
Âîçâðàùåíèå ê ïðèðîäåÂîçâðàùåíèå ê ïðèðîäåÂîçâðàùåíèå ê ïðèðîäåNávrat k pøírodì

INDUSTRIAL ELECTROTECHNICSINDUSTRIAL ELECTROTECHNICS



CzechTrade
Head Office
Dittrichova 21
128 01 Prague 28
Czech Republic

Tel.: + 420 224 907 820
Fax: + 420 224 913 440
E-mail : info@czechtrade.cz
www.czechtrade.cz

Vážení obchodní pøátelé a partneøi. 

 

Vodní hospodáøství je pro každou ekonomiku jednou z nejvíce strategických a významných oblastí. V souvislosti 

s klesající zásobou podzemní vody a se zneèištìním všech klíèových øek stojí environmentální technologie pro 

celkové ošetøení vod v popøedí celosvìtového zájmu. 

Èeská republika, která se nachází na hlavním evropském povodí v srdci Evropy, má mnohaleté cenné zkušenosti 

pøi úpravì vod, její tìžbì, industrializaci a stejnì tak má zkušenosti v úsilí proti jejímu zneèištìní.  

Pøirozenì se tato zkušenost odráží v pokroku èeských firem v této oblasti. 

Oblast vodního hospodáøství je velmi rozsáhlým sektorem a souèasnì velmi specializovaným z hlediska firem a 

proto je èasto velmi obtížné najít jednoho dodavatele, který je schopen provést samostatnì celou zakázku od 

zpracování projektu až do fáze koneèné realizace.  

Takové komplexní spektrum služeb nabízí Czech Water Alliance, která sdružuje 17 firem, sjednocující nejlepší 

znalosti a technologie, které umožòují realizaci i tìch nejsložitìjších projektù vodního hospodáøství.  

Jsem pøesvìdèen, že Czech Water Alliance zvládne uspokojit všechny Vaše požadavky a žádosti. Pøeji Vám 

mnoho úspìšných obchodù s èeskými firmami.  



Czech Water Aliance (CWA) vzniká v roce 2004 jako jedna z prvních pod patronací Èeské agentury na podporu 

obchodu CzechTrade. 
     Cílem aliance je zviditelnit a propagovat èeské firmy, jejich výrobky a technologie zahranièním zákazníkùm. 
CWA se snaží o vylepšení pozice èeských firem v oblasti exportu služeb a technologií ve vodním hospodáøství. 
Jsme schopni díky firmám v této alianci zajiš�ovat komplexnì celý soubor služeb od prezentace, vypracování 
projektu až po vlastní dodávku a realizaci. 
     Èeská vodárenská aliance sdružuje v souèasné dobì 17 èlenù, specializujících se na investièní výstavbu, 
návrhy a plány výstavby vodárenských projektù, hydroelektráren, pøehrad a hrází, obnovu vodních zdrojù, 
analýzu a èištìní všech druhù vod, výstavbu a rekonstrukci technických sítí samospráv a místních území, 
geologii a hydrogeologii, bezodpadové technologie a software s dopadem na oblast životního prostøedí.  
     Základní exportní strategií je zvýšit vývozní podíl služeb a technologií firem sdružených v alianci. Jde také o 
poskytování služeb pro potencionální zahranièní klienty a podpùrný servis pro èeské exportéry, na efektivní 
využití Evropských fondù na podporu firem v oblasti vodohospodáøství. Chceme poskytovat zahranièním 
partnerùm pomoc pøi hledání vhodného dodavatele. Exportní strategie je v souladu s Exportní strategií Èeské 
republiky pro období 2012-2020. 
     Každému z našich èlenù nabízíme minimálnì 2 x mìsíènì aktuální pøehledy poptávek a veøejných zakázek z 

oboru. Poøádáme zahranièní obchodní mise, konference, výstavy a exportní semináøe. Zajiš�ujeme pravidelnì 
aktuální seznam dotaèních programù a fondù EU. 



ASIO, spol. s r.o. je mezinárodní inženýrsko-dodavatelská spoleènost založená v roce 1993. Spoleènost pracuje v 
oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro èištìní odpadních vod. Široké spektrum dodávaných 
vodohospodáøských produktù nachází uplatnìní pøi èištìní odpadních vod z rodinných domù, obcí, mìst, nemocnic a 
v rùzných prùmyslových odvìtvích. 
ASIO, spol. s r.o. je mezinárodní spoleènost zastoupená v 32 zemích svìta se širokou sítí svých dceøiných spoleèností a 
zástupcù. 
Vedle kvalitní výrobní základny má vybudovanou sí� prodejních a servisních støedisek nejen po celé Èeské republice, 
ale i v øadì evropských zemí. Všechny takto úzce spolupracující firmy jsou sdruženy v rámci ASIO group, u kterých je 
kvalita prodeje a jakost výroby certifikována v Systému øízení kvality dle normy ISO 9001:2000. V rámci vývoje 
spolupracuje s mnohými akademickými institucemi a vysokými školami jako jsou napøíklad vysoké školy stavební a 
chemicko-technologické.  
ASIO, spol. s r.o. a jeho zamìstnanci jsou èleny rùzných odborných a oborových sdružení (napø. Asociace èistírenských 
expertù – CzWA, Asociace výrobcù konstrukcí z termoplastù – AVKT, technicko normalizaèních komisí pøi UNMZ atd.), 
které se zabývají tvorbou a úpravou èeské i evropské legislativy. 
Cílem spoleènosti je poskytování komplexních dodavatelských služeb v oblasti èištìní odpadních vod, zajištìní 
moderních, kvalitních a spolehlivých produktù splòujících požadavky evropské legislativy, dodržení vysokých 
ekologických standardù a splòujících zákazníkem požadované „snadno, rychle, kvalitnì a ekologicky“. 

ÈIŠTÌNÍ ODPADNÍCH VOD A PØÍSLUŠENSTVÍ 
 
DOMOVNÍ BIOLOGICKÉ ÈISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 
AS–VARIOcomp K – aktivaèní ÈOV s jemnobublinovou aerací (3–25 EO). 
 
DOMOVNÍ BIOLOGICKÉ ÈISTÍRNY ODPADNÍCH VOD S MIKROFILTRACÍ 
AS–VARIOcomp K ULTRA – ÈOV s mikrofiltrací (3–25 EO). 
 
KOMUNÁLNÍ ÈISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 
AS–VARIOcomp N, D – aktivaèní ÈOV s plnì uzavøenou technologií (30–1 000 000 EO). 



KOMUNÁLNÍ ÈISTÍRNY ODPADNÍCH VOD S MIKROFILTRACÍ 
AS–VARIOcomp N, D ULTRA – aktivaèní ÈOV s mikrofiltrací s plnì uzavøenou technologií (30–1 000 000 EO). 
 
SEPTIKY A FILTRY 
AS–PP SEPTIK ER, EO – septiky. 
FILTRY – biologický filtr (AS–BIO FILTR), zemní filtr. 
 
ZPRACOVÁNÍ KALÙ 
AEROBNÍ TERMOFILNÍ STABILIZACE (ATS) – kal není odpad, kal je cenná surovina. 
AS–FLOT – zaøízení pro mechanicko-chemické pøedèištìní prùmyslových vod. 
SFT FILTR – zaøízení na mechanické èištìní odpadních vod a zahuš�ování kalu. Vhodné pro vìtší prùtoky. 
SPIRÁLOVÝ DEHYDRÁTOR – zaøízení na zahuš�ování a odvodnìní kalu. 
 
ÈIŠTÌNÍ VZDUCHU 
IONIZACE – odstranìní zápachu tzv. aktivním kyslíkem. 
FOTOKATALYTICKÉ ODSTRAÒOVÁNÍ ZÁPACHU – kombinace založená na pùsobení UV záøení a katalytické 
oxidaci. 
 
TECHNOLOGIE PRO ÈIŠTÌNÍ VOD Z PRÙMYSLU 
MLÉKÁRNY, MASNÉ KOMBINÁTY, JATKA, KONZERVÁRNY, ATD. 
PROPORCIÁLNÍ DÁVKOVAÈ CHEMIKÁLIÍ 
INFEKÈNÍ VODY 



Výrobní program 

BKG úprava vody projektuje, staví a dodává zaøízení a kompletní technologie na úpravu vod do prùmyslových a 
energetických podnikù, zdravotnických zaøízení, zemìdìlství aj. Mimo jiné se spoleènost specializuje na 
farmaceutický prùmysl, potravináøský prùmysl, technologie pro potøeby zemìdìlství a výrobu pitné vody 
ze zneèistìných zdrojù. Naše spoleènost se dále specializuje na membránové technologie silnì zasolených roztokù 
brakických a moøských vod.  

 

· Filtrace kalù a naplavenin, aktivní uhelná filtrace, mikrofiltrace 

· Odželezòování a odmanganování  

· Zmìkèovací zaøízení, dávkování antiscalantu pøed membránové technologie 

· Dekarbonizace – èásteèné odsolení 

· Plnì odsolovací zaøízení  

· Membránové technologie ultrafiltrace 

· Membránové technologie nanofiltrace 

· Membránové technologie reverzní osmózy  

· Membránové technologie silnì zasolených vod vèetnì modulù zpìtného tlakového vedení pro úsporu 
energie 

· CIP jednotky pro membránové technologie 

· EDI stanice s výslednou kvalitou odsolení 16 – 18 MÙ  

· Dezinfekce vody pomocí UV a ozonu  





 
 
Vodohospodáøské stavby a zaøízení zajiš�ované CENTROPROJEKTEM a.s. 

 
PØEDSTAVENÍ FIRMY 

CENTROPROJEKT a.s. je projektovou, inženýrskou a dodavatelskou firmou s více jak 80letými zkušenostmi v oblasti 

vodohospodáøských a inženýrských staveb. Øešíme projekty ekologických staveb zabývající se systémy zásobování 

vodou, odkanalizováním a èištìním odpadních vod. 

ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI 

a) Prùmysl 

Vodohospodáøští specialisté naší firmy øeší komplexnì vodní hospodáøství v øadì prùmyslových odvìtví (napø. prùmysl 

textilní, kožedìlný, koželužský, polygrafický, skláøský, potravináøský) jako samostatné vodohospodáøské stavby 

inženýrských sítí, èistíren odpadních vod a úpraven vod.  

b) Mìsta a obce 

Do této oblasti èinnosti patøí hydrotechnické výpoèty vodovodních a kanalizaèních sítí, projekty vodovodù a 

kanalizaèních sbìraèù vèetnì èistíren odpadních vod. Rovnìž jsme zpracovali projektové dokumentace pro realizaci 

ekologických projektù s podporou fondù Evropské unie PHARE, ISPA a Fond soudržnosti. 

c) Zahranièí 

Dle projektù námi zpracovaných byly postaveny desítky èistíren prùmyslových odpadních vod a úpraven vod pro 

prùmyslové podniky na Slovensku.  

Pro èištìní prùmyslových OV z koželužského prùmyslu jsme vyprojektovali èistírny OV v Mongolsku a Bangladéši. 

Dle našich projektù byl zrealizován rozsáhlý komplex zásobování vodou mìsta AKSAJ v Kazachstánu. 

Øešením problematiky èištìní odpadních vod z oceláøského koncernu CSN se zabývá projektová dokumentace, kterou 
jsme zpracovali pro naši dceøinou spoleènost Centroprojekt do Brasil. 



PØEHLED ÈINNOSTI: 
Prùzkumy a technologická èinnost 
- inženýrsko-geologický, laboratorní zpracování vzorkù zemin 
- chemicko-technologický, návrhy technologie èištìní a úpravy vod 
- fyzikálnì-chemické rozbory vod, kalù a zemin 
Projektová èinnost 
- jímání vody a její úprava, vodovody, vodojemy 
- kanalizaèní stoky a sítì, biologické èištìní OV, intenzifikace ÈOV 
- anaerobní èištìní odpadních vod, chemické èištìní, neutralizace OV 
- kalové hospodáøství, hygienizace kalu 
- recyklace vod, zaolejované odpadní vody 
- získávání druhotných surovin z odpadních vod (NaOH, barviv, Au, Ag, Rh) 
Inženýrská èinnost 
- zabezpeèení potøebných prùzkumù, technologických a jiných studií 
- èinnosti v rámci územního, stavebního a kolaudaèního øízení 
- výkon funkce FIDIC inženýr 
Dodavatelská èinnost 
- dodávky stavební a technologické èásti vèetnì komplexního vyzkoušení 
- øízení zkušebního provozu vèetnì chemických rozborù 
- provozní øády pro zkušební a trvalý provoz 
- zapracování obsluhy vodohospodáøských zaøízení 
Obchodní èinnost 
- zastoupení firmy INVENT GmbH 



Vítejte ve firmì CINK Hydro-Energy 

Patøíme k lídrùm v oblasti dodávek technologie pro malé a støední vodní elektrárny. Tým vývojových pracovníkù 
firmy CINK Hydro-Energy si dal za úkol spoleènì s našimi zákazníky mìnit vodní potenciály po celém svìtì 
v rentabilní a ekologicky šetrné zdroje energie. 

Jsme jednou z mála svìtových spoleèností, které disponují know-how potøebným pro uskuteènìní technicky 
perfektnì zajištìných dodávek všech významných typù turbín, jako je turbína Crossflow (prùtoková), Kaplanova, 
Peltonova a Francisova, a to až do výkonu 3 MW na jednotku. Kromì toho se firma CINK Hydro-Energy 
specializuje na instalaci vodních elektráren v systémech pitné vody a k tomuto úèelu vlastní øadu licencí. 

Každá z našich turbín je vyrobená na míru pro pøesnì daný úèel použití a zaruèuje: 

· Vysoký stupeò úèinnosti 

· Extrémnì dlouhou životnost 

· Vysokou provozní bezpeènost 

· Minimální nároky na údržbu 

· Nízké provozní náklady 

Samozøejmostí je dokonalá péèe o naše zákazníky pøed i po realizaci projektu, servisní tým hovoøící nìkolika 
jazyky a certifikace dle ISO 9001:2001 a ISO 14001:2004, to vše dotváøí náš firemní profil. 





Firma byla založena v roce 1992 v bývalém Èeskoslovensku jako inženýrsko- dodavatelská organizace, jejíž èinnost 
byla od poèátku založena na aplikaci pùvodní èeské technologie, fluidní filtraci vloèkovým kalovým mrakem. Tato 
unikátní technologie, známá ve svìtì pod anglickým názvem USBF, (Up-flow Sludge Blanket Filtration) je nyní stále 
více a více využívána jak pro chemickou úpravu povrchových a podzemních vod tak i pro biologické èištìní 
splaškových a  kombinovaných (splaškových a prùmyslových) odpadních vod.  
 
Spoleènost a její èinnosti 
 
Ecofluid Group s.r.o. je organizace zamìøena na vývoj a realizaci pùvodní èeské technologie USBF využívané jak pro 
chemickou úpravu podzemních a povrchových vod  a tak i pro biologické èištìní splaškových a kombinovaných 
(splaškových a prùmyslových) odpadních vod. V rámci své èinnosti spoleènost poskytuje svým zákazníkùm kompletní 
inženýrské a dodavatelské služby spojené s pøípravou a realizací této technologie. 
 
Popis technologie 
 
Technologie firmy Ecofluid USBF (Up-flow Sludge Blanket Filtration) využívá efektu vznášeného vloèkového mraku-
fluidního filtru k oddìlení suspenze biologického aktivovaného kalu od vyèištìné vody. 



Výhody  technologie USBF 
 
Univerzálnost 
Technologie USBF je velice universální. Je použitelná jak pro chemickou úpravu podzemních i povrchových vod 
tak i pro biologické èištìní komunálních a kombinovaných (splaškových a prùmyslových) odpadních vod. 
Vysoká kvalita vyèištìné vody 
Úèinnost technologie USBF i kvalita vyèištìné vody pøevyšují možnosti souèasné klasické sedimentaèní 
technologie. 
Nízké investièní náklady 
Sdružení technologického zaøízení do jediného reaktoru snižuje nároky na objemy nádrží a následnì i na  
potøebné stavební plochy  což v dùsledku znamená podstatné snížení investièních nákladù na realizaci. 
Nízké provozní náklady 
Jednoduchost obsluhy plynoucí z úèelnosti technologie USBF a její samo-regulaèní  schopnosti pøi nutnosti 
použití pouze minimálního množství elektrických zaøízení a pohyblivých èástí jsou zárukou nízkých provozních 
nákladù .   
Konstrukèní flexibilita 
Technologie USBF patøí k nejvhodnìjším technologiím pro rekonstrukce a intenzifikace starých a nevyhovujících 
èistíren. Instalací technologických vestaveb do stávajících nádrží dokáže technologie USBF jak zvýšit kapacitu 
stávajících èistíren až o 50% tak i zlepšit kvalitu vyèištìné vody (odstranìním eutrofizaèních prvkù N a P i 
redukcí CHSK) bez nárokù na výstavbu dalších stavebních objektù. 
Kapacitní možnosti 
Technologie USBF je možno použít prakticky ve všech velikostech èistíren od nejmenších domovních èistíren až 
po nejvìtší mìstské komunální a prùmyslové èistírny.  



GEOtest, a.s. je komplexní spoleènost, která poskytuje široké spektrum služeb (od konzultaèních, projekèních až po 

dodavatelské) v ekologických oborech (napø. sanace ekologických zátìží), inženýrské geologii, geotechnice a 
hydrogeologii. Svou vysokou odbornost má ve více než 150 zamìstnancích s pøevážnì univerzitním vzdìláním se 
znaèným poètem autorizací, certifikací a osvìdèení. Spoleènost vlastní akreditované hydrochemické laboratoøe a 
laboratoøe mechaniky zemin, akreditován je rovnìž kompletní odbìr vzorkù všech složek životního prostøedí. 

Hlavní obory èinnosti: 

· Ochrana a sanace podzemních vod a horninového prostøedí, likvidace starých ekologických zátìží 

· Analýzy rizik a ekologické audity 

· Odpadové hospodáøství, skládky, èistší produkce 

· Analytika vod (podzemní, povrchové, odpadní, kontaminované), pùd a odpadù 
· Hydrogeologie, zásobování pitnou vodou 

· Inženýrská geologie a geotechnika, geotechnický monitoring, pùdnìmechanické a geotechnické zkoušky 

· Hodnocení vlivu na životní prostøedí (EIA), systémy managementu (EMS, QMS, OHSAS, ...) 

 

GEOtest, a.s. úspìšnì rozvíjí také aktivity v zahranièí. Mezi nejvýznamnìjší projekty patøí zejména projekty 
financované vládou Èeské republiky, napø. projekt sanace kontaminované pùdy a podzemních vod v Rafinerii Novi 
Sad (Srbsko), projekt revitalizace území zneèištìného rtutí ve Vloøe (Albánie), hydrogeologický prùzkum pro 
zajištìní pitné vody na území severní Gobi (Mongolsko) nebo projekt dodávky úpraven pitné vody pro mìsto 
Baguio (Filipíny). 





Firma HSI com, s. r. o., Plzeò vznikla v záøí 1993. Ve své èinnosti dává pøednost filozofii komplexní obsluhy svých 
zákazníkù. Zúroèuje dlouholeté zkušenosti svých pracovníkù, bývalých zamìstnancù Èeských drah, získaných pøi 
budování a provozu rozsáhlých a složitých informaèních systémù státních drah. Firma je smluvním partnerem firmy 
Intergraph a dalších níže uvedených firem.  
Spoleènost HSI com, s. r. o., Plzeò byla do 30.6.2010 dceøinou spoleèností firmy HSI, s. r. o., Praha, která se zabývá 
pøevážnì vývojem aplikaèního CAD software a realizací informaèních systémù. Firma HSI pùsobí na trhu 
informaèních technologií od roku 1990.  
Od roku 1996 je spoleènost HSI com, s. r. o., Plzeò autorizovaným partnerem firmy INTERGRAPH pro podporu 
zákazníkù pøi nasazení geografických informaèních systémù a dále je firma HSI com autorizovaným partnerem firmy 
Siemens PLM software pro distribuci a podporu CAx systémù.  
Od roku 1999 implementuje elektronické archivaèní systémy. V roce 2002 dokonèila vývoj vlastního produktu, který 
se nazývá e-ARSYS. V roce 2004 doplnila svoji nabídku o produkt e-SD (elektronická správa dokumentace) 

      Firma HSI com se specializuje na následující oblasti èinnosti: 

geografické informaèní systémy (GIS)  

- zpracovává studie a projekty, realizuje GIS ve spolupráci s mateøskou firmou 

- vypracovává studie a projekty systému øízení a správy objektù s využitím CAD technologií 

- vyvíjí zákaznický software - aplikace databázových systémù 

                zpracovává a digitalizuje data do geografických systémù, digitalizuje mapové podklady,  

                výkresovou dokumentaci a jiná grafické data s využitím nejmodernìjších technologií 



elektronické archivaèní systémy a systémy pro správu dokumentù  

- dodává programový produkt pro elektronickou archivaci e-ARSYS, systém získal atest pro shodu 
sw se standardy ISVS  

- dodává nástroj pro øízení práce s dokumenty a jejich obìh v rámci organizace e-SD 

CAD systémy 

- dodává CAD systémy Solid Edge firmy SIEMENS PLM Software pro projektování a konstruování ve 
strojírenství a pøíslušné technické zabezpeèení 

- navrhuje komplexní CAD/CAM øešení 

- digitalizuje stávající výkresovou dokumentaci a provádí pøevody do 3D modelù 

dodávky informaèních technologií (hardware a software) a zajištìní servisu 

- zde se orientuje dùslednì na znaèkové výrobky splòující evropské normy kvality ISO 

- dodává produkty firem Intergraph, Microsoft, Bentley, Fujitsu Computers, Hewlett Packard, ACER, 
Xerox, Tally, Dell, 3Com, Cisco a další 

- dodávky podporuje kvalitním servisem uzpùsobeným režimu zákazníka 

systémy pøenosu dat, datové komunikaèní systémy 

zpracovává studie a projekty datové komunikace 



Spoleènost Hydraulické stroje a zaøízení s.r.o. se zabývá vývojem a výrobou zaøízení urèených pro 
energetický, strojírenský a vodohospodáøský prùmysl. Pro tyto sektory vyvíjí a inovuje výrobky 
v rámci projektových zakázek. Zamìøuje se i na sofistikované stroje a zaøízení vèetnì vývoje software. 
Prototypy vyvinutých zaøízení jsou realizovány v rámci vlastních vývojových a výrobních kapacit. 
 
Naše spoleènost byla založena v listopadu 2003 a navázala na èinnost fyzické osoby Ing. Pavel 
Tomášek – Hydraulické stroje a zaøízení, která se od roku 1993 zabývala inženýrskými, výrobními a 
servisními pracemi pøedevším v oblasti prùmyslové hydrauliky. V letech 2004 – 2007, mimo výrobu 
zakázkových hydraulických válcù a agregátù, získala spoleènost nìkolik zakázek na dodávky 
kompletních investièních celkù, z nichž byl nemalý poèet smìøován do oblasti vodohospodáøství a 
energetiky. Od roku 2007 se spoleènost také stala držitelem certifikátu ISO 9001.  
 
Našimi odbìrateli jsou mj. Povodí Vltavy s.p., ÈEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., Slovenský 
vodohospodársky podnik, š.p. a další významné spoleènosti. Ve vodohospodáøském prùmyslu 

provádíme dodávky pøedevším pro vodní díla a vodní elektrárny. Jde o regulátory vodních turbín, 
ovládání jezových klapek, pohony stavidel, hydraulické systémy ovládání uzávìrù vodních dìl. 
Napøíklad pro spoleènost Povodí Vltavy s.p. jsme v roce 2009 realizovali zakázku na opravu 
technologie brýlových uzávìrù na vodním díle Lipno I. Naše spoleènost se zabývá rovnìž dodávkami 
pro oblast kanalizace (roboty pro opravy kanalizaèních øadù bezvýkopovou technologií, tlakové 
nádoby pro instalaci kanalizaèní vystýlky, pohony instalaèních tratí aj.). 





Hlavní aktivity spoleènosti jsou orientovány na vývoj, projektování, výrobu, dodávky a servis generátorù ozonu, 
UV systémù a dalších zaøízení a technologických celkù pro úpravu vody a vzduchu. 
 
LIFETECH vyrábí vlastní generátory ozonu s výkonem v rozsahu od miligramù do desítek kgO3/h a vlastní UV 
systémy osazené nízkotlakými nebo støedotlakými UV výbojkami, které mohou být instalovány in-line nebo 
v boèním toku. Výrobky firmy jsou používány k úpravì pitné, procesní nebo odpadní vody, pøi recyklaci vody, 
k úpravì vody plaveckých bazénù, k dezinfekci vzduchu a odstranìní pachù a pøi dalších aplikacích v privátním a 
veøejném sektoru. Firma vyrábí také celky, které využívají pokroèilé oxidaèní procesy, a další související zaøízení, 
jako jsou sušièky vzduchu, koncentrátory kyslíku, termální a katalytické destruktory zbytkového ozonu, 
injektory, porézní a radiální difuzéry, monitory a detektory ozonu. Technologie a technologické celky mohou 
být dodány „na klíè“. 
 
Návrhu technického øešení problémù pitné nebo odpadní vody nebo odpadního vzduchu zpravidla pøedchází 
laboratorní a pilotní zkoušky, které jsou provádìny na firemním zaøízení. 





Spoleènost MAEP, s.r.o. se snaží být progresivní a dynamickou spoleèností se zkušeným týmem zamìstnancù. 

Sídlem spoleènosti je Chomutov, s pomocným pracovištìm v Praze a s pùsobištìm po celém svìtì. Partnerskou 

kanceláø máme v Rusku a prostøednictvím sítì zahranièních kanceláøí CzechTrade/MPO témìø po celém svìtì. 

Naše zkušenosti a znalosti jsou provìøené již 15-ti letou èinností doma i na zahranièních trzích. 

V souèasné dobì zamìøujeme svoje úsilí pøedevším do oblasti výstavnictví, kde organizujeme oficiální úèasti 

èeského státu nebo jednotlivých firem na mezinárodních výstavách a veletrzích. Jsme jedním z obchodních 

partnerù Ministerstva prùmyslu a obchodu Èeské republiky pøi zajiš�ování oficiálních úèastí Èeské republiky na 

zahranièních výstavách a veletrzích a dále jsme partnerem pøi zajiš�ování spoleèných úèastí v rámci projektu 

SVV. 

Spolupracujeme s MPO, MZV, CzechTrade, Hospodáøskou komorou ÈR, Svazem prùmyslu a dopravy, EWP 

Brusel, Komorou SNS a dalšími organizacemi. 

Našimi hlavními èinnostmi jsou: 

· Poøádání a organizace výstav a veletrhù 

· Organizace kongresù a semináøù, realizace veletržních expozic, èeských oficiálních úèastí v zahranièí 

vèetnì doprovodného programu a Public Relations.  



· Pøedsednictví v CZECH WATER ALLIANCE 

Tato proexportní aliance vznikla za organizaèní podpory ze strany CzechTrade formou gestorství. Tento stav 

trvá dosud a sama alliance se za posledních pìt let pod vedením MAEP rozrostla o 5 firem na stávajících  

17 èlenù alliance. Export èlenù alliance vzrostl o 30 % 

· Zastupování èeských firem v zahranièí 

Pøi zastupování èeských firem v zahranièí vytváøíme pøímé obchodní zastoupení, které zajiš�uje kontakty mezi 

hospodáøskými subjekty, sjednává a na pøání klientù vede obchodní jednání. Zajiš�ujeme marketing, reklamu a 

propagaci výrobkù, sjednáváme podmínky budování spoleèných podnikù a firem. 

· Rozvoj a uplatòování elektronické správy dokumentù, digitalizace a kopírování vèetnì provozování 

Oficiálního kopírovacího centra OCÉ. 

Autorizovaný
profesionální

PrintShop



Spoleènost Marves v.o.s. byla založena v roce 1991. Hlavní èinností spoleènosti je automatizace technologických 
celkù, pøevážnì v oblasti vodního hospodáøství, energetiky a tepla. Automatizaci technologického celku pojímáme 
komplexnì od projektu, úprav strojní èásti a silnoproudých zaøízení, pøes mìøení a regulaci až k nadstavbovému 
øízení. Tomu odpovídá jak kvalifikace pracovníkù, tak i oprávnìní firmy k èinnosti. 

Pøevážnì realizujeme dodávky a montáže tìchto technologických skupin: 

èistírny odpadních vod (realizováno: 42) 
èerpací stanice odpadních vod (realizováno: 98) 
úpravny vod (realizováno: 30) 
èerpací stanice èisté vody a vodojemy (realizováno: 390) 
kotelny a výmìníkové stanice (realizováno: 0) 

V pøípadì potøeby sdružujeme tyto technologické celky do skupin s dispeèerským øízením s komunikací po lince, 
radiomodemu nebo GSM. Takto realizujeme: 

Dispeèinky (realizováno: 481) 
radiové body (realizováno: 483) 

Pro realizaci výše uvedeného zajiš�ujeme: 

projektovou dokumentaci (realizováno: 40) 
rozvadìèe nn  
polní instrumentaci  
frekvenèní mìnièe  (realizováno: 51) 
komponenty mìøení a regulace  
øídící systémy:  
 Schneider Electric (realizováno: 34) 
 SAIA (realizováno: 7) 
 Amit (realizováno: 5) 
 allen-bradley (realizováno: 6)  
vizualizaèní prostøedky  (realizováno: 9) 
aplikaèní software (realizováno: 37) 





 

Firma MICo, spol. s r.o.
(Moravská Prùmyslová Spoleènost - Moravian Indusrial Company)
Vyrábí separátory pro jaderné elektrárny, tlakové nádoby, výmìníky tepla, nádrže, høebenové tìsnìní s 
expandovaným grafitem k utìsnìní problematických uzlù jaderných i klasických elektráren, technologické èásti pro 
energetiku, chemický a potravináøský prùmysl, vèetnì vlastní projekce a konstrukce.
Pro výrobu montáž separátorù èistièek odpadních vod typu USBF se firma MICo, spol.s r.o. smluvnì sdružila s firmou 
ECOFLUID Group s.r.o.
Firma zpracovává konstrukèní dokumentaci pro výrobu a montáž separátorù USBF. Veškerá výrobní èinnost je 
zamìøena na ekologické programy.
Spoleènost vlastní certifikáty a oprávnìní k realizaci uvedeného výrobního programu.





Âîçâðàùåíèå ê ïðèðîäåÂîçâðàùåíèå ê ïðèðîäåÂîçâðàùåíèå ê ïðèðîäåNávrat k pøírodì

Spoleènost byla založena v roce 1995 jako èeský právní subjekt. Je zastoupena dceøinnými spoleènostmi na 
Slovensku, v Polsku a Maïarsku. Vlastní obchodní zastoupení má v Bulharské republice a Rusku. 
Je èlenem Èeské obchodní komory, èlenem èeských vodohospodáøských klastrù a konzultantem Èeského 
normalizaèního institutu pro evropské normy. 
Disponuje vlastním know-how pro navrhování tlakových trubních sítí a je výhradním dodavatelem kompletní  
speciální tlakové kanalizace PRESSKAN® . 
Spoleènost je vlastníkem certifikátù ÈSN EN ISO 9001:2001, ÈSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001:1999. 
     
PODSTATA  TLAKOVÉ KANALIZACE PRESSKAN 
Tlaková kanalizace PRESSKAN je založena na principu pøetlaku uvnitø potrubního systému, který je vyvolán 
èerpadly umístìnými ve sbìrných jímkách u producentù splaškù. Odpadní vody jsou dopravovány potrubní sítí 
pøímo do ÈOV nebo do stávající gravitaèní kanalizace. Èinnost èerpadla je øízena ovládací automatikou THS 
pomocí snímaèù hladiny. 
 
ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY EU 
Bez navýšení investièních nákladù: 
- splòuje ekologické požadavky  
- umožòuje rychlý transport splaškù na ÈOV  
- výstavba minimálnì zatìžuje životní prostøedí 



Âîçâðàùåíèå ê ïðèðîäåÂîçâðàùåíèå ê ïðèðîäåÂîçâðàùåíèå ê ïðèðîäåNávrat k pøírodì

EKONOMIKA VÝSTAVBY 
  Výrazné snížení investièních nákladù: 
- minimální rozsah zemních prací 
- využití bezvýkopových technologií 
- potrubí malých profilù uložené  v nezámrzné hloubce kopírující terén 
- rychlá a technicky jednoduchá výstavba 
 
EKONOMIKA PROVOZU 
- nízké provozní náklady 
- bezúdržbový provoz tlakových sítí 
- jednoduchá údržba a servis èerpadel 
- záruka dodávek náhradních dílù èerpadel 
- prodloužení životnosti kompatibilitou náhradních dílù pro èerpadla 
 
TLAKOVÁ KANALIZACE  PRESSKAN JAKO ALTERNATIVA 
Umožòuje: 
- pøipojení témìø všech objektù v obci 
- pøipojení více malých obcí na spoleènou ÈOV 
- odkanalizovat území s vysokou hladinou spodních vod, skalnatým podložím 
- snížit náklady majitelùm nemovitostí na pøipojení 
- zvýšit sociální pøístupnost odkanalizování a umožnit øešení kanalizace i na pozemku vlastníkù domù 
- zvýšit ochranu spodních vod v ochranných pásmech 
- snížení nákladù na zemní práce pøi spoleèném ukládání vodovodu a plynovodu 
- možnost pozdìjšího rozšíøení sítì na další území a navýšení poètu producentù splaškù 
 
Využívá: 
- finanèní podpory fondù EU na celý systém a je uznatelnou položkou pro dotace  
  na celý rozsah prací 
- moderních jednodušších zpùsobù èištìní splaškù a možnosti snížení nákladù na výstavbu ÈOV 



Spoleènost s ruèením omezeným REKUPER SYCHROV, s.r.o. byla založena 31.5.1993 jako plnì èeská. Aktivní 
hospodáøská èinnost byla zahájena 1.7.1993. V souèasné dobì je spoleènost vlastnìna tøemi spoleèníky a vlastní kapitál 
spoleènosti èiní 2 800 000,- Kè. Technická i výrobní základna firmy, sestávající z výrobních hal, sociální a administrativní 
budovy, expedice a skladù vèetnì manipulaèních ploch a technologického zaøízení se nachází v sídle firmy, v Sychrovì-
Huse 28. 

Hlavním podnikatelským zámìrem spoleènosti je výrobní a obchodní èinnost podporující a zavádìjící ekologické a 
energeticky šetrné výrobky a zaøízení. Postupnì se firma profilovala ve tøech základních oborech èinnosti, které hodlá i 
nadále provozovat a rozvíjet. 

Základní a nosnou èinností je výroba, vèetnì projekce a montáží, vìtracích jednotek s rekuperací tepla urèených 
pøedevším pro halové objekty. Na tìchto výrobcích jsou uplatnìna autorská osvìdèení spoleèníkù firmy, pøedevším v 
ojedinìlé konstrukci plastového rekuperaèního výmìníku. Tato vzduchotechnická zaøízení jsou prùbìžnì 
modernizována vèetnì vývoje zaøízení nových. 

Dalším výrobním oborem je zpracování kovù, pøedevším formou subdodávek pro další firmy. Zde postupnì dochází k 
významným zmìnám ve struktuøe výroby, umožnìným nákupem a zavádìním nových technologií. Pøedevším se jedná o 
CNC zpracování plechù - vysekáváním, ohraòováním a laserovým øezáním, na které se firma specializuje. Souèasnì se 
firma zabývá výrobou z nerezových ocelí, hlavnì pak plechù, a to jak dìrováním, ohýbáním, tak i svaøováním všemi 
metodami. Doplòkovou èinností je výroba rùzných manipulaèních zaøízení pro logistická oddìlení firem v 
automobilovém prùmyslu a skladových zaøízení pro obchodní firmy. 



Pøi stoupajícím obratu firmy se podíl exportu trvale pohybuje na úrovni 40% z celkového obratu, pøièemž 
nejvíce se zde podílí obchod s firmami ze SRN. Firma vìnuje vysokou pozornost kvalitì svých výrobkù, o èemž 
svìdèí i to, že je zaveden systém øízení jakosti podle norem ÈSN EN ISO 9001:2009. Certifikace, vèetnì 
kontrolních auditù, je provádìna spoleèností TÜV International. Firmou vyrábìná a dodávaná zaøízení jsou 
certifikována dle platných norem. Své výrobky firma pravidelnì prezentuje na prestižních výstavách jako Aqua-
therm èi Watenvi. Ve své strategii se firma zamìøuje pøedevším na zákazníka a na bezchybné splnìní všech jeho 
požadavkù. To prostøednictvím dokonalého systému øízení jakosti a zavádìním dalších nových technologií, 
pøedevším v CNC zpracování plechù. 

Progresivní technologická øešení, dodržování vysoké technické úrovnì dílenského zpracování a kvality výrobkù, 
termínù dodání i dohodnutých cen doprovázené spolehlivým a operativním servisem, utváøejí dohromady 
celkovou obchodní strategii. K tomu patøí i další zdokonalování a inovace technických parametrù firmou 
vyrábìných zaøízení, která patøí do skupiny zaøízení energeticky šetrných. S tím souvisí i neustálé seznamování 
odborné i laické veøejnosti s funkcí a výhodami pøi využívání energii šetøících zaøízení z produkce firmy REKUPER 
SYCHROV. 



Moderní vodárenské technologie se neobejdou bez moderní automatizace. Ta zajiš�uje nejen dodržení 
technologických procesù a jejich optimalizaci, ale také významnì šetøí náklady na obsluhu. 

Firma Teco a.s. je významným dodavatelem øídicích systémù TECOMAT  používaných v dlouhé øadì vodárenských 
technologií i v procesech èištìní odpadních vod. Protože to jsou systémy univerzální, jsou používány i v teplárenství, 
potravináøském a chemickém prùmyslu atd. 

Ve svém dodavatelském programu má firma Teco a.s. jak modulární distribuované systémy TECOMAT TC700 pro 
velké vodárenské nebo èistící stanice s tisíci mìøenými velièinami a ovládacími prvky, tak i malé ale také modulární 
systémy  TECOMAT FOXTROT schopné efektivnì obsloužit malé technologické uzly jako studny, èerpací stanice 
apod. 

Všechny systémy TECOMAT mají integrovány komunikaèní kanály, kterými se spojí s dispeèinkem nebo servisním 
pracovníkem po privátních sítích radiových, sítích LAN/WAN nebo po veøejných bezdrátových sítích GSM nebo po 
Internetu. Nízká spotøeba a vestavìný WEB server umožòují efektivní pøipojení vzdálených míst. 



Nabídku komplexního øídicího systému završují programové prostøedky umožòující vytváøet pracovištì operátora a 
komplexní dispeèinky. Systém RELIANCE 4 pøedstavuje špièkový nástroj, od kterého lze žádat vše, co provozovatelé 
vodárenských a èisticích technologií dnes vyžadují a v budoucnu budou vyžadovat. Pøehled o všech velièinách, jejich 
archivaci v univerzálních databázích, rychlé hlášení alarmù a efektivní zásahy a uživatelsky pøíjemné ovládání. 

Systémy TECOMAT a RELIANCE jsou systémy s multi jazykovou podporou a jsou tedy použitelné a používané v 
celém svìtì. 

Systémy TECOMAT a RELIANCE jsou systémy s multi jazykovou podporou a jsou tedy použitelné a používané v celém svìtì. 

www.export-alliances.com



 
Firma VAPO spol. s r. o. vznikla v roce 1993 a v souèasné dobì sídlí v Èerveném Kostelci. Výrobní program je 
zamìøen na dvì oblasti. Jsou to pryžotextilní výrobky a technická pryž lisovaná. 
Pryžotextilní výrobky se dìlí na tìsnicí vaky potrubí, zvedací vaky, tìsnicí vaky na trhliny, tìsnicí klíny a sanaèní 
pakry. Další pryžotextilní výrobky jsou vyrábìny dle specifických požadavkù zákazníkù. 
Technická pryž lisovaná je vyrábìna v širokém sortimentu a to klasickým lisováním na elektricky vyhøívaných 
lisech. Jsme schopni rychle vyrobit i malosériové zakázky v poètu od jednoho až do nìkolika tisíc kusù.  
Zpracováváme všechny druhy elastomerù vèetnì FPM, ECO a  VMQ. Hlavní sortiment jsou tìsniva, prùchodky, 
dorazy, manžety, membrány ( i s textilem), pružiny atd.. 





Firma WOMBAT, s.r.o. byla založena v r. 1990 se zamìøením na sanace podzemních trubních vedení 

bezvýkopovými technologiemi a v r. 2010 oslavila již 20 let své èinnosti na tuzemském i evropském 

trhu a stala se jednou z nejrychleji se rozvíjejících firem v novì vzniklém oboru sanace podzemních 

trubních vedení bezvýkopovými technologiemi. Pøi realizaci stavebního díla je v první øadì dbáno na 

ochranu životního prostøedí. V souèasné dobì firma nabízí komplexní servis v oboru diagnostika a 

sanace podzemních trubních vedení pro kanalizaèní, vodovodní a plynovodní podzemní trubní 

systémy.     

Dnes firma WOMBAT provádí sanace podzemních trubních vedení od profilu DN 80 až po profily 

prùlezné, a to všech druhù materiálu i rùzných pøíèných tvarù – kruhových, vejèitých, tlamovitých pro 

všechny stupnì poškození. 

Firma WOMBAT disponuje celou øadou sanaèních technologií. Pro renovace kanalizaèních sítí se užívá 

pøedevším bezvýkopové rukávové technologie KAWO, spoèívající v osazení vystýlky do stávajících 

nevyhovujících trubních vedení. Návrh tlouš�ky vystýlky se stanovuje poèítaèovým výpoètem v 

závislosti na stupni poškození trubního vedení, hloubce uložení potrubí, zatížení nadloží apod. 

Technologií KAWO byly realizovány stovky zajímavých staveb – sanací podzemních trubních vedení. 

Za zmínku stojí projekt Sanace kanalizace Centrum v polské Bielsko-Bialé, realizováný z evropského 

fondu PHARE, dále rekonstrukce technologické kanalizace v maïarském elektrárenském koncernu 

MOL poblíž Budapešti, oprava kanalizaèních sbìraèù na dálnici D1 u Prahy èi sanace velkých profilù v 

Pardubicích, Èeských Budìjovicích èi Ostravì. V prvních letech tisíciletí zaèala velká spolupráce s 

ruskými firmami v Nojabrsku a pøedevším v Moskvì, kde byly realizovány zajímavé stavby pøímo v 

centru Moskvy. Spoleènost WOMBAT se dobøe zapsala na rekonstrukci tlakového ocelového potrubí 

DN 1400 na Kutuzovském prospektu v celkové délce více než 1 600 m. Mediální pozornost si 

zasloužila sanace 3 ks stávajících kanalizaèních shybek DN 1400 pod øekou Moskvou v lokalitì 

Strogino, každá v délce témìø 200 m. 



SANACE VODODNÍCH PØIVADÌÈÙ   
 
TECHNOLOGIE KAWEX inverzní rukávová technologie pro sanaci vodovodních pøivadìèù o profilu DN 
200 – DN 1600. Spoèívá v osazení speciální vystýlky, odolávající vnitønímu pøetlaku v potrubí, pøíp. i 
vnìjšímu tlaku okolního prostøedí.  
 
TECHNOLOGIE M-SYSTÉM ochrana vnitøního nechránìného povrchu vodovodního potrubí speciálním 
epoxidovým nástøikem. Poèítaèovì øízená metoda zabraòuje vytváøení inkoustù a vyluèování 
nežádoucích iontù železa ze stìn potrubí do pitné vody. Oproti jiným srovnatelným metodám 
nedochází k vápenatým výluhùm do pitné vody a nemìní se její pH. 
 
TECHNOLOGIE SS-SYSTÉM slouží nejen k ochranì vnitøního povrchu potrubí, nástøikem vznikne 
vlastnì nová roura v rouøe, která splòuje základní požadované pevnostní hodnoty trubního materiálu.  
 

Veškeré materiály a technologie vyhovují pøísným hygienickým postupùm.  

Firma WOMBAT je oficiálním zástupcem renomovaných firem 

- AQUATECH (USA) dodavatel kombinovaných èistících vozù 

- MERCOL (Velká Británie) dodavatel technologie sanace vodovodních systémù     

      potrubí epoxidovým nástøikem 

- SEKISUI (Japonsko) dodavatel systému sanace velkých prùchozích profilù technologií SPR  

- aktivním èlenem Èeské spoleènosti pro bezvýkopové technologie 



Âîçâðàùåíèå ê ïðèðîäåÂîçâðàùåíèå ê ïðèðîäåÂîçâðàùåíèå ê ïðèðîäåNávrat k pøírodì


	1: CJ
	1: ÈJ
	1: ÈJ
	Stránka 2
	Stránka 1
	5: str 2
	1: CJ 1
	2: CJ 2
	1: ÈJ
	4: str 2
	Stránka 1
	Stránka 2
	1: ÈJ
	Stránka 2
	Stránka 1
	Stránka 2
	1: CJ
	4: str 2
	1: CJ
	4: str 2
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 1
	4: str 2
	1: CJ
	5: str 2
	1: CJ
	Stránka 2
	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 1
	5: str 2
	1: CJ
	2: str 2 CJ
	3: CJ

