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Znění žádosti:  

 

Vážený pane inženýre, 

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

20.02.2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace 

k problematice stanoviska č.j. MUSP 5203/2018 sp.zn. 5203/2018 ŽPR/IVPU ze dne 

15.02.2018 (stavba/ akce „Domovní ČOV EKOCIS k.ú. Vojtíškov (okres Šumperk)") 

 

 

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt dle InfZ Vám k Vaší žádosti sděluje následující:  

1. Na základě jaké smlouvy nebo objednávky bylo zadáno a provedeno posouzení 
předmětné projektové dokumentace? Žádáme o poskytnutí tohoto dokumentu. 

 

"Posouzení návrhu technologie čištění odpadních vod ČOV pro penzion Vojtíškov Jan Zajaroš" 

nebylo zpracováno na základě smlouvy ani objednávky. Toto posouzení zpracoval Ing. Břetislav 

Krňávek, Ph.D., na základě telefonické konzultace, kdy vodoprávní úřad měl oprávněné 

pochybnosti o navrženém řešení a použité technologii pro daný účel. Pracovník Odboru životního 

prostředí, vodoprávního oddělení, Ing. Ivan Pudil, je již řadu let členem CzWA, stejně jako 

zpracovatel posouzení (viz. dále). Na této odborné platformě spolu případně konzultují. 

 

 

 



 

2. Existuje písemný a podepsaný výstup „posouzení" od Ing. Břetislava Krňávka, Ph.D.? 
Pokud ano, pak žádáme o jeho předložení.  

 

Takovýto písemný a podepsaný materiál existuje a jeho fotokopii Vám zasíláme spolu s tímto 

dopisem. 

 

3. Jaký honorář byl za uvedené posouzení ze strany OŽP panu Ing. Břetislavu Krňávkovi, 
Ph.D. poskytnut? 

 

Žádný honorář poskytnut nebyl. 

 

4. Kolik projektových dokumentací povolovaných OŽP MěÚ Šumperk bylo v posledních 5 
letech zadáno posoudit Ing. Břetislavu Krňávkovi, Ph.D.? 

 

Žádná. 

 

5. Jakou odbornou či expertní způsobilost má Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D.? Dle evidence 
ČKAIT k dnešnímu dni není tato osoba autorizovaný inženýr ani v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství a nedisponuje dle platných předpisů způsobilostí 
navrhovat zařízení tohoto typu. Je výše uvedené zadavateli, tj. MěÚ Šumperk, toto známo? 

 

Ing. Břetislav Krňávek je významným odborníkem v oboru čištění odpadních vod, v roce 2006 se 

stal předsedou Asociace čistírenských expertů (AČE) České republiky, kdy tuto funkci převzal po 

Prof. Ing. Jiřím Wannerovi, DrSc. a podílel se rozhodující měrou na transformaci AČE do podoby 

České asociace pro vodu (CzWA – Czech Water Association) v roce 2008, v jejímž čele jako 

předseda zůstal ještě i druhé funkční období až do roku 2011. V této době působil současně jako 

prezident národního komitétu EWA – European Water Association (Evropská asociace pro vodu) a 

také IWA – International Water Association (Světová asociace pro vodu), která sdružuje odborníky 

ze 130 zemí světa. V dalším čtyřletém období pak působil jako místopředseda CzWA.  

Odborná posouzení může zpracovávat jako člen-expert CzWA r.č. 130. Ing. Břerislav Krňávek též 

přednáší na Mendelově univerzitě v Brně (dříve Vysoká škola zemědělská v Brně) a na vyžádání 

též na dalších vysokých školách. Má za sebou bohatou odbornou a publikační činnost. U firmy 

FORTEX-AGS, a.s., je zaměstnán jako vedoucí technického rozvoje a není tedy projektantem podle 

evidence ČKAIT.     

 

 

 

 



 

6. Jaký je vztah pana Ing. Břetislav Krňávka, Ph.D., k paní Ing. Daně Krňávkové, vedoucí 
odboru životního prostředí MěÚ Šumperk? 

 

Žádný příbuzenský ani profesní vztah mezi těmito osobami není, jde pouze o shodu jmen. 

 

7. Je MěÚ Šumperk známo, že pan Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D. pracuje ve firmě FORTEX-
AGS, a.s., která mimo jiné dodává čistírny odpadních vod s technologií SBR? Toto řešení je 
přímo doporučeno v jeho posouzení, konkrétně v závěru, bod 4. Je dle názoru MěÚ 
Šumperk takový návodný postup (investice bude povolena, pouze pokud bude dodána 
konkrétní technologie, kterou prosazuje posuzovatel) v souladu s předpisy, případně s 
etickým řádem úřadu? 

 

Skutečnost, že Ing. Břetislav Krňávek, PhD., je zaměstnán jako vedoucí technického rozvoje ve 

firmě FORTEX-AGS, a.s., je Městskému úřadu Šumperk samozřejmě známa (viz. výše). Tato firma 

má široký výrobní program a mezi jiným dodává i ČOV s technologií SBR, ovšem pro větší ČOV. 

Mezi výrobce ČOV s technologií SBR patří v České republice více firem, jejichž nabídky mohou být 

pro zájemce atraktivní vzhledem k nižší ceně. Pokud se jedná o praktické zkušenosti 

vodoprávního úřadu MěÚ Šumperk s ČOV s technologií SBR, lze konstatovat, že pro rekreační a 

další objekty s kolísavým a nepravidelným nátokem odpadních vod v našem správním obvodu se 

jeví tyto technologie, za předpokladu správné odborně zaškolené obsluhy, jako nejvhodnější a 

nejspolehlivější.     

 

 

 Podklady pro odpověď poskytl Odbor životního prostředí MěÚ Šumperk.  

 

 

S pozdravem,  

 

Mgr. Olga Hajduková  

vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, tisková mluvčí  
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1. úvoD 
Na čištění odpadních vod pro penzion (p.č. 124) by firmou F ORTINA PROJEKT 

S.r.o. zpracováno projekční řešení S využitím domovní čistírny Ekocis S akumulační 
nádrží a vsakovacího objektu ~ příliš vzdálená vodoteč. Navržená čistíma je průtočného 
typu Ekocis EK-S25/I-I. Projekt byl zpracován V listopadu 2017. 

Ze strany vodohospodářského orgánu byla vyslovena otázka, zda uvedený návrh 
čištění odpadních vod je reálný a že nehrozí zasažení podzernních vod Vypouštěnou 
odpadní vodou. Další otázkou pak je zda projekční návrh čistírny odpovídá normám, na 
které se odvolává. 

2. VSTUPNÍ ÚDAJE čov 
Je počítáno S odpadními vodami pro penzion S kapacitou 90 lůžek, jídelnou 

S výčepní stolici, vlastní prádelnou a 4 trvalými obyvateli. 
Je počítáno S tím, že kapacita penzionu není po celý rok vyˇužívána ze 100 %. 

Projekt se odvolává na doložené údaje O měsíční spotřebě pitné vody od listopadu 2016 
do října 2017, kdy se měsíční Spotřeba vody pohybovala od 30 do 219 m3 tj. do 
průměru 7.065 l/d (str.4). 

Vedle těchto údajů je ale také v projektu popsáno hydraulické zatížení při plné 
obsazenosti penzionu, které Vychází Z prováděcí vyhlášky 428/2001 k zákonu o 
vodovodech a kanalizacích (str 17). 

Zde je počítáno S průměrem 9.534 l/d S maximem 20.975 l/d a hodinovou 
nerovnoměrností 6.293 l/h. 

Vzhledem k tomu, že neníjasné, 0 jake' maximum jde v přıpadě hodnoty 20.975 
l/d, je možno brát jako relevantníhodnotu 9.534 l/d. 

Při hodnocení látkového zatížení čistírny vychází projektant Z údaje Z normy ČSN 
75 6402 a to: na jednoho ekvivalentního obyvatele je doporučená Specıfická produkce 
odpadních vod vplatnostı' této normy hodnotou 150 l/d a tím vprojektu vychází ze 
znečištění 63,6 EO. 

Zde se jedná o mylné použití normy, protože nelze z hydraulického množství vod 
odvozovat látkové množství znečištění. Pokud chce projektant použít normu ČSN 75 
6402, pak musí použít uvedený bod normy od první věty a to podle bodu 5.4: 

Množství bezdeštných odpadních vod přitékajících do čistírny se vypočte podle 
smeˇrných hodnot Specifické produkce odpadních vod. (Stanoví Se počet EO podle 
poznámlgž 7). Zde je uvedeno, že ubytovací zařízení na 1 lůžko počítá s 1 - 3 E0. A pak 
teprve platí věta druhá o doporučené Specifické produkci. Údaj 150 l/EO.d byl ve staré 
zrušené normě. Od září 2017 platí údaj: na jednoho ekvivalentnı'ho obyvatele je 
doporučená specifická produkce odpadních vod v platnosti této normy hodnotou 90 - 

120 l/d. 

Z uvedeného Vyplývá, že projekt poddimenzoval vstupní znečištění, se kterým je 
potřeba u penzionu počítat. Je potřeba při plném využití penzionu hodnotit zatızení 
minimálně od 94 EO.

2



3. NAVRŽENÁ TECHNOLOGIE čov 
Na čištění vzniklých odpadních vod je navržena technologie ve Složení ~ 

akumulační jímka - DČOV - vsakovací obj ekt. 
Jako akumulační jímka je navržena PP jímka Ekocis NK7-EK o objemu 6,0 m3, 

která je vybavena aeračním míchacím elementem a čerpadlem S řezacím mechanismem. 
Jako domovní ČOV je navržena čistíma Ekocis EK-S25/I-I. Jedná se o čistírnu 

určenou pro čištění odpadních vod od 16 - 25 EO S denním zatížením 0,96 - 1,62 kg 
BSK5/d a 2,4 ~ 3,8 m3/d. Celá čistírna je V nádrži o průměru 2,2 m a celkové výšce 1,6 m. 

Čistírna je navržena velmi úsporným systémem a V žádném případě nemůže být 
přetěžována ani hydraulický, ani látkově. Je navržena na hranici teoretických možností. 

Pokud vezmeme v úvahu zadávací parametry, pak při denním množství vod při 
plném vytížení 9,534 m3/d (zcela jistě několik dnů) dojde k vyčištění maximálně 3,8 
m3/d a je možné akumulovat do 6,0 m3/d. Takže odpadní vody Z druhého dne plného 
zatížení již nebude jak čistit a projekt neřeší jak S nimi nakládat. 

Pokud se zaměříme na doložené průměrné hodnoty, pak v měsících S průměrem 
219 m3 bude možno při optimálním rozložení vyčistit maximálně 117,8 m3 a 

3 vvv Zbývajících 101,2 m nebude cisteno a není možné je vyřešit akumulací. 
Další otázkou je jak se bude čistírna chovat V době minimálního průtoku (očekává 

se až několik měsíců V roce), kdy je v projektu popsán přítok 0,9 m3/d. Při tomto přítoku 
bude docházet k tak malému proudění v dosazovací nádrži, že kal bude denitrifıkovat na 
hladinu a unikat do odtoku. Povolené minimální zatížení výrobcem je 2,4 m3/ d. 

Při posouzení látkové bilance čistírny pak lze očekávat vyčištění pouze 26,6 % 
přitékaj ícího znečištění při plném zatížení penzionu. 

V V V Při vypoustení do vod podzemních je potřeba splnit Nařízení vlády 57/2016 Sb. a 
aplikovat hodnoty Z přílohy 1, Tabulka 1 B: Ukazatele a emisní Standardy pro odpadní 
Vody vypouštěné z jednotlivých staveb poskytující ubytovací služby, kdy platí Splnění 
hodnoty „m“ jako nepřekročitelnéz 

CHSKQ BSK5 NL Pcøık Ncøık 
130 30 30 8 20 mg/l 

V projektu je popsána mimo jiné účinnost čistírny na Ncflık V hodnotě 80 %. T0 
je ale V rozporu S doloženým Prohlášením firmy Ekocis, kde v doložené tabulce není 
tento údaj obsažen (pouze hodnota N-NH4+). Obdobně tento údaj chybí na štítku výrobku 
pro průvodní dokumentaci. 

Z doložených materiálů není také zřejmé, která notifikovaná laboratoř prováděla 
zkoušky účinnosti čištění tohoto typu čistírny. Podle ČSN EN 12566-3+A2 nemůže tyto 
zkoušky provádět výrobce, ale pouze notifikovaná zkušební laboratoř (jedná se O základní 
předpoklad Splnění požadavků zákona o shodě 22/1997).
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4 ZÁVĚR 
Navržené nakládání S Odpadními vodami popsané V předloženém projektu 
nesplňuje podmínky Zákona o vodách - neřeší nakládání S Odpadními vodami 
V souladu S tímto Zákonem. 

Předložené řešení je schopno maximálně vyřešit čtvrtinu až třetinu odpadních vod 
vznikajících při plném zatížení penzionu, které se předpokládá 2 - 3 měsíce 
během letní i zimní sezóny. Nakládání Se zbývajícími vodami není řešeno. 

V období minimálního množství odpadních vod nebude čistírna schopna udržet 
kal v dosazovací nádrži. 

Pro tento typ odpadních vod se průtočné Systémy neosvědčily. Jako nejvhodnější 
technologie na čištění těchto odpadních vod Se používají Systémy SBR. 

Protože plné zatížení penzionu Se předpokládá 2 - 3 měsíce, je nutné čistírnu 
ˇ 3 navrhnout na toto znečistění tj. 94 EO a 9,534 m /d a řešit i minimální zatížení. 

O nevhodnosti tohoto řešení je možné se přesvědčit například při likvidaci 
odpadních vod z rekreačního zařízení Fara Rančířov (u Jihlavy), kde je na čištění 
odpadních vod od 90 EO (S výrazným sezónním kolísáním) osazena domovní 
Čov Ekøøis EK-S 50 v sćxii S Čov Ekøøix EK-S 25. Tøżø čišıčni se nkázaıø jakø 
Zcela nefunkční. 

Navržené projekční řešení je pro uvedené Odpadní vody nevyhovující.
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Ing Bfęúflıav Knaávęk Ph.D. 
V „ Clen-expert CZWA r.c. 130 
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