tlaková kanalizace a odpadní voda
je čerpána.
Důvod je nasnadě. Původem zápachu jsou biologické procesy probíhající v odpadní vodě při nedostatku kyslíku ve vodě.
Během přestávek mezi čerpáním vznikají postupně anaerobní
podmínky, které jsou příznivé pro rozvoj specifických bakterií
produkujících zápach (sirné, metanogenní aj. bakterie). Obvyklé složení zápachu, s kterým se setkáváme na čistírnách odpadních vod, je následující:
- sirovodík (H2S),
- merkaptany (CH3-SH, CH3-CH2-SH),
- dimethyl sulfid ((CH3)2S),
- amoniak (NH3).
Vyřešit problematiku zápachu, když už se objeví, nemusí být
jednoduchá věc. Jako logické se zdá nejprve učinit preventivní provozní opatření, jako je provzdušňování kanalizačního řádu, upravení režimu čerpání a zkrácení intervalu mezi
přečerpáváním odpadní vody až po dávkování bakteriálních
kultur a enzymatických přípravků, které zamezují vzniku
zápachu. Tato řešení jsou nezřídka ekonomicky nákladná

a i přes veškerou snahu nemusí k eliminaci zápachu dojít.
Není se čemu divit. Některé kanalizační přípojky jsou dlouhé
stovky metrů a vždy se nějaké to problematické místo najde.
Potom už nezbývá než aplikovat koncové řešení v podobě
kanalizačních filtrů pod poklop. Jedním z míst, kde ASIO
spol. s.r.o. realizovalo v poslední době toto opatření, bylo
i město Ivančice.
V Ivančicích bylo zaznamenáno několik opakovaných stížností na zápach z kanalizace. Společně s provozovateli kanalizace
bylo vytipováno 5 nejvíce problematických kanalizačních šachet. Jednalo se například o výtlak z kanalizační větve vedoucí do Ivančic ze sousedních Oslavan. Šachty byly přeměřeny
a současně byl proveden průzkum veřejného mínění podle
normy ČSN 83 5030: Účinky a posuzování pachů - Stanovení parametrů obtěžování dotazováním panelového vzorku
obyvatel. Domácnosti v okolí inkriminovaných míst byly dotazovány osobně. Existovala i možnost vyplnění dotazníku
online.
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Odstranění zápachu

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že problém se zápachem
se vyskytuje zejména v jarních a letních měsících. Zápach je
intenzivně cítit při změnách počasí, jako jsou bouřky, kdy se
vlivem změny tlaku šíří snadněji z kanalizace. Zápach v Ivančicích připomínal nejčastěji pach po shnilých vejcích nebo fekáliích. Z toho jsme usoudili, že se jedná o nám známý sirovodík,
neboli sulfan, označovaný jako H2S.
Firma ASIO, spol. s r.o. disponuje kvalitní měřicí technikou,
schopnou zápach elektronicky detekovat a určit míru koncentrace. Bylo tedy realizováno několikadenní měření za účelem
zjištění intenzity zápachu v kanalizačních šachtách. Toto měření zároveň sloužilo i k odhadu životnosti a výběru vhodného
typu náplně sorpčních filtrů.

Obr. 1: Přípravné měření a monitoring zápachu v kanalizačních šachtách

jednoduchá a intuitivní záležitost. K instalaci je potřeba pouze
kramle na pohodlné odklopení kanalizačního poklopu a trocha
čisté vody k zalití sifonu. Instalace jednoho filtru zabere zhruba
5 minut. Pro snazší manipulaci je výrobek rozdělen na 3 části.
Životnost filtrační náplně se pohybuje kolem 2-3 let.

Obr. 2: Jednoduchá instalace kanalizačních filtrů AS-OREO

Po osazení všech filtrů proběhlo opět měření intenzity zápachu
a stejně tak se opakovalo i dotazníkové šetření. Nejvyšší naměřená hodnota byla 0,6 ppm H2S a průměrná denní koncentrace
byla 0,01 ppm H2S. Tyto výsledky představovaly eliminaci zápachu ve výši 99,99 %, což je skvělá účinnost. Strojové měření
se shodovalo i s výsledky nově provedeného dotazníkového šetření mezi občany Ivančic. V období po instalaci filtrů již nebyla zaznamenána žádná stížnost na zápach.

Měření probíhalo v intervalu 5 minut po dobu 8 dní. Na základě
získaných dat byl sestaven graf (viz níže), z kterého je patrné,
že k vývoji zápachu dochází vždy v intervalu mezi čerpáním
odpadní vody. Po čerpání vždy klesne a pak postupně narůstá. Maximální koncentrace pod kanalizačním poklopem byla
dokonce 180 ppm. Pokud je člověk vystaven takto koncentrovanému zápachu, pociťuje bolesti hlavy, očí a kašel. Přitom u
sirovodíku se za silný zápach označuje koncentrace již okolo
3-5 ppm! Průměrná denní koncentrace zápachu v kanalizační
šachtě pak byla vypočtena na 17 ppm H2S (v grafu ji naznačuje
červená linie).
Obr. 3: Kanalizační filtr AS-OREO

Je zřejmé, že intenzitu a vnímání zápachu ovlivňují do jisté
míry i klimatické podmínky a vnímavost dotazovaných subjektů atd., takže výsledky našeho měření mohou být napadnutelné. Nicméně na základě zkušeností z několika dalších instalací,
které byly realizovány nejen napříč ČR, ale i v zahraničí, věříme, že tato opatření jsou skutečně efektivním a hlavně ekonomickým řešením.

Graf 1: Koncentrace zápachu sirovodíku (H2S) před osazením filtru

Ihned po měření byly instalovány kanalizační filtry řady AS-OREO. Předpokladem správné funkce filtru je precizní utěsnění prostoru mezi tělem filtru a obvodem kanalizační šachty,
které má za cíl veškerou vzdušninu z kanalizační stoky přehnat
přes sorpční lože filtru. Instalace takovýchto filtrů je naprosto

Firma ASIO, spol. s r.o. má připraveny sorpční filtry rovněž pro
čerpací stanice, domovní čistírny a další potenciálně riziková
místa. Technologií k odstranění zápachu je celá řada a pro laika
bývá obtížné se v nich zorientovat. Od toho je zde firma ASIO,
spol. s r.o. Naši odborníci rádi a ochotně poskytnou konzultaci
a pomohou našim zákazníkům zvolit to nejlepší možné řešení.
Michal Došek
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Odborné přednášky na VŠB - TUO
V rámci našich služeb odborné veřejnosti jsme studentům na VŠB odpřednášeli problematiku využití
srážkových vod.
Byla odprezentována jak klasická řešení, tak i novinky jako
je využití srážkových vod na osobní hygienu nebo kombinace
využití srážkových vod a povinné retence. I díky projevenému
zájmu věříme, že je to vklad do budoucna, do udržitelnosti a do
myšlení mladé generace. Více takových naslouchajících posluchačů.
Karel Plotěný

42. ročník zimní vodohospodářské třicítky, Rejvíz, 20.-22.01.2017
Už tradičně se nejlepší sportovci naší společnosti zúčastňují běžkařského závodu pořádaného Povodím
Odry pod názvem „Zimní vodohospodářská třicítka“.
Po několika ročnících se nám již stabilizovala úderná sestava, takzvané tvrdé jádro, která je každý rok doplněno o nějaké
nováčky, aby se ti tvrdojaderní mohli předvést a opět dokázat
svou dokonalost a vytříbenost skluzu. Naše letošní účast jedenácti závodníků byla rozptýlena do tří kategorií.

dem a jen na seřadišti jsem ztratil na zbytek pelotonu 30 metrů.
Ach jo. Naštěstí mi náladu spravil nešťastník, který hned na
startu spadl a ohnul holi do pravého úhlu. Toho jsem, vytrhávaje sníh až na trávu, v klidu předešel a ještě se drze zeptal, jestli
si to udělal sám nebo mu k tomu někdo pomohl. Zanadával, ale
nesnažil se mě napadnout, a tak ťapu dál.

Rakváči:
(Muži nad 40 let) – reprezentanti Tonda, Milan a Honza
Mlíčňáci:
(Muži do 40 let) – reprezentanti Roman, Radek, Jarek, Petr,
Kuba a Vítek
Květinky:
(Ženy do 35 let) – reprezentantky Klárka a Petra
Předzávodní příprava proběhla v obvyklém duchu. Závodníci
se samostatně i po skupinkách rozeběhli do všech veřejných
i soukromých restauračních zařízení na Rejvízu, aby nasáli závodní atmosféru, k čemuž využili rozličných zaváděcích tekutin. A tak jako potřeby každého byly různé, různé byly i doby
návratů, stav roztrénovanosti, připravenost psychická i fyzická.
Závod začal tradičně startovním výstřelem nejdříve pro rakváče
v 10:00 hodin (nevím, proč zrovna my máme to znevýhodnění
nejbrzštějšího startu). Z jedné fotky soudím, že start nepromeškal kolega Říha, vyrazil totiž mezi prvními. Zvláštností tohoto
ročníku bylo, že i kolega Uher přišel na start tentokráte včas,
i když jen o pár sekund. No a já? Přišel jsem na start stejně včas
jako kolega Uher, jen jsem se s čerstvě namazanými běžkami
(kdo chce býti mistrem, musí mazat klistrem) jaksi nemohl odrazit od sněhu, lepil jsem se jak po namazání dvanáctiletým me-

Příprava před startem (Klárka dostává poslední pokyny o trati)

Start mladších mužů i všech žen v 10:15, resp. 10:30 snad proběhl, soudě podle fotek, v pořádku. Všichni naši závodníci bez
ohledu na kategorie hned od začátku vsadili zkušeně hlavně
na to, aby závod důstojně absolvovali, nebyli diskvalifikování kvůli nějakým připomínkám traťové jury a taky aby si užili
trati. Sněhové podmínky byly letos skutečně ideální a tak i ti
nejzkušenější se nebáli občas se zastavit, udělat pěknou fotku
zimní krajiny, pokochat se nádherným údolím Orlíka nebo vrcholky okolo projíždějících závodnic do 35 let. Nádhera.
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Vodohospodářská třicítka
Co bylo v tomto ročníku ASIOvě výjimečné je ovšem tentokrát program třetího dne. Podařilo se nám všem, tedy kromě
samostatného Honzova odjezdu na Slovensko (asi ňákej reprezentační kemp), společně absolvovat výstup na Červenou horu
a následně Vřesovou studánku. Počasí skvělé, obzvlášť u Červenohorského sedla nevídané, nám umožnilo shlédnout panoramata obou stran hřebenu, tedy stranu jesenickou i šumperskou
a tak velmi důstojně a společně a společensky zakončit celou
výpravu. Díky Radku za tip.

Podélný profil – ženy (nebo příčný řez, teď nevím)

Ne tak kolega Říha. Zarazilo mě už to, jak brzy mě míjel po
pánské otočce – já ještě tam a on už zpět. Chvíli jsem uvažoval
o časové smyčce, ve které se jeden z nás musel nutně ocitnout.
Záhy mi ale došlo, že já jedu jako obvykle pod psa a on zřejmě
dneska nad dva psy. A rozdíl tří psů byl na trati přece jen znát.
Samozřejmě, i ostatní naši reprezentanti odvedli na trati své
maximální výkony, ale výkon kolegy Říhy se všemu ostatnímu
naprosto vymykal. Svou famózní a naprosto dokonalou jízdou
dlouho atakoval příčky v první desítce a snad jen jeho holubičí
povaha mu nakonec poručila uvolnit tato místa chrtům, kteří by
neumístění v první desítce brali jako osobní újmu. Přesto, jeho
dvanáctá příčka a výsledný čas 2h a 33minut, bude zřejmě nadlouho vzorem a nedostižnou metou pro všechny ostatní ASIO
závodníky. Honzo, přeuctivý hlubokosklon.

Vyvrcholená skupina na Červené hoře

Děkuji tímto všem za příkladnou účast na akci, vzorné chování
a reprezentaci firmy a hlavně:
SKOL na příštím ročníku! Pojeďte ostatní taky!

Ze zorného úhlu Smokerova vlastního individuálního závodu
jsou výkony nás ostatních, ač rovněž nesmírně cenné, přece jen
poněkud blednoucí, a tak máte-li někdo statistickou úchylku,
pohleďte na oficiální výsledky na stránkách www.zvh30.cz.

A na závěr jedno foto od Víti

Oficiální foto úderné skupiny ASIO

Večer pozávodní vedl se rovněž v oslavách radosti ze života
a hlavně radosti z toho, že jsme zase ten závod přežili, tím pádem vyhráli a tak má vlastní závod v našich řadách 11 vítězů,
což je dobře.

Antonín Vondruška
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Přednáška na ČVUT FSv pro studenty TZB
ASIO, spol. s r.o. zajistilo v rámci služeb pro veřejnost již tradiční přednášku pro studenty TZB.
Pohovořeno bylo především o NASS – Netradičním Aranžování Sanitárních Systémů – a jeho možnosti uplatnění v praxi
v souvislosti s udržitelností. Zmíněná byla v této souvislosti
i Modrá úsporám, která je mimo jiné na NASS více, či méně
založena. Strategie boje proti suchu, nízkoenergetické stavebnictví, atd. Přednášky šly i do technických řešení konkrétních
technologií jako je využití šedých vod, oddělení moči, atd. Překvapil zájem (i přes krásné počasí plná učebna) a dotazy, ze
kterých bylo vidět, že to pro studenty není úplně nové téma a že
jsou informování víc, než je obvyklé v současné praxi. Dokonce na toto téma probíhá i několik diplomových prací. Měl jsem
možnost nahlédnout do jednoho řešení hotelu a myslím, že návrh řešení šedých a srážkových vod, tak jak byl zpracovaný, byl
i realizovatelný s úspěchem a přínosem pro praxi. Nemusíme se
bát, že by nás naši nástupci nepřerostli.
Karel Plotěný

Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 2017
Letos ve stejném termínu jako VOD-KA a přesto opět vyprodané.
Buď je ta Kutná Hora tak přitahující svou atmosférou, nebo je
to tou tradicí, a nebo, že by atraktivní program a pozorní pořadatelé? Prostě pro řadu vodoprávních úřadů je to akce číslo 1
a dávají to najevo i svou přítomností v sále (stále plný sál).
To, že tuto akci podporujeme jak sponzorsky, tak i přednáškami
je pro nás jako firmu (tentokrát nově) ASIO NEW, spol. s r.o.
ctí. Letos byly na pořadu dokonce dvě provokativní a inspirativní „ASIO“ přednášky. První o provádění revizí „Zkušenosti
z provádění revizí“ a druhá pak o řešení menších aglomerací
„Decentrál stále nechtěné dítě“. Potěšilo nás, že jsme přednáškou o decentrálu inspirovali i starostu Kutné Hory k řešení jednoho jejich problému. Rovněž jsme zasáhli osvětově do
řešení problematiky sucha, které přednášel RNDr. Punčochář,
a rozpoutali jsme debatu o odpadech ve vztahu k odpadním vodám, viz propastný rozdíl mezi zákonem o odpadech a o vodách
z pohledu problematiky cirkulární ekonomiky. Z tohoto pohledu zákon o vodách propadá na celé čáře. Jedna věta o recirkulaci a jinak je to zákon o likvidaci bez motivace k udržitelnosti,
navíc podporující restrikcemi antisociální ustanovení o jímkách
na vyvážení.
Z výrobků, které jsme přímo propagovali, pak byl největší zájem o eVodníka (inteligentní vodoměr a detektor úniku vody),
proti zápachové vložky do kanálových vstupů AS-OREO

a biofiltry AS-ZEON. O biofiltrech pak bylo i nejvíce kuloárních debat. Není filtr jako filtr, stále přetrvává u řady lidí nedůvěra vytvořená dodávkami horizontálně protékaných filtrů,
nebo vegetačních čistíren.
Karel Plotěný
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Nádrž AS-KRECHT; Úpravna vody pro zkušebnu praček

Retenční nádrž ze systému AS-KRECHT – Slezská univerzita Opava
Přístavba objektu a stavební úpravy Slezské univerzity v Opavě si vynutily potřebu řešit likvidaci dešťových vod.
Jako optimální technické řešení projektant zvolil systém AS-KRECHT. Po provedení výpočtů byla navržena retenční nádrž
o požadovaném objemu cca 34 m3. Hydrogeologické poměry v místě
realizace si vyžádaly provedení vodotěsné retenční nádrže. Ke splnění
tohoto požadavku bylo nutno osadit tunelový systém do nepropustné
polyethylenové folie.

Konstrukční vlastnosti systému AS-KRECHT a dodržení krycích
vrstev v nadloží objektu umožňují osazení retenční nádrže do parkovacích ploch. Celá tato sestava spolehlivě zajišťuje požadavek na
zpomalení a zajištění neškodného odtoku dešťových vod z řešeného
území.

David Šmídek

Před tunelový systém byla osazena rozdělovací šachta, která zajišťuje
rovnoměrné rozdělení přitékajících dešťových vod do jednotlivých
řad tunelů. Na odtoku byla osazena regulační šachta, která zajišťuje
regulaci odtoku na požadovaný neškodný odtok. Technicky byl tento
požadavek vyřešen pomocí kapacitního otvoru.
Materiál dodaný firmou ASIO NEW, spol. s r.o.:

• 21 ks středního tunelu AS-KRECHT+ 3 počáteční a 3 koncová čela,
• odtoková regulační šachta,
• hydroizolace,
• geotextilie,
• montáž – osazení hydroizolace, geotextilie, osazení tunelového systému.

Úpravna vody pro zkušebnu praček Alliance Laundry CE s.r.o
Naše firma realizovala zakázku pro firmu Alliance Laundry CE s.r.o. Tato firma se zabývá výrobou
průmyslové prádelenské techniky a je největším výrobcem a dodavatelem v tomto odvětví .
Byli jsme požádáni, abychom vypracovali projektovou dokumentaci a vyčíslili návratnosti investice při použití recyklace
vody, kterou firma Alliance Laundry CE s.r.o. používá na zkoušení zkompletovaných praček.
Návratnost byla až překvapující - z důvodu denní úspory 500
m3 vody a bez nutnosti jejího předehřívání byla návratnost vypočtena na cca 3 roky včetně amortizace. Návratnost je vypočtena z maximálního zatížení úpravny, kde se předpokládá vyšší úspora. Celkové ztráty vody během dne, způsobené zejména
praním filtrů, jsou spočteny na 30 %.
Popis technologie
Voda se jímá gravitačním spádem do sběrné přečerpávací jímky č. 1. Jímka je na dně vybavena komorou pro odčerpávací
kalové čerpadlo. V přečerpávací jímce jsou osazena 2 kalová
čerpadla s řezáky pro zajištění kontinuální dodávky vody do následných stupňů technologie. Jímka je vybavena přepadem do
kanalizace. Pro případ vzestupu teploty vody nad 40 °C vlivem
přísunu horké vody z praček je do jímky větev pitné vody pro

řízené ředění na požadovanou teplotu (do 40°C), a to pomocí
automatického ventilu řízeného teplotním čidlem. Z přečerpávací jímky se voda čerpá do jímky č. 2, z této pak přes systém
filtrace do jímky č. 3.
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Jímka č. 2 je vybavena paralelně zapojenými čerpadly s řezáky
čerpajícími vodu do filtrační stanice. Ze 45 m3 čerpaných na
filtry se zvolenou porozitou a vrací se do jímky č. 2 (ve smyslu
boční filtrace a soustavného předčišťování vody v jímce č. 2),
zbylých 30 m3 pokračuje na media filtry se speciální náplní.
V případě, že je dosaženo maximálního užitného objemu v jímce N3, probíhá pouze recirkulace vody z nádrže N2 přes výše
zmíněné filtry ve smyslu boční filtrace zpět do nádrže N2 - takto se voda předčistí pro další filtraci, čímž se sníží potenciální
zátěž media filtrů. Sestava filtrů se skládá z 16 filtračních modulů o odpovídající porozitě. Filtry se proplachují pomocí vody
a stlačeného vzduchu. Jednotlivé moduly se proplachují postupně tak, že vždy, kdy se jeden z modulů proplachuje, ostatní
filtrují, čímž je zachována kontinuální dodávka vody pro media
filtry. Systém je dimenzován tak, aby přes jednotlivý modul i během proplachu teklo dostačující množství vody pro technologii
a nebyl převýšen maximální průtok pro jednotlivé moduly. Filtr
se pere dle tlakové ztráty a časového intervalu, praní je řízeno
z hlavní řídící jednotky.

media filtry jsou instalovány dvě paralelně uspořádané baterie
svíčkových filtrů s 9 svíčkami pro dočištění. Ze svíčkových filtrů voda natéká do jímky č. 3.

Za předfiltry je instalován druhý filtrační stupeň v podobě 6
paralelně zapojených filtrů se speciální filtrační náplní pro dočištění vody za již zmíněnými předfiltry. Každý filtr je na výstupu vybaven plovákovým průtokoměrem pro snadné sledování
průtoku přes jednotlivé filtry. Media filtry se budou prát dle
tlakové ztráty a času, a to tak, že během praní jednoho z filtrů
ostatní filtrují a zajištují kontinuální filtraci vody. Proplach je
řízen centrální řídící jednotkou a je prováděn vodou z řádu. Za

Do systému je voda čerpána ATS s frekvenčními měniči řízenou poklesem tlaku v systému. Voda je čerpána z nádrže N3.

Z čisté jímky se voda čerpá do míst spotřeby 3 paralelně zapojenými čerpadly s frekvenčními měniči. Na společném výstupu z čerpadel je instalován poloautomatický pojistný filtr
130 micron pro záchyt eventuálních sporadických nečistot z
akumulační nádrže. Pro automatické dopouštění čisté nádrže
je přivedeno potrubí vody z řádu, řízené plovákem a senzory
pro případ dočasného deficitu výkonu technologie. Stejné potrubí má funkci připouštění studené vody pro dochlazení nádrže
v případě vzestupu teploty v této nádrži nad 40 °C. Systém je
vybaven elektromagnetickými průtokoměry pro sledování momentálního průtoku a sběru dat o spotřebě vody. Průtokoměry sledují spotřebu vody do praček, průtok filtrací, dopouštění
vody do nádrže č. 2 a prací průtok do media filtrů. Systém je
vybaven automatickým dávkováním biocidního přípravku pro
prevenci růstu mikroorganismů a automatickou korekcí pH.

Michal Šubrt

Seminář pro ČKAIT v Olomouci
Akci zaměřenou na HDV (hospodaření s dešťovými vodami) pro své členy uspořádal ČKAIT v Olomouci.
Potěšilo nás, že jsme o prezentaci tématu byli požádáni my jako
ASIO NEW, spol. s r.o. Překvapením je, jaký je o toto téma
zájem a tak plný, velký sál opět překvapil.

cházeli s informace a my s pocitem, že snad ubude nereálných
návrhů, o kterých se na přednášce zmínil zástupce VaKů, a že
tím i stoupne naše šance dodat něco z naší nabídky.

Odprezentovány byly jak již klasické důležité informace – význam součinnosti s hydrogeologem při návrhu, důležitost a vliv
předčištění na životnost objektu, atd. Vybrány byly i důležité
informace z norem a legislativy a srovnány s požadavky obvyklými v zahraničí. Přednáška byla rozdělena na dvě části – jedna
se zabývala spíše odváděním vod z území a druhá pak jejich využitím v domě, kde bylo odprezentováno hned několik novinek
např. využití srážkové vody na osobní hygienu.

Karel Plotěný

Snažili jsme se o co největší objektivitu, a tak si myslíme, že to
byla akce především odborná. Věříme, že čím odbornější budou návrhy, tím větší máme šanci i dodávat naše zařízení. Tak
že si myslíme, že si nakonec všichni přišli na své – účastníci od-
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Konference v Blansku na řešení čištění odpadních vod

Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod
Téma, které nás jako firmu zajímá, a tak jsme se aktivně zúčastnili konference v Blansku, která se pořádala pod tímto názvem.
Ing. Karel Plotěný za ASIO NEW, spol. s r.o. vystoupil s příspěvkem, který se nazýval „Řešení intenzivně navštěvovaného
objektu v krasové oblasti“. V rámci příspěvku odprezentoval
hned několik témat – řešení ostrovního domu, vyhodnocení několika variant řešení nepřístupného objektu v CHKO a high-tech řešení ČOV s membránami u informačního střediska
„Dům přírody“ přímo v Moravském Krasu.
Shrnuto, každá lokalita má své individuální řešení, které vyplývá z lokality samotné (především požadavků na vypouštění, ale
nejen z nich) a z požadavků na komfort návštěvníků. Pro řešení pak existuje škála řešení – od high-tech (představovaného
technologií MBR + dávkování substrátu), přes využití dělení
vod (oddělení moči) a extenzivní postupy čištění až po nejjednodušší a nejradikálnější řešení – suché záchody, nebo přímo

kompostovací toalety. Již před dvaceti roky jsme se zúčastnili,
tehdy jako exotičtí zástupci, konference Alpského svazu a již
tehdy se účastníci shodovali na tom, že objekty v horách by se
měly dělit podle přístupu na lokality s high-tech řešeními (např.
MBR, dávkování substrátu, dálkové řízení provozu včetně odvážení kalu do údolí) a lokality s „přírodními řešeními“ – suché
záchody a zásada, kdo si co přinese, to si i odnese (případně
– pokud je to možné, pak řešení septik + extenzivně řešený vertikální biofiltr). No a tak se i v Alpách děje, ale ani jiné země se
za např. suché záchody nestydí. Navštívil jsem letos Nový Zéland a většina intenzivně turisticky navštěvovaných míst byla
řešena suchými záchody.
Pár snímků z prezentace viz níže:
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ASIO na YouTube; Vodohospodářské úsměvy

www.youtube.com/user/ASIOczechrepublic

Vodohospodářské úsměvy...

Vy máte hodně aktivní kal, už jsem zde dnes podruhé a ještě není
Vaše domovní ČOV prázdná ...

Tady jsme nahradili velikost odlučovače obtokem...
A potom jenom trochu ztmavla voda...

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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