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Čistírny odpadních vod
Sanace a ochrana

Všechny údaje v této brožuře odpovídají současnému stavu našich znalostí, jsou založeny na dlouholetých zkušenostech a rozsáhlých zkouškách. Jsou doplňkem
k našim pokynům pro zpracování a k technickým listům. Stále pracujeme na dalším vývoji našich systémů a výrobků a vyhrazujeme si právo na změny z důvodů
technických a technologických. Vždy se, prosíme, informujte o našich aktuálních technických informacích na internetu www.sto.cz nebo u Vašich Sto systémových
poradců. Vydáním nové verze ztrácí předchozí vydání svou platnost.
Platí od září 2008
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Čistá voda znamená život
Vhodné stavební materiály dlouhodobě chrání investice

Odpadní voda není nic jiného
než pitná nebo užitková voda
použitá domácnostmi, podnikáním,
průmyslem, zemědělstvím apod.
V evropských městech připadá
na obyvatele denně 50 až 400 litrů
odpadní vody. Například v Německu
je voda čištěna ve více než 10.000
čistírnách. Výstavba kanalizačních
řádů a systémů odvodu splaškových
a dešťových vod probíhá v českých
zemích už přibližně tři století. V době
relativně nedávno minulé ovšem
nakládání s odpadními vodami
nebylo prioritou v ochraně životního
prostředí a její koncepční řešení
nebylo na pořadu dne.
Teprve po celospolečenských
změnách na přelomu 90 let minulého
století a hlavně po vstupu ČR
mezi prosperující státy Evropské
unie dostala tato problematika
náležitou pozornost a váhu. My
si Vám, v tuto chvíli, dovolujeme
jako renomovaný výrobce
stavebních materiálů s mnohaletými
zkušenostmi a referencemi napříč
Evropou představit možnosti sanace
komunálních čistíren odpadních
vod. Připravili jsme pro Vás přehled
systémových řešení, která umožňují
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funkční kombinaci materiálů vedoucí
k optimálnímu řešení přesně pro Vaši
potřebu. Mimo to Vám nabízíme
jako součást dodávky navržené
technologie i odborný konzultační
servis prostřednictvím zkušených
odborníků, kteří jsou Vám plně
k dispozici. Neváhejte se na ně obrátit
o radu při řešení sanace právě Vaší
čistírny odpadních vod. Rádi Vám
v této technologicky náročné oblasti
budou s pomocí na blízku.

Příčina škod
Škody na betonových částech čistíren
odpadních vod mají různé příčiny.
Hlavním problémem je používání
výrobků a systémů, které nemají
dostatečnou odolnost proti působící
zátěži.
Možné následky:
• Povrchové škody způsobené
mrazem a posypovou solí
• Povrchové škody v důsledku
chemické zátěže
• Koroze betonu v uzavřených
prostorech (vyhnívací nádrže)
v důsledku působení biogenní
kyseliny sírové.

Požadavky na výrobky a systémy
Podstatným požadavkem na výrobky
a systémy při jejich použití
v technologiích odpadních vod
je jejich odolnost proti chemické
zátěži. Odpadní vody jsou zařazeny
dle EN 1045-2 v třídě expozice „XA
(chemické zátěže)“. V EN 206-1 jsou
pro přírodní zeminy a spodní vody
speciﬁkovány klasiﬁkace podmínek
životního prostředí a limitní hodnoty
tříd expozic. Odolnost výrobků
a systémů proti chemické zátěži je
třeba podle těchto údajů prokázat
a zařadit do některé z tříd zátěže
XA1, XA2 nebo XA3.
Bez dostatečné pozornosti je však
zátěž biogenní kyselinou sírovou.
Tato mezera je vyplněna samostanou
směrnicí. Způsoby ochrany a sanace
betonových konstrukcí v čistírnách
odpadních vod jsou popsány dále
v této brožuře.

Zjištění stavu
Stav konstrukce a její budoucí
sanace a ochrana musejí být
posouzeny a naplánovány odborným
projektantem. Nejprve musí být
posouzen stávající stav stavebních
částí a zjištěny příčiny závad a škod.
Pak je třeba stanovit požadovaný
stav konstrukce po sanaci, který
určí souhrn potřebných vlastností
stavby nebo stavebních části
za předpokládaných požadavků
po sanaci. Následně musí být vyřešena
koncepce sanace a vypracován
sanační plán. Na tomto základu
mohou být určeny optimální výrobky
a systémy pro budoucí sanaci.
Pro úspěšnou sanaci zařízení
odpadních vod má velký význam
odborná spolupráce projektantů,
sprováděcích ﬁrem a výrobců
speciálních stavebních materiálů.
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Přehled systémů sanace
pro komunální čistírny odpadních vod
Skladba systémů a jejich důležité technické vlastnosti

Systém malt byl speciálně vyvinut
pro třídy zátěže XA2 a XA3 normy
EN 1504-2, případně EN 206-1.
Systém povrchové ochrany (EP)
vyniká vysokou chemickou odolností
biogenní kyselině sírové. Vybrané
technické vlastnosti složek systému
jsou shrnuty v následující tabulce.

Na základě požadavků na ochranu
a sanaci betonových staveb, které
jsou vystaveny chemické korozi,
rozeznává StoCretec dva systémy:
• Sanační systém malt pro čistírny
odpadních vod (PCC)
• Systém povrchové ochrany pro
čistírny odpadních vod (EP)

Důležité technické vlastnosti částí systému
Složky systému

Vlastnosti
Odolnost
proti
kyselině
sírové

Odolnost
proti
dusičnanu
amonnému

Odolnost
proti
síranům

Odolnost
proti
biogenní
kyselině
sírové

Odolnost
proti
průsaku
ze zadní
strany

Odpor proti
průniku vody

Odpor proti
difúzi vodní
páry

Náhrada betonu PCC

●

●

●

–

●

●

nízký

Náhrada betonu SPCC

●

●

●

–

●

●

nízký

Jemná stěrka PCC

●

●

●

–

●

–

nízký

Silnovrstvá povrchová
úprava EP

–

–

–

●

●

●

vysoký

● velmi dobrá – nezkoušeno
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Sanaci betonových ploch
u komunálních čistíren odpadních
vod je možno obecně rozdělit do tří
oblastí:
• Betonové plochy bez chemické
zátěže
• Betonové plochy s chemickou zátěží
XA1-XA3
• Betonové plochy s chemickou zátěží
biogenní kyselinou sírovou (XBSK)

Betonové plochy, které nejsou
vystaveny chemické zátěži, mohou
být sanovány a chráněny výrobky
a systémy pro inženýrské stavby
StoCretec. Je-li třeba počítat
s chemickou zátěží XA1-XA3,
používají se pro čistírny odpadních
vod speciální malty. Betonové plochy,
na které působí chemická zátěž
biogenní kyselinou sírovou, je třeba
ještě ochránit epoxidovým systémem
povrchové ochrany pro čistírny
odpadních vod.
Během provozu probíhá chemická
zátěž nejen na povrchu, který je
v kontaktu s odpadní vodou, ale
i v samotném podkladu. Proto je
nutné malty s vysokou odolností
chemické zátěži používat i v případě
dodatečné ochrany povrchu
epoxidovým systémem. Nikdy totiž
nelze zcela vyloučit, že podklad
nezůstal kontaminován, byť
zbytkovým množstvím chemických
látek, z předchozího provozu.
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Odolná náhrada betonu
Chemická koroze bez šance

Maltový systém pro čistírny
odpadních vod
Pro ochranu a sanaci betonových
částí, které jsou ve styku s vodou
vystaveny chemické korozi, jsou
určeny speciální maltové směsi. Tyto
cementem vázané malty, pro které je
použit cement s vysokou odolností
síranům, jsou pro potřeby použití
na ČOV navíc modiﬁkované polymerní
přísadou: stříkaná malta za mokra
StoCrete TS 250, ručně zpracovatelná
hrubá malta StoCrete TG 252 a jemná
stěrka StoCrete TF 250. Tyto materiály
jsou vysoce odolné proti chemické
zátěži kyselin a solí.

Všechny výrobky byly zkoušeny
na odolnost vůči kyselým vodám,
zvláště s obsahem kyseliny sírové.
Dále byla testována jejich odolnost
proti zátěži agresivními vodami
s obsahem amoniaku a síranů.
Při všech rozborech vykazovaly tyto
malty, speciálně určené pro zařízení
čistíren odpadních vod, velmi vysokou
odolnost. V porovnání s referenční
maltou byly ve většině případů
výrazně lepší. Receptura referenční
malty byla sestavena s ohledem
na silné chemické zatížení na základě
směrnice pro výstavbu kanalizačních
stok. Na základě těchto výsledků
bylo zkušební laboratoří potvrzeno,
že všechny StoCretec malty pro
zařízení čistíren odpadních vod
splňují požadavky tříd expozice XA2
a XA3 normy EN 1504-2, případně
EN 206-1a mohou být použity v těch
oblastech, které spadají do rozsahu
platnosti této normy.

V technických předpisech je
zmíněno, že u třídy expozice XA3
je požadována speciální ochrana
povrchu. Za systém této ochrany, ale
mohou být považovány i samotné
sanační malty, pokud prokazatelně
splňují požadavky třídy expozice
XA3. Dodatečná povrchová ochrana
betonu, případně sanační malty,
tedy není nezbytně nutná při použití
dostatečně odolných sanačních malt.

Zkušební zpráva 070605:
Odolnost kyselinám výrobků StoCrete
TG 252, StoCrete TF 250 a StoCrete
TS 250 ﬁrmy StoCretec GmbH, byla
ověřena v září 2007
Zkušební zpráva 071102:
Odolnost amoniaku a síranům výrobků
StoCrete TG 252, StoCrete TF 250
a StoCrete TS 250 ﬁrmy StoCretec
GmbH, byla ověřena v listopadu 2007
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Povrchová ochrana
Bezpečně proti zátěži biogenní kyselinou sírovou

Systémy povrchové úpravy pro
čistírny odpadních vod
Systém povrchové ochrany na bázi
epoxidové pryskyřice se používá
k ochraně betonových prvků, které
jsou vystaveny zátěži biogenní
kyselinou sírovou.
Pro reproﬁlaci se používají malty pro
čistírny odpadních vod StoCrete TS
250 a StoCrete TG 252. Na ně je
aplikován systém povrchové úpravy
na bázi epoxidové pryskyřice, který se
skládá z podkladního nátěru StoPox
452 EP, stěrky pro vyplnění pórů
a lunkrů StoPox 452 EP a silnovrstvé
povrchové ochrany StoPox KU 180.

Bezrozpouštědlový systém
povrchové ochrany StoPox 452 EP/
KU 180 byl zkoušen na odolnost
proti působení biogenní kyseliny
sírové. Po ostřikování biogenní
kyselinou sírovou podle směrnice
pro kanalizační stavby nevykazoval
systém ani změny na povrchu, ani
poškození vrstvy, ani vznik trhlin. Další
prověřovanou vlastností byla odolnost
trvalé zátěži vlhkostí z podkladu kde
i po více než 100 dnech expozice,
zůstal systém bez poškození. Zároveň
byly splněny požadavky na pevnost
spoje v tahu a jeho vodotěsnost.
Na základě výsledků zkoušek
potvrdila zkušební laboratoř odolnost
a vhodnost systému povrchové
ochrany StoPox 452 EP/KU 180 pro
použití v čistírnách odpadních vod
při silné chemické zátěži biogenní
kyselinou sírovou.

Odvětrávací věž
Obrázek nahoře: vnitřní pohled

Zkušební zpráva P 4255:
Odolnost povrchové ochrany proti silné
chemické zátěži biogenní kyselinou
sírovou systému StoPox 452 EP/StoPox
KU 180 frimy StoCretec GmbH, byla
ověřena v září 2006
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Řešení pro betonové plochy bez chemické zátěže
Kvalita výrobků na základě nezávislého dohledu

I pro betonové plochy, které nejsou
vystaveny chemické zátěži, je
možno využít osvědčené výrobky
StoCretec. Systémy reproﬁlace
betonu a ochranných povrchových
vrstev jsou dlouhodobě odzkoušené.
Trvalá a vysoká kvalita výrobků, které
do těchto systémů patří, je zajištěna
komplexní interní kontrolou výroby
i nezávislých dohledem.
Soulad složek sanačního systému
a vhodně připravený podklad se
zásadně podílejí na životnosti
sanačních opatření. Záruku
stabilního konečného povrchu dává
výběr optimální reproﬁlační malty,
v kombinaci s vhodnou vyrovnávací
stěrkou. Povrch je možné opatřit
i ochranným systémem.

Skladba systému pro betonové plochy
bez chemické zátěže
1

2
3
4
5

1
2
3
4
5

minerální podklad
minerální spojovací můstek
reproﬁlace betonu
jemná stěrka
povrchová ochrana

3
2

1

1
2
3
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minerální podklad
minerální spojovací můstek
reproﬁlace betonu

Ochrannými povrchovými systémy
je možno pokrýt široké a rozmanité
spektrum potřeb. Nejdůležitější
vlastností je snížení nebo zamezení
průniku vody a ve vodě rozpuštěných
agresivních látek do betonu. Pro
ochranu betonových ploch bez
chemické koroze přicházejí do úvahy
čtyři různé ochranné systémy, které
jsou pro různé účely použití buď tvrdé
nebo výrazně ﬂexibilní.

Betonové plochy bez chemické zátěže
Vlastnosti systému
Reprofilace betonu

PCC I

StoCrete TG 114/ 118
+ StoCrete TH 110

2-složkový, ruční zpracování, bez smrštění, vysoká
okamžitá pevnost, odolný posypové soli, třída
zátěže M2

Reprofilace betonu

PCC II

StoCrete TG 202/ 204
+ StoCrete TH 200
+ StoCrete TK

1-složkový, ruční zpracování, bez smrštění, rychle
přepracovatelný, odolný posypové soli, třída
zátěže M2

Reprofilace betonu

SPCC

StoCrete TS 100

1-složkový, bez smrštění, odolný posypové soli,
třída zátěže M3, obnovitelný, reakce na oheň
F90, malta pro nástřik za sucha

Reprofilace betonu

SPCC

StoCrete TS 200

1-složkový, bez smrštění, odolný posypové soli,
třída zátěže M2, malta pro nástřik za mokra

Jemná stěrka

PCC

StoCrete TF 204

1-složkový, odolný posypové soli,
ruční a strojové zpracování, také pro betonové
podklady, nižší pevnost

Systém povrchové
ochrany

OS 4
(OS-C)

StoCrete TF 204
+ StoCryl V 100

odolný posypové soli, minimální odpor difúzi
vodní páry, vysoká difúzní nepropustnost CO2,
oblast postřiku, tvrdá povrchová úprava

Systém povrchové
ochrany

OS-C

StoCrete TF 204
+ StoPox WL 50
+ StoPur WV 60
(optional)

odolný posypové soli, minimální odpor difúzi
vodní páry, vysoká difúzní nepropustnost CO2,
oblast postřiku,
tvrdá povrchová úprava

Systém povrchové
ochrany

OS 5b
(OS-DI)

StoCrete FB

odolný posypové soli, minimální odpor difúzi
vodní páry, vysoká difúzní nepropustnost CO2,
oblast postřiku,
flexibilní povrchová úprava

Systém povrchové
ochrany

OS 5a
(OS-DII)

StoCrete TF 204
+ StoCryl RB

odolný posypové soli, minimální odpor difúzi
vodní páry, vysoká difúzní nepropustnost CO2,
oblast postřiku,
flexibilní povrchová úprava
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Řešení pro betonové plochy
s chemickou zátěží XA1-XA3
Vysoce odolné systémy pro namáhané stavební části

Pro ochranu a sanaci vertikálních
betonových ploch, které přichází
do styku s vodou a jsou vystaveny
chemické zátěži existují speciální,
polymerem modiﬁkované, sanační
malty pro čistírny odpadních vod.
Mezi tyto malty patří StoCrete TS 250
- pro mokrý nástřik, StoCrete TF 252
- ručně zpracovatelná hrubá malta
a StoCrete TF 250 - jemná stěrka. Pro
horizontální a mírně šikmé plochy se
používá StoCrete TG 252. Pro tyto
malty je používán cement s vysokou
odolností proti síranům.
Všechny zmíněné malty se vyznačují
vysokou odolností proti chemické
zátěži vodou s obsahem kyseliny
sírové, amoniaku a síranů. Díky své
vysoké odolnosti zatížení XA3, slouží
tyto malty zároveň jako povrchová
ochrana.

Skladba systému pro betonové plochy
s chemickou zátěží XA1-XA3
1

2
3
4

1
2
3
4

minerální podklad
minerální spojovací můstek
reproﬁlace betonu
jemná stěrka

3
2

1

1
2
3
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minerální podklad
minerální spojovací můstek
reproﬁlace betonu

Sanační malty mohou být považovány
také za povrchový ochranný systém,
pokud jsou dostatečně odolné
zatížení třídy XA3. Dodatečná
povrchová ochrana betonu
(v tomto případně sanační malty)
dle EN 1045-2, není nutná.
Variantou může být silnovrstvá
epoxidová ochrana povrchu StoPox
KU 180 ve spojení s penetrací StoPox
452 EP. V tom případě se bude
ochrana povrchu nanášet přímo
na reproﬁlační vrstvu (viz. vyobrazení
na straně 14).
Jak sanační malty pro čistírny
odpadních vod, tak epoxidová
povrchová ochrana mohou být
použity nad, pod i v zóně kolísání
vodní hladiny.

Betonové plochy s chemickou zátěží XA1-XA3
Vlastnosti systému
Reprofilace betonu

PCC

StoCrete TG 252
+ StoCrete TH 250
+ StoCrete TK

1-složkový, ručně zpracovatelný, odolný posypové
soli,
XA1, XA2, XA3

Reprofilace betonu

SPCC

StoCrete TS 250

1-složkový, odolný posypové soli, malta pro
nástřik za mokra,
XA1, XA2, XA3

Jemná stěrka

PCC

StoCrete TF 250

1-složkový, odolný posypové soli,
ručně a strojně zpracovatelný,
XA1, XA2, XA3

Silnovrstvá

EP

StoPox KU 180
+ StoPox 452 EP

odolný posypové soli, vysoká difúzní
nepropustnost CO2, pro oblast ostřiku,
tvrdá povrchová úprava, bez rozpouštědel,
vodotěsná, odzkoušená proti trvalému namáhání
vodou z podkladu, XBSK

povrchová úprava
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Řešení pro betonové plochy se silným chemickým zatížením
biogenní kyselinou sírovou (XBSK)
Zvláštní požadavky vyžadují zvláštní řešení

V uzavřených zařízeních, jako jsou
zakryté a vyhnívací nádrže, přichází,
v prostoru nad hladinou vody,
do úvahu koroze betonu biogenní
kyselinou sírovou. Jak již název říká,
nejedná se o všeobecně známou
korozi kyslíkem a vodou, ale o proces
koroze, která probíhá bez vzduchu
a která je mimo jiné podporována
bakteriemi a mikroorganismy. Tak
dochází ve vnitřním prostoru nádrží
k vysoké erozi betonového povrchu.

Skladba systému pro betonové
plochy se silnou chemickou zátěží
biogenní kyselinou sírovou

1

2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

minerální podklad
minerální spojovací můstek
reproﬁlace betonu
podkladní nátěr
stěrka
povrchová úprava

3
2

1

1
2
3
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minerální podklad
minerální spojovací můstek
reproﬁlace betonu

Proti této extrémní chemické zátěži
se používají speciální materiály:
StoCrete TS 250 a/nebo StoCrete
TG 252 – malty pro reproﬁlaci
betonových ploch čistíren odpadních
vod. Na tento základ je aplikován
systém povrchové úpravy na bázi
epoxidové pryskyřice, který zahrnuje
podkladní nátěr a stěrku StoPox 452
EP a silnovrstvou povrchovou ochranu
StoPox KU 180.
V oblasti podlahy následuje
reproﬁlace maltou StoCrete TG 252.

Betonové plochy s chemickou zátěží XBSK*
Vlastnosti systému
Reprofilace betonu

PCC

StoCrete TG 252
+ StoCrete TH 250
+ StoCrete TK

1-složkový, ručně zpracovatelný, odolný posypové
soli,
XA1, XA2, XA3

Reprofilace betonu

SPCC

StoCrete TS 250

1-složkový, odolný posypové soli, malta pro
nástřik za mokra,
XA1, XA2, XA3

Silnovrstvá
povrchová ochrana

EP

StoPox KU 180
+ StoPox 452 EP

odolný posypové soli, vysoká difúzní
nepropustnost CO2, pro oblast ostřiku,
tvrdá povrchová úprava, bez rozpouštědel,
vodotěsná, odzkoušená proti trvalému namáhání
vodou z podkladu, XBSK

* silná chemická zátěž biogenní kyselinou sírovou
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Sanace oběžné dráhy čeřícího mechanismu usazovacích nádrží
Maximální zátěž při každé otáčce

Oběžné dráhy čeřících mechanismů
usazovacích nádrží jsou vystaveny
extrémním zatížením jak mechanicky,
smykovým a tlakovým zatížením,
tak také vlhkem a teplotními
výkyvy. Kromě toho bývá v zimě
oběžná dráha čeřícího mechanismu
ošetřována posypovými solemi. Proto
je u mnoha staveb v této oblasti
zvýšený obsah chloridů v betonu.
Za uvedených okolností lze téměř
s jistotou očekávat škody, které zátěži
odpovídají.
Pro sanaci oběžných drah čeřících
mechanismů s dlouhodobou
životností jsou k dispozici dále
popsané varianty sanačního systému.
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Skladba systému pro sanaci
oběžných drah čeřících mechanismů
5
4
3
2

1

1
2
3
4
5

minerální podklad
minerální spojovací můstek/podkladní nátěr
reproﬁlace betonu /stěrkování (EP)
posyp pískem
uzavírací nátěr

Další možnost účinné ochrany věnce
usazovací nádrže představuje jeho
překrytí prefabrikovanými betonovými
díly, nebo proﬁlovanými plechy
z nerezové nebo pozinkované oceli,
s možným ohřevem. Také pojezd
čeřícího mechanismu po kolejnicích,
nikoli přímo po povrchu betonu,
účinně brání předčasnému poškození
betonu.

Sanace oběžné dráhy čeřícího mechanismu
Vlastnosti systému
Varianta
systému 1

Varianta
systému 2

Spojovací můstek

StoPox KSH thix

Náhrada betonu

StoPox Mörtel standfest

posyp pískem

StoQuarz 0,7-1,2 mm oder
StoDurop 1-2 mm

Uzavírací nátěr

StoPox MH 105 oder
StoPox KU 601

Podkladní nátěr

StoPox GH 205
oder StoPox 452 EP

Stěrka

Spachtelung mit
StoQuarz 1:1 gefüllt:
StoPox GH 205 oder
StoPox 452 EP

posyp pískem

StoQuarz 0,7-1,2 mm oder
StoDurop 1-2 mm

Uzavírací nátěr

StoPox MH 105 oder
StoPox KU 601

odolný posypové soli, termická kompatibilita
k betonovému podkladu, vodotěsný, odolávající
povětrnosti, chemicky stabilní, prefabrikovaný,
odolný velmi vysokému mechanickému zatížení

odolný posypové soli, termická kompatibilita
k betonovému podkladu, vodotěsný, odolávající
povětrnosti, chemicky stabilní, prefabrikovaný,
odolný běžnému až vysokému mechanické
zatížení
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Čistírny odpadních vod a něco navíc
Servis ﬁrmy Sto

Rozsah ochranných a sanačních
opatření u komunálních čistíren
odpadních vod je široký. K dosud
představeným systémům nabízí
StoCretec osvědčené doplňky.
Sanace trhlin
Při sanacích je třeba, mimo jiné, vzít
v úvahu také trhliny. Mohou zásadně
omezit životnost postižených
stavebních částí. Pomocí injektážních
pryskyřic StoCretec je možné trhliny
v betonech čistíren sanovat. Všechny
materiály jsou vzájemně kompatibilní
a jejich spojení v ověřených systémech
slouží pouze jedinému cíli: zajistit
trvalou funkčnost stavby.
Sila, míchání, doprava
Moderní Sto sila a strojní technika
spoří náklady a vždy se vyplatí.
Například jemná malta StoCrete
TF 250: Jednotunové silo obsahuje
množství materiálu odpovídající
cca. 40ti pytlům. To je o 40
balení méně, která musí být
dopravena, rozmíchána, zpracována
a zlikvidována, to znamená značně
kratší čas přípravy a zpracování,
výrazné snížení obalového odpadu
a tím znatelně nižší náklady.
Další informace ke všem
výrobkům a systémům naleznete
na internetu www.sto.cz
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Již antický Řím znal
dokonalý systém
odpadních vod. Zpočátku
mohly být, kvůli
bažinatým nížinám,
osídleny pouze pahorky
v okolí Říma. To se
změnilo teprve po té, co
byl postaven velký kanál
odpadních vod, Cloaca
Maxima.

Voda je zlato 21. století
Bez vody neexistuje život na zemi.
Voda je jedním z našich nejcennějších
statků. Proto se lidstvo po staletí stará
o prameny a o zavlažování. Populační
exploze a znečištění životního
prostředí jsou hlavními důvody, proč
je vody v některých částech světa
nedostatek. Dokonce hrozí války,
pokud některé státy svým sousedům
„zavřou kohouty“.
Ve vysoce průmyslových západních
zemích zachází člověk s vodou
většinou velmi marnotratně
a splachuje denně stovky miliónů
litrů vody do odpadu. Třebaže tyto
oblasti (ještě?) nepatří k těm, kde je
čisté vody nedostatek, narůstá i v nich
povědomí o tom, že právě zdroje
čisté vody nejsou nevyčerpatelné
a do budoucna je nelze ničím
nahradit.
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Hlavní sídlo ﬁrmy
Sto s.r.o.
Česlice 271
251 70 Dobřejovice
Tel.: 225 996 311
Fax: 225 996 388
info.cz@stoeu.com
www.sto.cz

