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Vážení obchodní partneři,  

jsme hrdí na to, že právě naše firma SATTURN HOLEŠOV v současné době udává 

celorepublikový trend v oblasti decentrálního čištění odpadních vod s telemetrickým 

řídicím systémem na venkově a v odloučených místních částech měst, a to svým 

originálním produktem ENCELADUS. Tato technologie umožňuje budovat obecní 

soustavy domovních ČOV propojené on-line monitoringem s možností vzdáleného řízení 

provozních stavů jednotlivých ČOV.  

Trvalo dlouhá léta, než jsme se dostali tam, kde jsme dnes. Nejen v tomto případě 

platí, že trpělivost růže přináší. Často za tím vším byla i tvrdá práce a „cesta proti všem“, 

která je ale ve výsledku více než uspokojující, protože sleduje dobrý cíl. Někdy totiž to, 

co nejvíc potřebujete, je víra, nadšení, vytrvalost a odhodlání prosadit svou vizi.  

Dovolte nám tedy trochu se pochlubit úspěchy naší firmy s vlajkovou lodí jménem 

ENCELADUS a podívejte se, jak se vyvíjel ENCELADUS v čase. Těší nás, že je náš vlastní 

produkt oceňován nejen v České republice, ale i v zahraničí.   

Naše inovační aktivity byly poprvé oceněny v soutěži Inovační firma Zlínského kraje 

v roce 2014, kde jsme se probojovali až do užšího finále 5 firem. První významný úspěch 

v celostátních soutěžích ale přišel až v roce 2019.  
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2019 – Inovace roku 2019 a Vizionář 2019 

     

V roce 2019 se firma stala nositelem ocenění Vizionář 2019 a zároveň i vítězem 

celostátní soutěže Inovace roku 2019 za technologický projekt ENCELADUS – Komplexní 

systémová telemetrie pro obecní soustavy domovních ČOV a úpravny vod. 

Vyhlašovatelem soutěží byly společnosti CzechInno a AIP ČR. Důvodem těchto 

prestižních ocenění byl technologický, společenský a ekonomický přínos inovačního 

projektu pro životní prostředí a hospodaření s vodou v krajině. V této době se firma 

decentrálnímu čistění věnovala už více než 10 let a tato ocenění byla znamením, že se 

její snažení ubírá správným směrem.  

2020 – Cena Magalhãesova průlivu za inovace 

      

Chilská nadace Imagen de Chile udělila společnosti SATTURN HOLEŠOV prestižní 

mezinárodní ocenění Strait of Magellan Award za inovace a průzkum s globálním 

dopadem. Společnost získala toto ocenění jako jediná v České republice, a to  

za inovativní projekt ENCELADUS. 
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Cenu osobně předal velvyslanec Chilské republiky v ČR, J.E. Patricio Utreras Díaz. 

Magellanova expedice znamenala nový způsob vidění světa, spojila Atlantik s Pacifikem 

a představovala začátek globalizace. K 500. výročí této významné světové události a 

k připomenutí expedice oceňovala nadace inovátory z celého světa, kteří dokázali 

překročit své hranice a přejít do neznáma.  

Projekt ENCELADUS a jeho pozitivní ekologický i ekonomický globální dopad je 

vynikající ukázkou toho, jak důležité jsou inovativní přístupy. Při slavnostním 

ceremoniálu padlo mnoho slov, všechna se ale setkala v myšlence, že není nic 

cennějšího než voda, kterou si musíme chránit, a proto je třeba takové projekty 

podporovat. Získání ceny Strait of Magellan Award pomůže projektu nejen s rozšířením 

na domácím trhu, ale také na mezinárodní úrovni. 

2020 – Egovernment The Best 2020 

Firma SATTURN HOLEŠOV získala 2. místo v soutěži 

Egovernment The Best 2020 v kategorii „projekty 

obcí“, a to s projektem Soustava domovních ČOV  

s telemetrickým řídícím systémem v obci Rybí. Cílem 

projektu bylo odkanalizování obce Rybí ekonomicky i 

ekologicky efektivním způsobem při současném 

zadržování vody v intravilánu obce. Systémová 

telemetrie vytváří ze soustavy domovních čistíren 

odpadních vod (DČOV) funkční celek. Její nasazení 

umožňuje on-line dohled nad všemi DČOV, které jsou 

zařazeny do soustavy, a to nejen pro jejich 

provozovatele, ale i pro orgány státního dohledu, 

které tak mohou vzdáleně kontrolovat dodržování 

stanoveného provozního řádu DČOV. 

Egovernment The Best 2020 je soutěžní sbírka nejzajímavějších projektů elektronizace 

veřejné správy v ČR. Snahou magazínu Egovernment je touto cestou shromáždit a 

prezentovat projekty, které byly v rámci státní a veřejné správy v daném roce realizovány 

a mohou být inspirativní ostatním. 
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2020 – Mezinárodní cena inovací 

Společnost SATTURN HOLEŠOV získala v národním 

kole Mezinárodní ceny inovací Quality Innovation 

Award v kategorii Cirkulární ekonomika a uhlíková 

neutralita druhé místo za systémovou telemetrii 

ENCELADUS pro soustavy domovních čistíren 

odpadních vod. 

Mezinárodní cena inovací je vyhlašována  

ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu a 

porovnává inovace z mezinárodního pohledu, kdy se 

hodnotí především inovativnost ve smyslu míry 

novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a 

orientace na zákazníka. Inovace jsou směrem, jak 

posunout zaměření celé české ekonomiky a udržet 

krok s vyspělým světem. 

Česká společnost pro jakost takto oceňuje organizace a jednotlivce, pro které je kvalita 

posláním, kvalitou žijí, kvalitu šíří a aktivně se zasazují o její implementaci. 

2021 – CZECH MADE 

Značka CZECH MADE je označení kvality pro české 

výrobky a služby s nejdelší tradicí v České 

republice. Vznikla s cílem usnadnit spotřebitelům 

orientaci v dostupných výrobcích a službách  

na českém trhu a poskytuje jednoduchý návod, 

jak vybrat s minimálním rizikem kvalitní výrobek 

nebo službu. 

Kvalita každého výrobku i služby je vždy podrobena 

zkoumáním nezávislé akreditované zkušebny. 

Produkt ENCELADUS se díky této značce zařadil mezi 

nejkvalitnější produkty v České republice. 
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2021 – Stavba Moravskoslezského kraje 

V soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2020, 

v kategorii „Dopravní, inženýrské a 

vodohospodářské stavby“ získala firma jako 

přihlašovatel Čestné uznání za projekt „Rybí – 

likvidace odpadních vod“.  

Projekt řešil decentrální odkanalizování 190 

rodinných domů v obci Rybí na Novojičínsku 

prostřednictvím soustavy domovních ČOV, které 

jsou vybaveny systémovou telemetrií ENCELADUS 

pro vzdálený on-line monitoring a centrální řízení. 

Nasazením systémové telemetrie lze ekonomicky a 

efektivně provozovat soustavu domovních ČOV a 

současně zajistit ekologickou účinnost a stabilitu 

všech ČOV zapojených do soustavy. 

2021 – Významná ocenění společnosti 

     

Kromě originálního produktu ENCELADUS byla nadále oceňována i samotná firma. 

V roce 2021 se SATTURN HOLEŠOV stal IBM Firmou roku 2021 ve Zlínském kraji a také 

zvítězil v prestižní soutěži Equa bank Rodinná firma roku 2021 v kategorii Malá firma. 

Cílem těchto soutěží je každoroční hledání a oceňování inspirativních firem, které 

úspěšně překonaly mnohá úskalí v podnikání, zakládají si na dobrém jménu, čestném 

jednání a tradici firmy, a které s sebou nesou nezpochybnitelný společenský přínos  

v oblasti podnikání a inovací.  
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2022 – SATTURN HOLEŠOV slaví tisící ENCELADUS 

     

V roce 2022 došlo u produktu ENCELADUS k významnému milníku – vyrobili a 

nainstalovali jsme tisící kus řídící jednotky systémové telemetrie.  

Na vývoji softwaru a výrobě řídících jednotek jsme tvrdě pracovali už od roku 2008. 

Technologické řešení tohoto projektu se na trhu pilotně prosadilo až v roce 2018, a to 

za podpory Státního fondu životního prostředí. 

Ke konci roku 2022 již ENCELADUS aktivně využívá 1070 domovních čistíren odpadních 

vod a v příštím roce plánujeme nainstalovat dalších 650 ks. Každým krůčkem se tedy 

nadále utvrzujeme v přesvědčení, že to, co děláme, dává smysl nejen nám, ale i mnoha 

obcím, které jsou již léta našimi spokojenými klienty. 

2022 – Českých 100 Nejlepších 
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Firma SATTURN HOLEŠOV se jako malá rodinná firma zařadila mezi českých 100 

nejlepších firem za rok 2022, a to v oborové kategorii „Životní 

prostředí – zemědělství – potravinářství“. Vyhlášení výsledků 27. ročníku prestižní 

soutěže Českých 100 Nejlepších se uskutečnilo v reprezentačních prostorách 

Španělského sálu na Pražském hradě. Byl to neopakovatelný zážitek. 

Cílem soutěže Českých 100 Nejlepších, kterou vyhlašuje pan-evropská společnost  

pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius, je v celonárodním 

měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a ocenit české firmy, podniky, či společnosti z co 

nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných 

anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.  

Systém vyhodnocení a stanovení pořadí Českých 100 Nejlepších v maximální míře 

využívá konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace proto 

vycházejí z osobních znalostí, zážitků, či zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, 

získaných jak při profesionální činnosti (to především), tak i ze soukromých kontaktů  

s nejrůznějšími hospodářskými subjekty. 

 

🎄 🎄 🎄 

 

Děkujeme Vám všem, našim obchodním partnerům a klientům, za skvělou spolupráci a 

zpětnou vazbu – bez Vás by to nešlo!  

Zároveň Vám přejeme krásné vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku 2023, ať 

už po pracovní nebo osobní stránce.  

 

🎄 🎄 🎄  
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SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. 
Dlažánky 305, 769 01 Holešov 
Česká republika 

IČO: 46900250 
DIČ: CZ46900250 
OR Brno, oddíl C, vložka 5720 

Tel.: +420 573 398 723 
E-mail: servis@enceladus.cz 
WWW: www.satturn.cz  

 

 

 

 

S úctou a přáním všeho dobrého 

 

 

 

 

Ing. Jaromír Tomšů Bc. Romana Železníková, MBA 

Jednatel společnosti Provozní ředitelka 
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.  SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. 


