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Domovní istírna odpadních vod TOPAS s monitorovacím modulem TOM a
s GSMT modulem – Zbyte nost? Luxus? Výhoda? i nutnost?
Aneb za co získal tento výrobek estné uznání poroty Grand Prix ForArch 2004?
Domovní istírny odpadních vod se b hem posledních desetiletí staly již nedílnou sou ástí stavebního
pr myslu a to nejen v eské Republice, ale i v okolní Evrop . P isp ly k tomu jak zp ís ující se legislativa
v oblasti ochrany životního prost edí, tak i fakta ist ekonomická. O tom, že po ídit si malou domovní istírnu
se dnes opravdu vyplatí, je pojednáno v lánku: „Zhodnocení návratnosti investice do OV Topas“.
Pokud se tedy ob an rozhodne, že si malou domovní istírnu ke své nemovitosti po ídí, musí nejprve
vyhledat typy dostupné na trhu a potom si vybrat, který bude práv pro jeho p ípad nejvhodn jší. Zadáte-li si na
internetovém vyhledáva i heslo „domovní istírna“, objevíte jen v R minimáln 20 až 30 odkaz na r zné
výrobce t chto za ízení, p i emž to bude p edstavovat p ibližn stejný po et r zných typ istíren. Jak a podle
eho se však rozhodnout, když všichni výrobci mají na OV ( istírna odpadních vod) odpovídající certifikáty a
všichni garantují vesm s obdobné ú innosti? A jak si vysv tlit, že ceny t chto za ízení obdobné velikosti se
pohybují v rozsahu od cca 35.000,- do 60.000,- K , když mezi nimi p itom nejsou na první pohled žádné zásadní
rozdíly?
Všechny tyto otázky lze zodpov d t, pokud se pe liv zamyslíme nad jednou krátkou a na první pohled
málo významnou v tou, kterou však všichni výrobci ve svých materiálech shodn uvád jí. Je to konstatování, že
funkce istírny i parametry na odtoku jsou garantovány pokud je OV provozována v souladu s Provozním
ádem a návodem k obsluze. Co to v praxi znamená? V zásad lze íci, že naprostá v tšina OV dostupná u
nás na trhu je opravdu schopna garantovaných ú inností dosáhnout. Jinak by na n z ejm ani nemohl být vydán
odpovídající certifikát potvrzující jejich funk nost. Zde se nám objevuje ješt jedna otázka a to, pro se ob an
p i projednávání povolení stavby malé domovní OV setkává tak asto s negativním postojem pracovník
vodoprávních ú ad , kte í jsou na základ vlastních zkušeností p esv d eni, že v tšina t chto za ízení v praxi
nefunguje? Odpov je op t skryta v oné krátké v t a potažmo v jednotlivých již r zn krátkých, i dlouhých
Provozních ádech a návodech k obsluze konkrétních OV.
K pochopení celé problematiky je nutné se nejd íve alespo v základech seznámit s tím, jak vlastn
taková domovní OV funguje. Tady je t eba poznamenat, že celou dobu je e o mechanicko - biologických
aerobních OV, u kterých lze garantovat ú innost išt ní vyšší než 95 %, což posta uje obvykle ke spln ní
legislativních požadavk na vypoušt ní takto p e išt ných odpadních vod do vod povrchových, pop .
podzemních, i k dalšímu využití (nap . zálivka). Nejde tedy o systémy anaerobní, jako jsou septiky, septiky se
zemními filtry, i anaerobní OV, kde lze obecn íci, že obdobné ú innosti nelze dlouhodob bez aerobního
stupn išt ní dosáhnout (ú innost septiku je cca 30 – 50 %, což p edstavuje na odtoku kalnou a zapáchající
vodu).
Nejsme daleko od pravdy, když ekneme, že malá domovní OV funguje stejn jako velké obecní a
m stské OV. Návrh objem jednotlivých nádrží, technologické schéma, sled istících proces i množství
dodaného kyslíku a další rozhodující technické parametry se ídí naprosto stejnými biochemickými a fyzikálními
zákonitostmi. To znamená, že máme-li ur itý objem biologické ásti OV pro 5000 obyvatel, bude objem téže
biologické ásti OV pro 5 obyvatel p ibližn 1000 krát menší.
Typické technologie obecních a m stských OV se obvykle skládají z n kolika základních ástí.
Zaprvé je to mechanické p ed išt ní, tj. odstran ní nejhrubších ástic, které jsou v odpadní vod obsaženy a jež
by mohly v dalších ástech OV zp sobit mechanické problémy (ucpávání atd.). Dále natéká odpadní voda do
tzv. biologické ásti (aktivace, biodisky, biofiltry ), kde je pomocí sm sné kultury mikroorganism odstran no
z vody zne išt ní v rozpušt né form . V této ásti je t eba zásobit mikroorganismy kyslíkem, a již p ímo
provzduš ováním nádrže, nebo smá ením r zných nosi , na nichž jsou mikroorganismy p isedlé, v odpadní
vod . Tyto mikroorganizmy vlastn organické zne išt ní z vody požírají a dodávaný kyslík dýchají (proces
I O: 26212943
DI : 039 – 26212943

Bankovní spojení
KB áslav, .ú. 51-6019240247/0100

Provozní doba:
Po – Pá 630 - 1500

Nad Rezkovcem 1114, 286 01 áslav
Tel./fax.: 327/313 001 – 3, mobil: 602/688 362
www.topolwater.com; TOPAS@topolwater.com

asimilace), ímž dochází také k jejich množení. Jedná se o mikroorganizmy nezávadné, jež jsou b žn p ítomny
v povrchových vodách ek a rybník , naopak je prokázáno, že tímto procesem aktivace dojde k likvidaci 99 %
všech patogenních mikroorganism v odpadní vod p vodn p ítomných. P e išt ná voda s obsahem
mikroorganizm ve form vlo ek (tedy suspenze) natéká poté do sedimenta ní ásti (dosazovací nádrž), kde se
díky gravitaci tyto vlo ky odsazují a vrací do biologické ásti, zatímco odsazená a mechanicky i biologicky
vy išt ná voda odtéká z hladiny do odtoku z OV. Každá OV má poté kalový prostor, kam se z výše
popsaného procesu p e erpávají p emnožené mikroorganizmy, postupn se zahuš ují a po ur itém ase je t eba
je od erpat. Produkce t chto mikroorganizm je na všech typech aerobních OV p ibližn stejná a ídí se
stejnými biochemickými zákonitostmi, m že se tedy lišit od výrobku k výrobku ádov v jednotkách, nikoliv
v desítkách procent. Další likvidace m že být obvykle skládkování, kompostování, pop . další zpracování.
Pokud se setkáte s aerobní OV, která nebude dle výrobce produkovat p ebyte ný kal, pak p jde bu to o
naprosto novou a p evratnou technologii hodnou Nobelovy ceny, nebo o nepravdivé tvrzení výrobce.
Je logické, že všechny z výše popsaných proces je t eba odpovídajícím zp sobem udržovat, tak aby
byla jejich správná funkce zachována. Velmi heslovit e eno jde zhruba o tyto innosti: Mechanické p ed išt ní
– odstran ní, p íp. dezintegrace zachycených hrubých ne istot, biologický stupe – odpovídající dodávka kyslíku
a potravy ve form zne išt ní, odebírání p esného množství p emnožených mikroorganism (málo
mikroorganizm v systému = nedo išt ná voda, mnoho mikroorganism v systému = nedostatek kyslíku,
zahnívání, únik do odtoku), sedimenta ní ást – vracení odsazeného kalu do biologické ásti a pravidelné išt ní
odtokové povrchové ásti, kalový prostor – pravidelné vyvážení.
Z toho d vodu je na všech v tších OV p ítomna obsluha, která je na takovou údržbu zaškolena,
jelikož je to její pracovní nápl . Navíc lze ve v tším m ítku zajistit více z t chto inností automaticky pomocí
stroj (mechanické esle, pravidelné odkalování atd.) V m ítku malé domovní OV je to však komplikované a
proto z stává v tšinou veškerá tato údržba na obsluze, tedy majiteli tohoto za ízení. Pokud se tedy pe liv
za tete do Provozních ád a návod k obsluze, a pokud jsou tyto vypracovány poctiv , zjistíte, že byste m l u
OV obvykle jednou týdn vy istit dosazovací nádrž a odtokovou ást, zhruba v tomtéž intervalu istit a vybírat
zachycené hrubé ne istoty, cca jednou za t i týdny zkontrolovat množství mikroorganizm v aktiva ní nádrži a
p ípadn p ebyte né od erpat a další innosti údržby. Navíc musí mít OV stále p ítok odpadních vod, jelikož
jinak cca do 2 až 3 týdn mikroorganizmy bez potravy odum ou. Tato doba se dá áste n prodloužit, pokud
p epnete OV do p erušovaného chodu, kdy se v d sledku omezení p ísunu kyslíku omezí i aktivita
mikroorganizm , to je však obvykle t eba provést ru n . V tšina OV v d sledku této skute nosti není vhodná a
biologicky nefunguje u objekt se sezónním i víkendovým provozem.
Chápavý tená si už asi sám domyslel, kde je tedy kámen úrazu. To jak p istupuje pr m rný lov k a
to nejen ech (obdobnou zkušenost mají dodavatelé OV ve Francii, N mecku, Švédsku, Kanad , i zemích
bývalého SSSR) k t mto Provozním ád m a návod m k obsluze vystihuje vtipn v ta: „Když už selže všechno,
podívej se do návodu k obsluze.“ V tšina malých domovních OV není tedy v praxi ádn (rozum j
v souladu s provozním ádem a návodem k obsluze) provozována a díky tomu potom také v tšinou
nedosahuje požadované ú innosti išt ní.
P i navrhování OV typu Topas byl práv tento základní fakt vzat v úvahu a poda ilo se navrhnout
originální eské ešení, chrán né nyní mezinárodním patentem . 282 411 z roku 1994, kdy je pomocí
jednoduchého hydraulického návrhu akumula ní nádrže s plovákem na p ítoku zajišt no automatické p epínání
chodu OV n kolikrát denn do tzv. udržovací fáze. V této fázi provádí OV poté v tšinu výše popsaných
úkon sama. Zárove slouží akumula ní nádrž jako zásobník odpadní vody a tedy potravy pro mikroorganizmy
v období bez p ítoku splašk a OV je tedy asi jako jediná vhodná na rekrea ní provoz. Pro detailní popis
patentovaného ešení je možné kontaktovat autora pana Ing. Topola.
Již v tomto provedení získala OV typu Topas v roce 1996 ocen ní za nejlepší výrobek mezinárodní
výstavy EKO Praha 96. Dále následovalo vylepšení technologie dopln ním o samostatný kalojem pro snažší
odkalování celé OV a v tomto provedení byla ocen na roku 1998 jako nejlepší výrobek výstavy M j d m,
m j hrad Litom ice 98 a nejlepší výrobek výstavy For Arch 98 asopisu Profit. O rok pozd ji po n kolika
vylepšeních zvyšujících spolehlivost a komfort celé OV ud lila odborná porota estné uznání For Arch 99.
Jen dva roky na to následovalo dopln ní celé technologie Topas o vestav ný automaticky praný pískový filtr
s nímž je možno garantovat na odtoku ú innost až 98 %. Vy išt ná voda je vhodná k zálivce a dalšímu využití.
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Toto vylepšení ohodnotila již porota nejvyšším ocen ním a to Grand Prix Praha 2001. Vzhledem k pot ebám
zp tného využití vy išt né vody jako nezávadné vody užitkové pokra oval další vývoj následující dva roky
tímto sm rem. Technologii se poda ilo doplnit o další stupe išt ní a to o membránovou mikrofiltraci. Po tomto
stupni je voda zbavena veškerých nerozpušt ných látek a dokonce i bakterií a dá se použít zp t v domácnosti
nap . na splachování toalet. Za toto vylepšení získala OV Topas s pískovým filtrem a s membránovou
mikrofiltrací op t nejvyšší ocen ní poroty a to Grand Prix Praha 2003. Na tomto stupni išt ní odpadní vody a
jejího zp tného využití kon í pravd podobn z ekonomických i technických d vod pot eba dále zvyšovat
ú innost OV. Proto sm oval další vývoj jiným sm rem a to sm rem zvyšování spolehlivosti a kontroly celého
istícího procesu. Výsledkem tohoto vývoje je práv letos ocen ný exponát a tedy istírna odpadních vod
Topas s monitorovacím modulem TOM a s GSMT modulem.
A to se již kone n dostáváme k úvodní otázce a tedy k emu tato p ídavná za ízení slouží. Zde je t eba
zd raznit skute nost, že se jedná práv o p ídavná za ízení, což v znamená, že p vodní patentovaný a ov ený
princip innosti Topas z stal zachován v plném rozsahu. OV je i nadále naprosto jednoduchým a
spolehlivým zp sobem p epínána pomocí ídícího plováku v akumula ní nádrži n kolikrát denn do udržovací
fáze, kdy probíhá veškerá ást údržby automaticky sama. Jelikož se však jedná o za ízení, které je v innosti 24
hodin denn a kde navíc veškerá technologie pracuje s odpadní vodou, nelze v praxi vylou it, že dojde v provozu
k n jaké poruše innosti. Proto byla již d íve OV vybavena havarijním plovákem, který signalizoval, když
došlo k p epln ní p ítokové komory. Tím byla však signalizována pouze jedna havarijní situace a majitel musel
navíc poté sám nebo s naší pomocí zjiš ovat p í inu potíží. V drtivé v tšin p ípad se jedná pouze o p icpání
n které z p e erpávacích potrubí, což se dá zprovoznit b hem n kolika minut, jelikož v OV nejsou žádné
pohybující se ani jinak mechanicky namáhané ásti. Mnohem více asu tedy vždy zabere, než se p í ina potíží
odhalí, jelikož majitel OV se musí nau it jak celá OV funguje, aby byl schopen problém poté rozpoznat,
pop . se poradí s Provozním ádem, nebo p ímo telefonicky se servisním odd lením výrobce. Navíc dojde
obvykle k odhalení problému až ve chvíli, kdy je již OV v kolapsu, jelikož nebyly provád ny pravidelné
kontroly, tedy ve chvíli, kdy je OV cítit, pop . nepr to ná. Je logické, že ím déle byla OV v poruše, tím h e
se poté op t zprovoz uje.
Na základ práv t chto zkušeností byl vyvinut jednoduchý monitorovací modul TOM (TOpas
Monitor). Do tohoto modulu je p iveden signál z ídícího i havarijního plováku OV Topas a skrz n j je vedeno
napájení dmychadla OV. Do TOMu byl vyvinut a nahrán software, ve kterém je nastaveno deset kritérií, která
musí být spln na, pokud pracuje OV tak jak byla navržena. Jde o etnost p epínání plovák , doby jednotlivých
fází, sled ve kterém nastaly atd. Na základ t chto informací je možné okamžit odhalit jakýkoliv problém, jež
na OV nastane, d íve než zp sobí kolaps celého istícího procesu. Jde tedy o prevenci potíží, nikoliv jen o
jejich následné ešení. TOM však situaci i vyhodnotí a diagnostikuje a jelikož je vybaven displejem, tak za ne na
displeji signalizovat p ímo íslo podmínky jež byla porušena, navíc za ne poruchu signalizovat i akusticky.
Majitel se poté jen podívá do jednoduchého seznamu poruch, kde hned zjistí, co je signalizováno a co je
p í inou poruchy a okamžit ji m že odstranit.
P ídavný modul GSMT je potom vlastn pr myslový mobilní telefon, ve kterém je standardní SIM
karta s kreditem, pop . paušálem od kteréhokoli operátora. Na této kart jsou p ímo p ednastavena chybová
hlášení TOMu a pokud je tedy OV vybavena TOMem i GSMTmodulem a TOM identifikuje n jakou poruchu
funkce, zobrazí íslo chyby nejen na displeji, ale odešle zárove p íslušnou SMS zprávu na p ednastavené
mobilní telefonní íslo, pop . na internetovou adresu.
Celá situace m že tedy nap íklad vypadat takto: Majitel OV je mimo d m, manželka je
v domácnosti a pere prádlo v automatické pra ce. Majitel obdrží na mobilní telefon chybové hlášení: „ COV
Fault 02 – Havarijni plovak je nahore a zaroven pracovni dole“. Bez jakéhokoli dalšího zjiš ování je jasné,
že pracovní plovák, který je osazen níže než havarijní je zaseknutý a v d sledku velkého p ítoku vody z praní se
p eplnila akumula ní komora. Zárove je jasné (pop . je to popsáno u vysv tlivek k chybovým hlášením), že je
t eba uvolnit zaseknutý plovák. Majitel tedy jednoduše zvedne mobilní telefon a manželce bez složitého
vysv tlování ekne, kde je t eba uvolnit plovák. Celá situace je takto vy ešena okamžit a bez komplikací.
Obdobnou situaci u OV bez TOMu není asi t eba popisovat a každý si ji dovede p edstavit sám.
V pr b hu vývoje byl TOM dopln n o další užite né funkce. Dají se na n m jednoduše p epínat t i
pracovní režimy a to p i normálním zatížení 24 hodin v chodu. P i sníženém zatížení pod 50 % Ekonomický
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chod a p i nulovém p ítoku udržovací režim. Pokud však nastane situace, kdy do OV bude po dva dny nulový
p ítok, tak to TOM rozpozná a automaticky sám p epne do udržovacího režimu, kdy je OV schopná udržet
mikroorganismy naživu až 3 m síce. Po obnovení p ítoku poté op t automaticky p epne OV do normálního
chodu.
Další funkcí TOMu je ovládání dávkovacího erpadla. OV Topas není standardn vybavena
dávkováním, avšak nap íklad na Švédský trh ano, jelikož tam každá domovní OV musí chemicky odstra ovat
dávkováním železitých pop . hlinitých solí i fosfor z odpadní vody. TOMem lze však ovládat nap . i dávkování
chloru na dodate nou dezinfekci vody, i dávkování jakékoliv jiné kapaliny.
Na tomto míst m že zaznít argument, že na trhu jsou i jiné domovní OV, které jsou vybaveny a
ízeny po íta em a že nabízejí obdobné možnosti. Ale hlavn také argument, co se stane, když dojde k poruše
práv na tomto po íta i. To je správná otázka. Pokud je OV ízena po íta em, tak samoz ejm v p ípad
poruchy po íta e je nefunk ní celá OV až do op tovného zprovozn ní tohoto po íta e. Avšak OV Topas
není TOMem ízena, ale pouze monitorována! Pokud by tedy došlo k poruše a nefunk nosti TOMu, OV
Topas bude pracovat normáln dál, jako kdyby TOM nebyl v bec nainstalován. Tzn. Dmychadlo normáln
pob ží a pracovní plovák bude p epínat, pouze nebude OV TOMem kontrolována.
V neposlední ad je také t eba poznamenat, že práv touto cestou, tedy maximální automatizací,
kontrolou a monitoringem i malých domovních OV se dnes ubírá vývoj. D kazem toho je, že nap . ve Švédsku
je již nyní povinnost mít na malou domovní istírnu uzav enou smlouvu na její provozování od odborné
organizace. Obdobná legislativa platí i v Rakousku. Práv do t chto podmínek je TOM velice vhodný, jelikož
potom má provozující organizace 24 hodin denn kontrolu o tom, jak OV funguje a m že za ní také ru it.
V našich podmínkách lze obdobnou smlouvu o odborném provozování uzav ít též již nyní. Jiný p íklad použití
v R m že být situace, kdy obec eší odkanalizování pomocí lokálních malých domovních OV. Což je systém,
který vychází jak investi n , tak provozn mnohem levn ji, než tradi ní ešení kanalizace a centrální OV. Více
v lánku „TOPPRESS“ Pokud tyto OV vybaví TOMy s GSMT a chybová hlášení bude sm ovat na jednoho
zaškoleného servisního technika p ímo v obci, je bezpe né provozování i mnoha desítek až stovek OV
zajišt no. To je pádný argument i pro pracovníky vodoprávních ú ad , kte í na základ špatných zkušeností
n kdy necht jí práv z d vod nedostate né obsluhy a kontroly (jak bylo popsáno výše) malé domovní OV
povolovat.
Pokud bychom si m li tedy v záv ru odpov d t na otázky položené v nadpisu tohoto lánku, odpov
by zn la asi takto: Domovní istírna odpadních vod s monitorovacím modulem TOM a s GSMT modulem Zbyte nost? Rozhodn ne. Luxus? Z hlediska provozovatele jde jist o nadstandardní avšak užite ný dopln k.
Jestliže tedy luxus, tak ur it ne zbyte ný. Výhoda? Rozhodn ano. Nutnost? V n kterých zemích EU již tém
ano, v R zatím ne, v budoucnu možná.

Ing. Jan Topol, ml.
TopolWater s.r.o

I O: 26212943
DI : 039 – 26212943

Bankovní spojení
KB áslav, .ú. 51-6019240247/0100

Provozní doba:
Po – Pá 630 - 1500

