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Summary 

This diploma thesis is focused on potencial impact of waste water drainage to 

water quality in wells analysis. The first part is devoted to a brief description of the 

monitored sites. The next section describes the metodology for sampling 

groundwater analysis and subsequent analysis of the values observed in water 

samples. The final section is devoted to interpret the results and compare water 

quality in wells in the area with waste water drainage and without. In the end of 

this diploma thesis you can find a summary of analytical results. 
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Anotace 

Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu moţného vlivu odkanalizování 

území na kvalitu vody ve studních. První část práce je věnována stručnému 

popisu sledované lokality. V další části práce je popsána metodika odběrů vzorků 

podzemních vod a následné provádění stanovení sledovaných hodnot ve vzorcích 

vody. Konečná část je věnována interpretaci zjištěných výsledků a porovnání 

stavu vody v části, kde je vybudovaná stoková síť a v části, kde kanalizace chybí. 

V závěru lze najít celkové shrnutí výsledků analýzy. 

 

Klíčová slova: analýza, podzemní voda, kanalizace, odběry podzemní vody, 

studna 
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1 Úvod 

Ţivotní styl dnešní společnosti je zaloţen na principu zefektivnění a 

zjednodušení činností ať se jedná o činnosti, které souvisí s běţným ţivotem nebo 

o činnosti spojené s výrobou. Je nutné si uvědomit, jak tato modernizace ovlivňuje 

prostředí, ve kterém ţijeme. Pokud se zaměříme na ty nejběţnější činnosti, které 

ve společnosti praktikuje většina, zjistíme, ţe jsou spojeny s vodou. 

K zabezpečení základní hygieny obyvatelstva je potřeba voda, ke stravování je 

také potřeba voda.  

S potřebou vody souvisí i odpadní voda, která vznikne. Odpadní vody jsou 

vody, které mají činností pozměněnou jakost. Takové vody mohou mít negativní 

vliv na kvalitu podzemní a povrchové vody, půdy a tím i na kvalitu ţivota obyvatel. 

Je potřeba odpadní vody dále upravovat, aby splňovaly parametry, které zajistí 

jejich nezávadnost. 

Máme mnoho moţností jak nakládat s odpadní vodou. Nejběţnější a 

nejvhodnější variantou je odvádění této vody pomocí kanalizace na čistírny 

odpadních vod (dále jen ČOV), kde bude upravena a vypuštěna do recipientu – 

nejčastěji vodní tok. Ne všechny oblasti jsou jiţ odkanalizovány a to i přesto, ţe 

Česká republika se při vstupu do Evropského společenství zavázala, a to ve 

směrnici 91/271/EH O čištění městských odpadních vod, odkanalizovat obce a 

sídla velikosti nad 2000 ekvivalentních obyvatel (dále jen EO) do roku 2010 a dále 

tato skutečnost byla dána zákonem č.20/2004 Sb. bodem 6. Čl. II, kde je uvedeno: 

„Obce, jejichţ současně zastavěné území je zdrojem znečištění o velikosti nad 

2000 ekvivalentních obyvatel, nebo ty, které této velikosti dosáhnou do 

31. prosince 2010, jsou povinny nejpozději do 31. prosince 2010 zajistit 

odkanalizování a čištění jejich odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením 

vlády vydaným podle § 38 odst. 5 vodního zákona, ve znění tohoto zákona.“ 

V těchto případech je pak nutné pouţít buď malé domovní čistírny odpadních 

vod, nebo skladování odpadní vody v bezodtokových jímkách – ţumpách a jejich 

následné čerpání a odvoz na ČOV. V mnoha případech, ale tyto bezodtokové 

jímky nesplňují parametry, které jsou na ně kladeny a odpadní voda, která je silně 
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znečištěna, především bakteriálně, se dostává do okolní půdy. Zasakováním do 

půdy se tato voda dostává do podzemní vody a můţe zhoršit její kvalitu. Malé 

domovní čistírny jsou vhodné tam, kde je moţné vyčištěnou vodu vypouštět do 

povrchového zdroje a v případě, ţe je potřeba odvést odpadní vodu z většího 

počtu zdrojů a výstavba kanalizačních stok a odvedení odpadní vody by byla příliš 

nákladná nebo nemoţná.  

V povědomí obyvatelstva přetrvává mýtus, ţe vody je dostatek a není třeba 

s ní rozumně hospodařit, ale opak je pravdou. Vody jako takové je dostatek, ale 

pitné vody a především kvalitních zdrojů podzemních vod ubývá. Proto je třeba 

chránit nejen zdroje podzemní vody, ale i povrchové, jak správným hospodařením, 

tak proti kontaminaci znečišťujícími látkami.  

Cílem této práce je pomocí analýzy vody prokázat vliv odkanalizování území 

na kvalitu vody ve studních. Dále stručně vysvětlit, jak jsou odpadní vody 

z domácnosti skladovány. Popsat principy chemické a mikrobiologické analýzy a 

popsat sledované ukazatele znečištění.   
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2 Popis sledované lokality 

Pro analýzu bylo vybráno město Šenov, ve kterém ţije přibliţně 5991 

obyvatel a zařazuje se mezi města a obce nad 2000 EO, které by měly být dle 

zákona č.20/2004 Sb. a směrnice Evropské rady 91/271/EH odkanalizovány do 

roku 2010. 

V této lokalitě je prozatím realizována pouze první etapa kanalizační sítě a to 

etapa Šenov – sever, ke které bylo napojeno přibliţně 600 domů a odvedené 

mnoţství odpadní vody je přibliţně 90 tis. m3 ročně. Výstavba probíhala v letech 

2001 aţ 2007, kdy k tomuto datu byla stavba nejen dokončena, ale byly k ní 

připojeny jednotlivé domy. Část výstavby byla hrazena z fondů Evropské unie 

(dále jen EU) a část byla hrazena městem. Do této etapy spadá území Šenov – 

Střed a Šenov - Křiţovatka. 

V nejbliţší době je plánována výstavba další etapy a to Šenov – jih, která 

bude opět hrazena z fondů EU a ze zdrojů města. V tomto případě bude 

kanalizační síť vystavěna v místí části Šenov – Škrbeň, Šenov – Lapačka a Šenov 

- Volenství. Termín dokončení a napojení je stanoven k datu 31. 3. 2013. V této 

oblasti má město vlastní obecní vodovod, který je zásobován ze zdroje podzemní 

vody v lokalitě Šenov – Lapačka. Jedná se o čtyři kopané studny se šachticovým 

záhlavím, ze kterých je voda vedena do zemního vodojemu o obsahu 50 m3.  

 

Přírodní charakteristiky: 

 Geomorgologie: ostravská glacigenní pánev 

 Orografie: Vněkarpatské sníţeniny celku Ostravské pánve, soustavy 

VIII B – 1A Ostravská plošina  

 Hydrologie a hydrogeologie: Z hydrogeologického hlediska patří 

oblast do regionu mělkých podzemních vod IIB4 se sezonním 

doplňováním zásob. Nejvyšší stavy hladiny podzemní vody jsou 

v březnu a dubnu a nejniţší od září do listopadu. Průměrný specifický 

odtok podzemních vod se pohybuje v rozmezí 1,01 aţ 1,5 l.s-1.km2. [2] 
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 Geologické poměry: třetihorní a čtvrtohorní sedimenty. Třetihorní 

sedimenty jsou zastoupeny horninami miocénního stáří charakteru 

vápnitých jílů. Kvarterní sedimenty jsou zastoupeny různými typy 

glaciofluviálních a glaciolakustrinních sedimentů. Vrstevní sled 

uzavřen proměnlivě mocnými naváţkami různorodého charakteru. 

 Klimatické poměry: sledovaná lokalita spadá do mírně teplé oblasti 

MT 10 [8]. K detailnímu hodnocení jsou pouţity data z pozorovací 

stanice Havířov. 

- Průměrný počet letních dnů 40-50. 

- Průměrný počet ledových dnů 30-40. 

- Průměrný počet dnů se sráţkami 1 mm a více 100-120. 

- Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60. 

- Průměrná teplota v lednu -2 °C. 

- Průměrná teplota v červenci 17-18 °C. 

- Průměrný roční úhrn sráţek 718 mm. 

 

Jednotlivá odběrná místa, byla vybrána v lokalitách Šenov – Podlesí a Šenov 

– Střed. V místní části Šenov – Podlesí (viz obr. 1 – Lokalita B) není prozatím 

vybudovaná kanalizace. Jedná se o oblast, ve které převládá především starší 

zástavba. V situaci, kdy domy nemohou být napojeny na kanalizaci, musí vlastníci 

volit jiný způsob odvádění a likvidace odpadní vody. V souvislosti se starší 

zástavbou se jedná v mnoha případech o pouţití septiků nebo ţump. Tyto stavby 

ve většině případů jiţ nesplňují poţadavky, které jsou na ně kladeny legislativou. 

Největším problém je ztráta vodotěsnosti těchto jímek. Pokud tyto stavby nejsou 

schopny udrţet jímanou odpadní vodu, můţe dojít ke kontaminaci okolní půdy a 

průsaku splaškové vody do vod podzemních a pokud se v blízkosti nachází 

studny, tak zde hrozí i kontaminace těchto studní. Je důleţité zmínit, ţe se jedná o 

vody splaškové, není zde ţádná průmyslová výroba. 
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Vzhledem k tomu, ţe v této oblasti byl vybudován veřejný vodovod aţ v 60. 

letech 20. století, má většina nemovitostí vlastní studnu. V oblasti se nachází, 

oproti lokalitě Šenov – Střed, více pozemků, které jsou zatravněné nebo 

vyuţívané k pastvě zvířat a zemědělství. Pastva a chov je provozována 

maximálně v počtu 10 kusů zvířat. 

Druhá lokalita zvolená pro analýzu je místní část Šenov – Střed (viz obr. 1 – 

Lokalita A) a je charakterizována hustou zástavbou rodinných domů. Zde se jedná 

také o starší zástavbu, ale ve většině případů jsou jiţ domy napojeny na stávající 

stokovou síť (viz obr. 1 – znázorněno tmavě šedou barvou) a tudíţ zde odpadá 

problém s netěsností starých jímacích staveb – septiků, ţump.  

 

Obrázek 1. Mapa sledované lokality 
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Vysvětlení pojmů: 

Podzemní voda 

Voda, která vyplňuje dutiny podzemní formace, z nichţ bývá obvykle 

získávána. Obsahuje vyšší koncentrace CO2. Je vysoce mineralizovaná a její pH 

se pohybuje v rozmezí 5,5 aţ 7,5. [10,28] 

„Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským 

povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se 

povaţují téţ vody protékající podzemními drenáţními systémy a vody ve 

studních.“ [22] 

Studna 

Studnu můţeme definovat jako podzemní objekt, zpravidla vertikální, slouţící 

k odběru vody nebo za účelem pozorování. [10] 

Studny jako vodní díla podléhají kontrole vodoprávního úřadu a k jejich 

vybudování je potřeba povolení tohoto úřadu. Pokud jsou studny hlubší více jak 30 

metrů, je zapotřebí souhlasu Obvodního báňského úřadu. Tyto vodní stavby mohu 

realizovat pouze osoby (firmy), které mají k těmto činnostem ţivnostenské 

povolení. [11] 

Pokud se zaměříme pouze na studny pro individuální zásobování vodou – 

domovní, jsou pro ně určeny doporučené vzdálenosti od moţných zdrojů 

znečištění jak pro propustné podloţí, tak i pro podloţí nepropustné. V případě 

ţump, septiků a kanalizace je doporučena vzdálenost 12 metrů při propustném 

podloţí (štěrky, písky, silně rozpukané horniny) a 5 metrů u podloţí málo 

propustného (hlinito-kamenité sutě, aluviální a svahové hlíny, zahliněné štěrky a 

písky, spraše a další). V blízkosti nádrţí tekutých paliv je vzdálenost 12 metrů 

propustné a 7 metrů málo propustné podloţí. U chlévů a hnojiště jsou doporučené 

vzdálenosti 25 metrů a 10 metrů. Od silnice nebo veřejné komunikace je to 

vzdálenost 30 a 20 metrů. [5,11] 
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Veřejná studna  

Tyto studny jsou veřejně přístupné a ve většině případů jsou zřizována a 

spravovány místními úřady. Slouţí pro zásobování obyvatelstva vodou. V mnoha 

případech se jedná i o studny nepřístupné, které slouţí k zásobování vodou pro 

školy, úřady a jiné veřejné objekty. 

Domovní studna  

Tento druh studní je veřejně nepřístupný a slouţí k zásobování jedné 

domácnosti a v ojedinělých případech i několika domácností. Tyto studny spravuje 

vlastník nebo uţivatel. [5] 

Studna kopaná  

„Šachtová studna, jejíţ plášť z prefabrikovaných skruţí nebo cihelného, 

kamenného popřípadě jiného zdiva se buduje odspodu v předem vyhloubené 

šachtě.“ [11] 

Studna spouštěná  

„Šachtová studna, jejíţ plášť se buduje postupně nad terénem a do 

horninového prostředí se spouští za současného těţení materiálu zevnitř studny.“ 

[11] 
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Obrázek 2. Studna spouštěná [11] 

Legenda k obrázku č. 2 

1 Odtokový ţlábek do jílového loţe 

2 Odtoková mísa 

3 Krycí deska 

4 Betonové skruţe na cementovou maltu 

5 Dlaţba z kamene nebo betonových dlaţdic na cementovou maltu 

6 Jílové těsnění 

7 Betonové skruţe kladené na sucho 

8 Vrstva kameniva – písku 

9 Břit studny 

10 Těsnící zálivka 

11 Vodotěsné osazení stojanového čerpadla a utěsněné spáry krycí 

desky 

H Celková hloubka studny 

d  Průměr studny 
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Studna úplná  

„Studna, která prochází celou mocností zvodněného kolektoru aţ do 

počevního izolátoru a jejíţ otevřený úsek je totoţný s mocností zvodněného 

kolektoru. [11] 

Studna neúplná  

„Studna, jejíţ otevřený úsek neprochází celou mocností zvodněného 

kolektoru, jedná se o obecný případ úplné studny.“ [11] 

Studna vrtaná 

Je to studna pro jímání podzemní vody vody, která bývá zpravidla vystrojena 

zárubnicemi. Je hloubená rotačním nebo nárazovým způsobem. Studna je 

vybavena manipulační šachtou, která chrání záhlaví studny. Studna by měla být 

hloubena v minimálním průměru 200 mm, aby mohl být proveden v dostatečné 

míře filtrační obsyp. Filtrační obsyp zabraňuje vyplavování mechanických částic 

z okolního horninového prostředí do vrtu. [32, 11] 

 

Obrázek 3. Vrtaná studna [11] 
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Legenda k obrázku č. 3 

1 Odkapová mísa 

2 Odkapový ţlábek 

3 Betonové skruţe na cementovou maltu 

4 Krycí deska 

5 Betonová deska 

6 Dlaţba na cementovou maltu 

7 Jílové těsnění 

8 Zásyp z písku 

9 Zárubnice plná 

10 Zárubnice děrovaná 

11 Obsyp 

12 Vrstva kameniva – písku 

13 Kalník 

Žumpa 

Dle normy ČSN 756081 je ţumpa: „Podzemní vodotěsná nádrţ bez odtoku, 

pouţívaná ke shromaţďování splaškových odpadních vod“. 

Budují se tam, kde není moţné splaškové odpadní vody vypouštět do 

kanalizace, nebo jako předčištěné je vypouštět do povrchových vod či zasakovat 

drenáţí do půdy. Odpadní vody z těchto jímek je nutné čerpat a odváţet k likvidaci 

na ČOV. Do těchto jímek lze vypouštět pouze odpadní vody. Není dovoleno v nich 

jímat vody dešťové, povrchové, podzemní, pramenité a jiné. Tyto stavby nesmí být 

opatřeny odtokem ani přelivem. Vzhledem k tomu, ţe se nejedná o vodní dílo ale 

o stavbu pozemní, je potřeba ţádat o povolení příslušný místní stavební úřad. 
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Obrázek 4. Nákres žumpy [12] 

Septik  

Je to průtočná podzemní vícekomorová jímka, která se pouţívá k akumulaci 

odpadních vod, dále k jejich částečnému předčištění a dochází i k částečné 

anaerobní stabilizaci vzniklého kalu. Za samotný septik je vhodné zařadit další 

stupeň čištění například zemní filtry. Septik slouţí pouze k jímání odpadních vod a 

nesmí být do něj odváděny vody dešťové. [13] 

 

Obrázek 5. Septik tříkomorový [31] 

Kanalizace 

Definice dle zákona 274/2001 Sb. „Kanalizace je provozně samostatný 

soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a 
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sráţkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a sráţkových vod 

samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakoţ i stavby k čištění 

odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda 

a sráţková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci. Odvádí-li se odpadní 

voda samostatně a sráţková voda také samostatně, jedná se o oddílnou 

kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem.“ [23] 
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3 Metodika odběrů vzorků, provádění stanovených 

analýz vzorků vod. 

3.1 Metodika odběrů 

Metodika odběrů vzorků se bude řídit dle normy ČSN ISO 5667-11 Jakost 

vod – Odběr vzorků – Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod. Cílem 

je zpracovat poznatky o změnách jakosti podzemní vody a to i těch, které byly 

vyvolány záměrně, například změnou reţimů odběrů podzemních vody, 

vypouštění odpadních vod do vod podzemních, asanační činností na plochách 

znečištěných odpady. [14,10] 

3.1.1 Odběry vzorků 

Pro odběry se nejčastěji volí vzorkovnice z materiálů jako je polyethylen, 

polypropylen, polykarbonát nebo sklo. Odběry se provádí buď ze studní nebo vrtů. 

K odběrům lze pouţít čerpadel povrchových nebo ponorných. Ponorná čerpadla 

jsou vhodná tam, kde povrchové čerpadlo nedopraví vodu z větší hloubky neţ je 8 

m. Povrchová čerpadla nesmí být pouţita pro odběr vzorků ke zjištění obsahu 

rozpuštěných plynů v podzemní vodě. [10] 

Před samotným zahájením čerpání je nutné čerpaný objekt vyčistit. Čištění 

se provádí odčerpáním stagnující vody a tím je zajištěno, ţe odebíraná voda bude 

přímo z kolektoru. Potřebná doba odčerpání se počítá z objemu vrtu, vtokové 

rychlosti a hydraulické konduktivity. Dále lze pouţít čerpadla membránová a to 

v případě vrtů o malém průměru. Odběry lze získat i jinými způsoby neţ čerpáním 

a to: zařízeními pro hloubkový odběr vzorků (zvodně nad 100 m), vzorkovače 

k odběru vzorku z trvale určených bodů (porézní nádoby a piezometry trvale 

umístěné), oddělovací systémy (oburátory, pakry), vzorkovací systém pro pórovou 

vodu. [10] 

3.1.2 Postupy odběrů  

Samotné odběry se mohou provádět buď ze stálých (hotových) vrtů (studní) 

nebo se zřizují nové. Při výběru místa odběru je nutné vědět, k jakému účelu se 
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budou odebrané vzorky pouţívat. V případě této práce se jedná o Jiné účely 

vzorkování podzemní vody a konkrétně sledování moţného difuzního znečištění 

podzemní vody. Při této variantě je doporučeno vyuţít stávajících bodů odběru. 

[10] 

3.1.3 Četnost a doba odběru vzorků  

Četnost se volí s přihlédnutím na cíle vzorkovacího programu. Nejvhodnější 

je sledování v čase a prostoru. Pro cíle této analýzy by vzorkování mělo probíhat 

od doby před zahájením stavby stokové sítě a pokračovat by mělo v pravidelných 

alespoň ročních intervalech. Toto dlouhodobé sledování zvolených ukazatelů by 

mohlo prokázat vliv celé stavby na kvalitu sledované vody. Bohuţel z časových 

důvodů budou provedeny pouze srovnávací analýzy, při kterých proběhne 

jednorázový odběr. [10] 

3.1.4 Doprava, stabilizace a uchovávání vzorků  

Při odběrech podzemní vody je nejvýhodnější provedení co největšího počtu 

stanovení přímo na místě. Z důvodu tlakových změn a styku s ovzduším mohou 

být některé hodnoty pozměněny. Při styku s ovzduším dochází k oxidaci, sráţení, 

změnám vzhledu a moţnému zvýšení mikrobiologické aktivity. Doprava vzorkovnic 

do laboratoře probíhá v zařízení, které udrţí teplotu vzorku a nepropustí světlo. 

V případech krátkodobého skladování lze vzorky uchovávat při teplotě 4 °C. 

Vzorky lze také konzervovat. Konzervační látky se volí s ohledem na normu ČSN 

ISO 5667-3. [14, 10] 

3.1.5 Bezpečnostní opatření při odběrech  

Při odběrech je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Tuto činnost by měli provádět 

vţdy dva pracovníci. Jeden provádí odběry a druhý asistuje. U starších studní je 

třeba vzít v potaz moţnost zřícení opevnění studny. Při vstupu do studny je nutné 

mít bezpečnostní úvazek – zajištění pomocí lana, provést zkoušku ovzduší a 

pracovat v ochranném oděvu. [10] 
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3.1.6 Označování vzorkovnic a záznamy  

Pro dobrou přehlednost a rychlou orientaci v odebraných vzorcích musí být 

kaţdá vzorkovnice vhodně označena. Vzorky z jednoho odběru by měly být 

označovány stejně a označí se přímo na místě. Ke kaţdému vzorku by měl být 

veden záznam. Tento záznam – protokol o vzorku, obsahuje především číslo 

vzorku. Štítky a záznamy by měly obsahovat tyto informace: název místa a 

umístění bodu odběru, datum a časové údaje odběru vzorku, charakteristika 

kolektoru a zvodnělé vrstvy, charakteristika bodu odběru (vrt, studna, pramen), 

důleţité popisné informace (hloubka, rozměr studny), způsob čerpání a hloubka 

zapuštění čerpadla a jeho výkon, hladina vody ve studni nebo vrtu, způsob odběru 

vzorku, hloubka odběru vzorku, vzhled vzorku v době odběru (barva, průhlednost, 

pach), výsledky stanovení provedených na místě (pH, teplota, rozpuštěný kyslík), 

podrobné údaje o pouţitých způsobech konzervace vzorku, hloubka odběru 

vzorku, podrobné údaje o pouţité filtraci na místě, jméno nebo iniciály vzorkaře, 

podrobné údaje o pouţitém nebo poţadovaném způsobu uchování vzorku. [10] 

Samotné odběry byly provedeny pomocí ponorného čerpadla E-DEEP 1000 

o výkonu 1000 W s maximálním průtokem 1,6 l.s-1 s maximální výtlačnou výškou 

36 m. Voda pro chemickou analýzu byla odebrána do sterilních polyethylenových 

láhví o objemu 1,5 litru. Láhve byly naplněny po okraj, aby v láhvi nezbyl ţádný 

vzduch. Voda pro mikrobiologickou analýzu byla odebírána do sterilních 

skleněných láhví se zafrézovanou zátkou. Hlava láhve byla zakryta aluminiovou 

sterilní fólií. V láhvi bylo nutné ponechat vzduch, aby přítomné mikroorganismy 

měly dostatečný přísun kyslíku. 

Převoz do laboratoře probíhal v boxu, který udrţoval teplotu odebrané vody. 

3.2 Provádění stanovených analýz vzorků 

Všechny analýzy byly prováděny v laboratoři Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava, fakulty Hornicko – geologické, Institutu 

environmentálního inţenýrství. V místě odběru byla stanovena teplota odebrané 

vody.  
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Vlivy průsaků v odebrané vodě by se měly projevit zvýšeným obsahem 

dusíku amoniakálního, dále pak vysokou hodnotou CHSK a BSK. Fekální 

znečištění indikuje přítomnost některých bakterií, proto je proveden i rozbor 

mikrobiální. 

Pracovní postupy a vzorce pro výpočty koncentrací jsou uvedeny v příloze. 

3.2.1 Anorganické kontaminanty 

Dusík  

Ve vodách se dusík vyskytuje ve formách dusičnanů, amoniakálního dusíku 

a organicky vázaného elementárního dusíku. Zdrojem mohou být organické látky, 

umělá i přírodní hnojiva, splaškové a fekální vody a další. Specifická produkce 

celkového dusíku ve splaškových vodách je 12 g.l-1 na obyvatele za den. 

Sloučeniny dusíku jsou málo stabilní a vznikají ve vodách rozkladem organických 

dusíkatých látek. Dusitany se v kyselém prostředí mohou přeměnit na 

nitrosoaminy, které mají karcinogenní účinky. Velkým problémem, především pro 

malé děti, jsou poruchy přenosu kyslíku díky dusičnanům a dusitanům. [9, 28] 

Stanovení amoniakálního dusíku Nesslerovým činidlem absorpční 

spektrofotometrií.  

Princip 

Spočívá v reakci amoniaku a hydroxidu alkalických kovů za vzniku jodidu, 

který je málo rozpustný a má ţlutohnědé zabarvení. Jeho barevná intenzita se 

stanoví spektrofotometrem.  

Stanovení bylo provedeno dle normy ČSN 83 0520-19, která jiţ není platná a 

byla nahrazena normou ČSN EN ISO 11732. 

3.2.2 Organické kontaminanty 

V podzemní vodě je obsaţeno velké mnoţství organických látek, které 

ovlivňují její vlastnosti a jakost. Vzhledem k mnoţství v řádech sto aţ tisíce druhů, 
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které nelze jednotlivě analyzovat, se provádí nepřímé stanovení těchto látek.  

Těmito metodami lze charakterizovat celkovou koncentraci organických látek nebo 

pouze vybraných skupin významných škodlivin. Analýza je zaměřena na stanovení 

CHSK a BSK ve vodě. [9] 

BSK  

Biologická spotřeba kyslíku. Udává mnoţství kyslíku, které je spotřebováno 

mikroorganismy při biochemické oxidaci organických látek v aerobním prostředí. 

Je to ukazatel obsahu biologicky rozloţitelných látek ve vodě. Látky dobře 

biologicky rozloţitelné nemají tak negativní dopad na ţivotní prostředí jako látky 

obtíţně rozloţitelné. 

Stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) standardní zřeďovací 

metodou 

Princip  

Jde o stanovení rozdílu koncentrací rozpuštěného kyslíku ve vzorku před 

proběhnutím a po proběhnutí biochemické oxidace organických látek po dobu pěti 

dnů při teplotě 20°C a s vyloučením atmosférického kyslíku a světla. 

Stanovení BSK5 ve vodě bylo provedeno dle normy ČSN EN 1899-1. 

CHSK  

Jedná se o chemickou spotřebu kyslíku. Stanoví se jako mnoţství kyslíku 

potřebné pro chemickou oxidaci všech organických látek. Zde jsou zahrnuty látky 

dobře i obtíţně biologicky rozloţitelné. [15] 

Stanovení CHSK manganistanem draselným podle Kubela (CHSKMn) 

Princip  

Je zaloţen na oxidaci organických látek manganistanem draselným 

v kyselém prostředí kyseliny sírové při desetiminutovém varu. Mnoţství 
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manganistanu draselného spotřebovaného na oxidaci se zjistí odměrným 

manganometrickým stanovením. 

Stanovení CHSKMn bylo provedeno v souladu s normou ČSN EN ISO 8467. 

Stanovení CHSK dichromanem draselným (CHSKCr) 

Princip 

Při dvouhodinovém varu dochází v kyselém prostředí kyseliny sírové 

k oxidaci přítomných organických látek pomocí dichromanu draselného. Stanovení 

vzniklého chromitého iontu se provádí absorpční spektrofotometrií. 

Stanovení CHSKCr provedeno dle normy ČSN ISO 6060. 

3.2.3 Bakteriologické kontaminanty 

V hydrogeologickém prostředí se nacházejí mikroorganismy, které jsou 

součástí samočistících procesů podzemních vod. Jsou schopny degradovat 

znečištění vzniklé činností člověka jako pesticidy, detergenty a některé chemické 

látky. V případě přemnoţení těchto mikroorganismů můţe dojít ke sníţení 

rozpuštěného kyslíku ve vodě, coţ vyvolává redukci dusičnanů na amoniak.  

Nebezpečné mikroorganismy (bakterie, viry) pochází především 

z nemocných zvířat a lidí a přenáší se výkaly, které jsou součástí odpadních vod. 

Pitná voda nesmí obsahovat ţádné patogenní mikroorganismy. Pohyb 

mikroorganismů v podzemních vodách závisí na filtračních vlastnostech 

zvodnělého prostředí, dále pak na adsorpčních vlastnostech prostředí, 

biodegradačních podmínkách a na přítomnosti a obsahu látek inhibitujících růst 

mikroorganismů v podzemních vodách. Tato doba závisí na vlastnostech 

zvodnělého prostředí a to na obsahu jílů, teplotě, chemickém sloţení vody a na 

přítomnosti jiných mikroorganismů. Nepříznivě na růst bakterií působí nízké teploty 

a nedostatek nutričních látek. Odolné vůči těmto podmínkám jsou Pseudomonas 

aeruginosa a Escherichia coli. Tyto bakterie se nejčastěji vyskytují v podzemních 

vodách a indikují bakteriologické znečištění. 
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Kontaminace podzemních vod bakteriemi probíhá buď přímým znečištěním 

vod, nebo průsakem přes nadloţní provzdušněné vrstvy. Mikrobiologické 

znečištění probíhá pouze ve směru proudění podzemní vody. Počet bakterií klesá 

se vzdáleností od zdroje znečištění. [7, 9, 3] 

Při zjišťování mikrobiologického znečištění vody se neurčují jednotlivé 

bakterie a viry, které způsobují závaţná onemocnění, ale určují se bakterie, které 

svou přítomností indikují výskyt nebezpečných bakteriologických kontaminantů. 

Tyto člověku nebezpečné bakterie nebo viry pocházejí především z trávicího 

traktu ţivočichů a lidí. Vzhledem k tomu, ţe patogenní mikroorganismy mají kratší 

ţivotnost a jsou méně odolné vůči prostředí neţ indikátorové bakterie, je 

nepřítomnost indikátorů fekálního znečištění ve vodě zárukou, ţe patogeny ve 

vodě nejsou. [9] 

Nejčastěji vyskytující se patogenní mikroorganismy ve vodě jsou Escherichia 

coli, Salmonella typhi, Vibrio cholerae, Campylobacter jejuni, Legionella 

pneumophila, dále prvoci a viry. Jako indikátorové skupiny mikroorganismů 

vyuţíváme:  

A) Indikátory organického (obecného) znečištění – psychrofilní bakterie, 

mezofilní bakterie. 

B) Indikátory fekálního znečištění – koliformní bakterie, presumtivní 

Escherichia coli, termotolerantní koliformní bakterie, intestinální enterokoky. [1, 25] 

A) Indikátory organického znečištění 

Psychrofilní bakterie  

Tyto bakterie patří do skupiny organotrofních bakterií, které jako zdroj 

energie, uhlíku a dusíku vyuţívají pouze organické látky. Jejich růstové optimum je 

při niţších teplotách a to 20 °C. Nejsou zdravotním rizikem a indikují celkové 

znečištění vody organickými látkami, které jsou bakteriemi rychle rozloţitelné při 

nízkých teplotách. Přinášejí informaci o celkovém bakteriálním znečištění vody. [1, 

17, 29] 
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Stanovení psychrofilních bakterií  

Jako kultivační médium se pouţívá masopeptonový agar (MPA) sloţený 

z masového extraktu 10 g, peptonu vyrobeného z masa 10 g, chloridu sodného 

5 g, agaru 15 – 20 g a vody o objemu do 1000 ml. 

Stanovení psychrofilních bakterií bylo provedeno dle normy ČSN 757842. 

Mezofilní bakterie  

Patří do skupiny organotrofních bakterií. Ve vodě nemají hygienický význam 

a přeţívají v ní obtíţně a krátkou dobu. Indikují závaţné znečištění vody snadno 

rozloţitelnými organickými látkami z vnějšího prostředí. [1, 18, 26] 

Stanovení mezofilních bakterií 

Postup stanovení je shodný se stanovením psychrofilních bakterií. Liší se 

pouze v době kultivace a teplotě při kultivaci. Kultivační doba je 48 hodin a teplota 

37 °C. Při hodnocení se počítají všechny vyrostlé kolonie všech barev rostoucí 

uvnitř i na povrchu MPA. 

Stanovení provedeno dle normy ČSN 757841. 

B) Indikátory fekálního znečištění 

Indikují patogenní organismy, které mohou u člověka vyvolávat závaţná 

onemocnění. Patří zde koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakterie, 

presumptivní Escherichia coli, intestinální enterokoky. Podle mezinárodní 

zdravotnické organizace WHO je jediným indikátorem fekálního znečištění 

Escherichia coli.  

Kontaminace patogenními organismy můţe proběhnout buď přímo a to 

poţitím vody nebo koupáním ve vodě. Dále pak nepřímo a to z potravy, která je 

kontaminovaná hnojením, zálivkou nebo umýváním znečištěnou vodou. Proto by 

kaţdá potravina, která přichází do styku s kontaminovanou vodou, měla být 

tepelně upravena. [9, 1, 27] 
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Termotolerantní koliformní bakterie 

Dříve byly nazývány fekální koliformní bakterie. Jsou to gramnegativní 

tyčinky netvořící spory, které tvoří za aerobních podmínek kolonie během 24 hodin 

kultivace při teplotě 44 °C na selektivním diferenciačním médiu s laktózou za 

současné tvorby kyselin, aldehydu a plynu. Jsou schopny růst v kyselém prostředí 

s produkcí plynu. Tyto bakterie nemusí vţdy pocházet jen z trávicího traktu lidí a 

zvířat, ale i z půdy, rozkládající se vegetace nebo průmyslových odpadních vod. 

Stanovení provedeno dle normy ČSN 75 7835. [19, 1] 

Stanovení termotolerantních koliformních bakterií 

V normě je jako kultivační médium uvedeno médium s laktózou: m-FC agar. 

Při stanovení v laboratoři bylo pouţito jako kultivační médium Endo agar. 

Stanovení, které bylo provedeno v laboratoři, není v souladu s normou ČSN 

75 7835. V podmínkách školní laboratoře není moţné provést stanovení dle 

normy. 

Presumtivní Escherichia coli 

Jsou to koliformní bakterie, které produkují indol z tryptofanu. Mají schopnost 

hydrolizovat 4 metylumbelliferyl – β – D – glukuronid. 90 aţ 100 % celkových 

izolovaných bakterií z výkalů zvířat a lidí tvoří právě tyto bakterie. Ve splaškových 

vodách jejich podíl klesá na 59 % a jejich ţivotnost můţe být řádově v týdnech. 

V lidském těle způsobují onemocnění močových cest, střevní onemocnění, 

onemocnění ran. [1, 20, 27] 

Stanovení presumtivní Escherichia coli 

Jako kultivační médium při stanovení v laboratoři byl pouţit Endo agar. Dle 

normy ČSN 75 7835 je stanoveno kultivační médium s 4-methyl-umbelliferyl-β-D-

glukuronidem. 

Postup stanovení je stejný jako u stanovení termotolerantních koliformních 

bakterií. Rozdíl je v teplotě při kultivaci, která je 37 °C po dobu 48 hodin. Počítají 

se modře zbarvené kolonie. 



Lucie Pokorná: Analýza vlivu odkanalizování na kvalitu vody ve studních. 

2011  22 

Stanovení, které bylo provedeno v laboratoři není v souladu s normou ČSN 

75 7835. V podmínkách školní laboratoře není moţné provést stanovení dle 

normy. 

Intestinální Enterokoky 

Jsou to grampozitivní koky, které jsou schopny tvořit diplokoky. Z důvodu 

citlivosti na změny v prostředí přeţívají krátce a jen vzácně se pomnoţují. Díky 

těmto vlastnostem jsou ukazatelem čerstvého fekálního znečištění. Jsou odolné 

vůči desinfekčním přípravkům. Do této skupina patří především Streptococcus 

faecalis, Streptococcus faecium, Streptococcus avium. [1, 21] 

Stanovení intestinálních enterokoků 

Jako kultivační médium byl pouţit Slanetz-Bartley agar (m-enterokokový 

agar) sloţený ze základního média a roztoku TTC. Stanovení provedeno dle 

normy ČSN EN ISO 7899–2. [21] 
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4 Interpretace výsledků, porovnání stavu 

v odkanalizované a neodkanalizované části města. 

4.1 Interpretace výsledků jednotlivých odběrů 

Pro orientaci v následném textu je potřeba vymezení některých pojmů: 

MH … „Hodnota organoleptického ukazatele jakosti pitné vody, jejích 

přirozených součástí nebo provozních parametrů, jejíţ překročení obvykle 

nepředstavuje akutní zdravotní riziko. Není-li u ukazatele uvedeno jinak, jedná se 

o horní hranici rozmezí přípustných hodnot.“ [24] 

NMH ... „Hodnota zdravotně závaţného ukazatele jakosti pitné vody, v 

důsledku jejíhoţ překročení je vyloučeno pouţití vody jako pitné, neurčí-li orgán 

ochrany veřejného zdraví na základě zákona jinak.“ [24] 

Tabulky a grafy uvedené v dalších částech jsou prací autora této diplomové 

práce. 

Studna č. 1  

Studna se nachází v části, kde jsou objekty napojeny na kanalizační síť. 

V blízkosti nejsou ţádné stavby pro jímání odpadní vody. Studna je pouţívaná 

jako zdroj vody pro zálivku v letních měsících. Jedná se o studnu spouštěnou 

hloubky 7 metrů. Teplota vody při odběru byla změřena na místě a měla hodnotu 

8 °C. Voda byla bez zápachu a čirá. 

Odběr v této lokalitě probíhal dne 7. 4. 2011 ve večerních hodinách. Vzorky 

byly uchovávány v chladícím zařízení při teplotě 4 °C po dobu 12 hodin. Po 12 

hodinách byla provedena analýza v laboratoři. 
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Tabulka 1. Chemický rozbor vody ve studni č. 1 

CHSKMn 
[mg.l

-1
] 

CHSKCr 
[mg.l

-1
] 

BSK5 
[mg.l

-1
] 

N-NH4 
[mg.l

-1
] 

Naměřená hodnota ve vzorku 

0,0400 0,8500 0,1161 0,6479 

Limitní hodnota pro pitnou vodu 

3,0 MH - - 0,50 MH 

 

Tabulka 2. Mikrobiologický rozbor vody ve studni č. 1 

Indikátory fekálního znečištění 
Indikátory organického 

znečištění 

Intestinální 
enterokoky 
[KTJ/10 ml] 

Escherichia 
coli 

[KTJ/10 ml] 

Termotolerantní 
koliformní 
bakterie 

[KTJ/10 ml] 

Mezofilní 
bakterie 
[KTJ/ml] 

Psychrofilní 
bakterie 
[KTJ/ml] 

Naměřená hodnota ve vzorku 

0 nečitelné 0 76 262 

Limitní hodnota pro pitnou vodu 

0 NMH 0 NMH 0 MH 100 MH 500 NMH 

 

V tabulkách č. 1 a 2 jsou uvedeny naměřené hodnoty při analýze. Z hlediska 

vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve které jsou stanoveny limity pro pitnou vodu, splňují 

téměř všechny ukazatele poţadované hodnoty. Pouze u bakteriologického 

ukazatele Escherichia coli jsou hodnoty vysoké. Limitem pro pitnou vodu je 

v tomto případě 0 KTJ/ml.  

Limitní hodnota CHSKMn pro pitné vody je 3 mg.l-1 MH. V tomto případě je 

hodnota řádově niţší a to 0,0400 mg.l-1. 

Zjištěná hodnota BSK5 je 0,1161 mg.l-1. 

Amoniakální dusík byl při analýze zjištěn v mnoţství 0,6479 mg.l-1. 

Poţadovaný limit pro pitnou vodu dle vyhlášky 252/2004 Sb. je 0,50 mg.l-1 MH. 
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Mezofilní a psychrofilní bakterie jako indikátor obecného znečištění splňují 

poţadované limity pro pitnou vodu a ukazují na velmi malé organické znečištění 

vody. 

Pro potřeby, ke kterým je studna vyuţívána, jsou hodnoty ukazatelů 

dostačující. Zvýšený výskyt jednoho z indikátoru fekálního znečištění by se mohl 

sníţit úplným vyčerpáním study a následnou hygienizací vody chlórem. 

Studna č. 2 

Studna se nachází v odkanalizované oblasti. Jedná se o spouštěnou studnu 

hlubokou 12 metrů, která je těsně přilehlá k základům rodinného domu. Pouţívá 

se jen zřídka a to k zálivce v letních měsících. Při odběru byla změřena teplota 

vody 10 °C. Voda byla bez zápachu a čirá. 

Odběr vody proběhl dne 7. 4. 2011 ve večerních hodinách. Odebraný vzorek 

v polyethylenové láhvi byl uskladněn v chladícím zařízení při teplotě 4 °C po dobu 

12 hodin a následně byla provedena jeho analýza v laboratoři. 

Tabulka 3. Chemický rozbor vody ve studni č. 2 

CHSKMn 
[mg.l

-1
] 

CHSKCr 
[mg.l

-1
] 

BSK5 
[mg.l

-1
] 

N-NH4 
[mg.l

-1
] 

Naměřená hodnota ve vzorku 

0,4880 1,0467 0,4510 0,9858 

Limitní hodnota pro pitnou vodu 

3,0 MH - - 0,50 MH 
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Tabulka 4. Mikrobiologický rozbor vody ve studni č. 2 

Indikátory fekálního znečištění 
Indikátory organického 

znečištění 

Intestinální 
enterokoky 
[KTJ/10 ml] 

Escherichia 
coli 

[KTJ/10 ml] 

Termotolerantní 
koliformní 
bakterie 

[KTJ/10 ml] 

Mezofilní 
bakterie 
[KTJ/ml] 

Psychrofilní 
bakterie 
[KTJ/ml] 

Naměřená hodnota ve vzorku 

1 nečitelné 4 124 218 

Limitní hodnota pro pitnou vodu 

0 NMH 0 NMH 0 MH 100 MH 500 NMH 

 

V tomto případě jsou hodnoty vyšší neţ u předchozí study. Z chemického 

hlediska je voda vyhovující k potřebám zálivky. Všechny bakteriologické ukazatele 

jsou nadlimitní dle vyhlášky 252/2004 Sb. pro poţadavky na pitnou vodu.  

Hodnota amoniakálního dusíku, která byla stanovená při analýze vody je 

0,9858 mg.l-1 a překračuje limit pro pitnou vodu. 

U intestinálních enterokoků je limit pro pitnou vodu 0 KTJ/10 ml NMH a 

v tomto případě je tedy překročen. Poukazuje na čerstvé fekální znečištění. 

U fekálního indikátoru Echerichia coli byl také limit překročen 

mnohonásobně. Limit pro pitnou vodu je 0 KTJ/10 ml NMH. 

Termofilní koliformní bakterie byly ve vodě v mnoţství 4 KTJ/10 ml a 

překračují limit pro pitnou vodu o 4 KTJ/10 ml.  

Indikátory organického znečištění nevykazují vysoké hodnoty. Hodnoty 

Mezofilních bakterií byly překročeny o 24 KTJ/ml. Hodnoty psychrofilních bakterií 

jsou výrazně podlimitní. Z těchto výsledků se dá říci, ţe organické znečištění je 

malé. 

Pro sníţení hodnot ukazatelů bakteriologického znečištění, které mohou mít 

při zálivce zeleniny a její další konzumaci bez předchozí tepelné úpravy negativní 

vliv na lidský organismus, je potřeba studnu vyčerpat a provést desinfekci 

chlorem. 

  



Lucie Pokorná: Analýza vlivu odkanalizování na kvalitu vody ve studních. 

2011  27 

Studna č. 3 

Studna se nachází v oblasti s kanalizační sítí. Jedná se o spouštěnou studnu 

hloubky 21 metrů, která je součástí rodinného domu. V blízkosti objektu se 

nachází frekventovaná silnice a budovy přilehlé k rodinnému domu, kde je studna 

umístěna, slouţí jako obydlí pro drůbeţ. Studna se nachází se v suterénu objektu. 

Tato studna je téměř nepouţívaná. Při odběru byla naměřena teplota 8 °C. Voda 

byla čirá a bez zřetelného zápachu. 

Odběr byl proveden 7. 4. 2011 ve večerních hodinách. Odebraná voda byla 

skladována v láhvích z polyethylénu v chladícím zařízení při teplotě 4 °C po dobu 

12 hodin. Poté byla v laboratoři provedena analýza. 

Tabulka 5. Chemický rozbor vody ve studni č. 3 

CHSKMn 
[mg.l

-1
] 

CHSKCr 
[mg.l

-1
] 

BSK5 
[mg.l

-1
] 

N-NH4 
[mg.l

-1
] 

Naměřená hodnota ve vzorku 

0,6000 0,6547 0,2556 0,5883 

Limitní hodnota pro pitnou vodu 

3,0 MH - - 0,50 MH 

 

Tabulka 6. Mikrobiologický rozbor vody ve studni č. 3 

Indikátory fekálního znečištění 
Indikátory organického 

znečištění 

Intestinální 
enterokoky 
[KTJ/10 ml] 

Escherichia 
coli 

[KTJ/10 ml] 

Termotolerantní 
koliformní 
bakterie 

[KTJ/10 ml] 

Mezofilní 
bakterie 
[KTJ/ml] 

Psychrofilní 
bakterie 
[KTJ/ml] 

Naměřená hodnota ve vzorku 

0 nečitelné nečitelné, plísně 2230 1150, plísně 

Limitní hodnota pro pitnou vodu 

0 NMH 0 NMH 0 MH 100 MH 500 NMH 

 

U této studny je zřetelné zhoršení mikrobiologických ukazatelů znečištění 

oproti předchozím dvěma studnám. Chemické ukazatele jsou srovnatelné 

s předchozími studnami.  
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Hodnota CHSKCr, která je 0,6547 mg.l-1 a CHSKMn, která je 0,6000 g.l-1 

vyhovuje limitům pro pitnou vodu.  

Naměřené hodnoty BSK5 je jsou nízké. Naměřená hodnota je 0,2556 mg.l-1. 

Amoniakální dusík mírně překračuje limitní hodnotu pro pitnou vodu. Při 

analýze byla koncentrace amoniakálního dusíku 0,5883 mg.l-1. V tomto případě 

mírně překračuje limit pro pitnou vodu. 

Kontaminace čerstvým fekálním znečištěním není zjištěna. Intestinální 

Enterokoky nepřekračují limit pro pitnou vodu. 

Překročení limitních hodnot pro Escherichia coli a termotolerantní koliformní 

bakterie indikuje přítomnost choroboplodných zárodků mikroorganismů. Při 

kultivaci byly zjištěny ve vodě i plísně. 

Organické znečištění indikované mezofilními a psychrofilními bakteriemi je 

vysoké. Naměřené hodnoty u mezofilních bakterií překračují limit pro pitnou vodu 

o 2130 KTJ/ml. U psychrofilních bakterií je překročení o 650 KTJ/ml a byly 

indikovány i plísně. 

Studna č. 4 

Studna se také nachází v odkanalizované části města. Jedná se o studnu 

spouštěnou, která je hluboká 10 metrů. Voda z tohoto zdroje je pouţívaná denně a 

to pro splachování záchodu. V letních měsících se pouţívá pro zálivku. Teplota 

vody při odběru byla 8 °C. Voda byla čirá a bez zápachu. 

Odběr byl proveden v odpoledních hodinách dne 7. 4. 2011. Voda byla 

odebrána do polyethylenových láhví a uskladněna po dobu 12 hodin v chladícím 

zařízení při teplotě 4 °C. Pak provedena analýza vzorku v laboratoři. 
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Tabulka 7. Chemický rozbor vody ve studni č. 4 

CHSKMn 
[mg.l

-1
] 

CHSKCr 
[mg.l

-1
] 

BSK5 
[mg.l

-1
] 

N-NH4 
[mg.l

-1
] 

Naměřená hodnota ve vzorku 

0,0560 0,6300 0,3659 0,5820 

Limitní hodnota pro pitnou vodu 

3,0 MH - - 0,50 MH 

 

Tabulka 8. Mikrobiologický rozbor vody ve studni č. 4 

Indikátory fekálního znečištění 
Indikátory organického 

znečištění 

Intestinální 
enterokoky 
[KTJ/10 ml] 

Escherichia 
coli 

[KTJ/10 ml] 

Termotolerantní 
koliformní 
bakterie 

[KTJ/10 ml] 

Mezofilní 
bakterie 
[KTJ/ml] 

Psychrofilní 
bakterie 
[KTJ/ml] 

Naměřená hodnota ve vzorku 

0 0 0 53 34, plísně 

Limitní hodnota pro pitnou vodu 

0 NMH 0 NMH 0 MH 100 MH 500 NMH 

 

Hodnoty mikrobiologického stanovení ukazují, ţe studna není znečištěná 

fekálně ani organicky. Chemické stanovení téměř vyhovuje hodnotám pro 

poţadavky na pitnou vodu. 

Hodnoty CHSKCr a CHSKMn splňují limit pro pitnou vodu. Zjištěná hodnota 

pro CHSKCr je 0,6300 mg.l-1 a pro CHSKMn je to 0,0560 mg.l-1. 

Hodnoty pro BSK5 jsou 0,3659 mg.l-1. 

Amoniakální dusík překračuje poţadovaný limit pro pitnou vodu dle vyhlášky 

252/2004 Sb. a to 0,5 mg.l-1. 

Indikátory fekálního znečištění i organického znečištění jsou v mezích 

vyhlášky pro poţadavky na pitnou vodu. Intestinální enterokoky byly zjištěny 

v počtu 0 KTJ/10 ml, termotolerantní koliformní bakterie byly zjištěny v počtu 0 
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KTJ/10 ml a počet kolonií Escherichia coli byl 0 KTJ/10 ml. Naměřené hodnoty pro 

mezofilní bakterie byly 53 KTJ/ml a pro psychrofilní 34 KTJ/ml. 

Studna č. 5  

Studna se nachází v oblasti, kde není vystavěna kanalizační síť. V blízkosti 

se nacházejí jímací objekty odpadních vod, jak ţumpy, tak septiky. Dále se v okolí 

studny nachází hnojiště, parkovací místo pro malotraktor a garáţ. Studna je 

kopaná a její hloubka je 20 metrů. Voda se pouţívá velmi zřídka a to pro zálivku. 

Teplota vody při odběru byla 9 °C. Voda byla čirá a bez zápachu. 

Odběr byl proveden dne 31. 3. 2011 ve večerních hodinách. Vzorek byl 

odebrán do polyethylenové láhve a uskladněn při teplotě 4 °C v chladícím zařízení 

přibliţně 12 hodin. Druhý den byla provedena analýza v laboratoři. 

Tabulka 9. Chemický rozbor vody ve studni č. 5 

CHSKMn 
[mg.l

-1
] 

CHSKCr 
[mg.l

-1
] 

BSK5 
[mg.l

-1
] 

N-NH4 
[mg.l

-1
] 

Naměřená hodnota ve vzorku 

2,3550 11,3800 0,4748 0,3018 

Limitní hodnota pro pitnou vodu 

3,0 MH - - 0,50 MH 

 

Tabulka 10. Mikrobiologický rozbor vody ve studni č. 5 

Indikátory fekálního znečištění 
Indikátory organického 

znečištění 

Intestinální 
enterokoky 
[KTJ/10 ml] 

Escherichia 
coli 

[KTJ/10 ml] 

Termotolerantní 
koliformní 
bakterie 

[KTJ/10 ml] 

Mezofilní 
bakterie 
[KTJ/ml] 

Psychrofilní 
bakterie 
[KTJ/ml] 

Naměřená hodnota ve vzorku 

0 nečitelné 1 12200 15700 

Limitní hodnota pro pitnou vodu 

0 NMH 0 NMH 0 MH 100 MH 500 NMH 
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Hodnota CHSKMn byla analýzou stanovena na 2,3550 mg.l-1, coţ vyhovuje 

limitu pro pitnou vodu. Hodnota CHSKCr je 11,38 mg.l-1. 

Hodnoty BSK5 jsou nízké a při analýzy vody byla naměřena hodnota 0,4748 

mg.l-1. 

Hodnoty amoniakálního dusíku, jsou nízké a to 0,3018 mg.l-1. Zjištěná 

koncentrace vyhovuje poţadavkům na pitnou vodu. 

Intestinální enterokoky ve zkoumané vodě nejsou přítomny. 

Kultivací vzorku vody bylo zjištěno přemnoţení a překročení limitů u 

fekálního indikátoru Escherichia coli. Mnoţství kolonií nebylo čitelné. 

Termotolerantní koliformní bakterie byly zjištěny v počtu 1 KTJ/10 ml. 

U indikátorů obecného znečištění jsou limity mnohonásobně překročeny. 

Výskyt mezofilních bakterií byl zjištěn v počtu 12200 KTJ/ml a u psychrofilních 

15700 KTJ/ml. 

Studna č. 6 

Studna se nachází v neodkanalizované části. Jedná se o vrtanou studnu 

hloubky 8 m. V těsné blízkosti je ţumpa, která je nově vybudovaná a měla by 

splňovat parametry dané legislativou, především těsnost. Voda z této studny se 

nepouţívá. Studna má malou vydatnost. Teplota vody změřená na místě při 

odběru byla 10 °C. Voda byla zakalená a zbarvená do oranţova. V odebrané vodě 

bylo zjištěno mnoţství písku. Byl zjištěn ţelezitý zápach. 

Odběr byl proveden 31. 3. 2011 ve večerních hodinách. Vzorek byl uchován 

v chladícím zařízení při teplotě 4 °C po dobu 12 hodin. Uchování a přeprava 

vzorku byla provedena v polyethylenové láhvi. Po dvanácti hodinách byla 

provedena analýza odebrané vody v laboratoři. 
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Tabulka 11. Chemický rozbor vody ve studni č. 6 

CHSKMn 
[mg.l

-1
] 

CHSKCr 
[mg.l

-1
] 

BSK5 
[mg.l

-1
] 

N-NH4 
[mg.l

-1
] 

Naměřená hodnota ve vzorku 

2,2320 3,7700 0,3708 0,4460 

Limitní hodnota pro pitnou vodu 

3,0 MH - - 0,50 MH 

 

Tabulka 12. Mikrobiologický rozbor vody ve studni č. 6 

Indikátory fekálního znečištění 
Indikátory organického 

znečištění 

Intestinální 
enterokoky 
[KTJ/10 ml] 

Escherichia 
coli 

[KTJ/10 ml] 

Termotolerantní 
koliformní 
bakterie 

[KTJ/10 ml] 

Mezofilní 
bakterie 
[KTJ/ml] 

Psychrofilní 
bakterie 
[KTJ/ml] 

Naměřená hodnota ve vzorku 

0 nečitelné, plísně nečitelné, plísně 12000 nečitelné 

Limitní hodnota pro pitnou vodu 

0 NMH 0 NMH 0 MH 100 MH 500 NMH 

 

Hodnoty ukazatelů chemického znečištění CHSKCr a CHSKMn splňují limity 

pro pitnou vodu. Analýzou bylo zjištěno, ţe CHSKCr je 3,77 mg.l-1 a CHSKMn je 

2,2320 mg.l-1. 

Hodnata BSK5 je také nízká. Byla naměřena hodnota 0,3708 mg.l-1. 

Ve vzorku vody bylo zjištěno 0,4460 mg.l-1 amoniakálního dusíku. Tato 

hodnota splňuje poţadavky na pitnou vodu. 

Indikátor čerstvého fekálního znečištění Intestinální enterokoky nulovým 

výskytem potvrzují, ţe nedochází ke kontaminaci čerstvým fekálním znečištěním. 

Escherichia coli a termotolerantní koliformní bakterie vykazují přemnoţení. 

Kolonie nebylo moţno spočítat. 

Mezofilní bakterie byly zjištěny v mnoţství 12000 KTJ/ml. Tato hodnota 

překračuje povolený limit pro pitnou vodu.  
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Vysoký počet psychrofilních bakterií indikuje vysoký obsah organického 

znečištění. Vzhledem k indikovanému organickému znečištění, silnému zákalu, 

zápachu a zhoršené chuti vody je moţné, ţe se ve vodě vyskytují ve větší míře 

bakterie, které ovlivňují koloběh ţeleza. Ty zhoršují organoleptické vlastnosti vody 

a způsobují silnou korozi na vybavení studny. 

Studna č. 7 

Studna se nachází v oblasti bez kanalizační sítě. Jedná se o studnu 

spouštěnou, která má hloubku 6 metrů. Pouţívá se pouze na zálivku v letních a 

jarních měsících. V blízkosti jsou objekty pro jímání odpadní vody, hnojiště, obydlí 

pro ovce a slepice. Naměřená teplota při odběru byla 10 °C. Voda byla čirá a bez 

zápachu. 

Odběr byl proveden 31. 3. 2011 ve večerních hodinách. Odebraná voda byla 

uloţena v polyethylenové láhvi v chladícím zařízení s teplotou 4 °C po dobu 12 

hodin. Následně byla provedena na odebraném vzorku analýza v laboratoři. 

Tabulka 13. Chemický rozbor vody ve studni č. 7 

CHSKMn 
[mg.l

-1
] 

CHSKCr 
[mg.l

-1
] 

BSK5 
[mg.l

-1
] 

N-NH4 
[mg.l

-1
] 

Naměřená hodnota ve vzorku 

1,7620 3,1000 0,1432 0,4223 

Limitní hodnota pro pitnou vodu 

3,0 MH - - 0,50 MH 
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Tabulka 14. Mikrobiologický rozbor vody ve studni č. 7 

Indikátory fekálního znečištění 
Indikátory organického 

znečištění 

Intestinální 
enterokoky 
[KTJ/10 ml] 

Escherichia 
coli 

[KTJ/10 ml] 

Termotolerantní 
koliformní 
bakterie 

[KTJ/10 ml] 

Mezofilní 
bakterie 
[KTJ/ml] 

Psychrofilní 
bakterie 
[KTJ/ml] 

Naměřená hodnota ve vzorku 

5 nečitelné nečitelné 8600 9400 

Limitní hodnota pro pitnou vodu 

0 NMH 0 NMH 0 MH 100 MH 500 NMH 

 

Zjištěná hodnota pro CHSKMn 1,76 mg.l-1 odpovídá poţadavkům na kvalitu 

pitné vody. 

Hodnota BSK5 je nízká. Naměřená hodnota je 0,1432 mg.l-1. 

Amoniakální dusík byl ve vzorku zjištěn v mnoţství 0,4223 mg.l-1, coţ 

vyhovuje poţadavkům na kvalitu pitné vody, kde limit vyhláškou 252/2004 Sb. je 

stanoven na hodnotě 0,5 mg.l-1 MH. 

Intestinální enterokoky nesplňují limit pro pitnou vodu a zjištěnou hodnotou 4 

KTJ/10 ml indikují čerstvé fekální znečištění. 

Escherichia coli a termotolerantní bakterie jsou v tomto případě přemnoţené 

a nedá se odečíst přesný počet kolonií. 

Indikátory organického znečištění překračují povolený limit pro pitné vody. 

Mezofilní bakterie byly zjištěny v mnoţství 8600 KTJ/ml a psychrofilní byly zjištěny 

v počtu 9400 KTJ/ml. 

Studna č. 8 

Studna se nachází v neodkanalizované části města. Jedná se o spouštěnou 

studnu, která má hloubku 8 metrů. Voda se téměř nepouţívá. V blízkosti se 

nachází ţumpa, která nesplňuje nároky na těsnost. Teplota vody naměřená při 

odběru byla 9 °C. Odebraná voda byla mírně zakalená a bez zápachu. 



Lucie Pokorná: Analýza vlivu odkanalizování na kvalitu vody ve studních. 

2011  35 

Odběr vody byl proveden 31. 3. 2011 ve večerních hodinách. Voda byla po 

dobu 12 hodin uchována v uzavřené polyethylenové láhvi při teplotě 4 °C 

v chladícím zařízení. Druhý den provedena analýza odebraného vzorku 

v laboratoři. 

Tabulka 15. Chemický rozbor vody ve studni č. 8 

CHSKMn 
[mg.l

-1
] 

CHSKCr 
[mg.l

-1
] 

BSK5 
[mg.l

-1
] 

N-NH4 
[mg.l

-1
] 

Naměřená hodnota ve vzorku 

1,4240 0,6900 0,1593 0,2278 

Limitní hodnota pro pitnou vodu 

3,0 MH - - 0,50 MH 

 

Tabulka 16. Mikrobiologický rozbor vody ve studni č. 8 

Indikátory fekálního znečištění 
Indikátory organického 

znečištění 

Intestinální 
enterokoky 
[KTJ/10 ml] 

Escherichia 
coli 

[KTJ/10 ml] 

Termotolerantní 
koliformní 
bakterie 

[KTJ/10 ml] 

Mezofilní 
bakterie 
[KTJ/ml] 

Psychrofilní 
bakterie 
[KTJ/ml] 

Naměřená hodnota ve vzorku 

1 nečitelné 5 980 1080 

Limitní hodnota pro pitnou vodu 

0 NMH 0 NMH 0 MH 100 MH 500 NMH 

 

Naměřené hodnoty pro CHSKMn 1,4240 mg.l-1 a CHSKCr 0,6900 mg.l-1 splňují 

poţadavky na pitnou vodu. 

Hodnoty BSK5 jsou také nízké. Naměřená hodnota je 0,1593 mg.l-1. 

Amoniakální dusík, u kterého byl zjištěn obsah ve vodě v mnoţství 0,2278 

mg.l-1, splňuje poţadavky na pitnou vodu. 

Mikrobiologické ukazatele překračují všechny povolené limity pro pitnou 

vodu. Intestinální enterokoky ukazují na moţné čerstvé fekální znečištění byly ve 

vodě zjištěny v počtu 1 KTJ/10 ml.  
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Přemnoţené termotolerantní koliformní bakterie ve zjištěném počtu 5 KTJ/10 

ml a Escherichia coli, která byla přemnoţená a nečitelná ukazují na fekální 

znečištění. 

Mezofilní bakterie v mnoţství 980 KTJ/ml a psychrofilní bakterie v mnoţství 

1080 KTJ/ml ukazují na organické znečištění vody. Oba ukazatele nesplňují limit 

poţadovaný pro pitnou vodu. 

4.2 Porovnání stavu v odkanalizované a neodkanalizované části 

města. 

V následující části této práce je v grafech znázorněno srovnání naměřených 

hodnot vybraných chemických a mikrobiologických ukazatelů znečištění vod ve 

vzorcích odebraných z jednotlivých studní. Naměřené hodnoty jsou uvedeny 

v tabulkách 17 a 18. 

Tabulka 17. Hodnoty naměřené při chemické analýze vzorků 

Vzorek 
CHSKMn 
[mg.l

-1
] 

CHSKCr 
[mg.l

-1
] 

BSK5 
[mg.l

-1
] 

N-NH4 
[mg.l

-1
] 

1 0,0400 0,8500 0,1161 0,6479 

2 0,4880 1,0467 0,4510 0,9858 

3 0,6000 0,6547 0,2556 0,5883 

4 0,0560 0,6300 0,3659 0,5820 

5 2,3550 11,3800 0,4748 0,3018 

6 2,2320 3,7700 0,3708 0,4460 

7 1,7600 3,1000 0,1432 0,4223 

8 1,4240 0,6900 0,1593 0,2278 
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Tabulka 18. Hodnoty naměřené při mikrobiologické analýze vzorků 

V
z
o

re
k

 
Indikátory fekálního zečištění 

Indikátory organického 
znečištění 

Intestinální 
enterokoky 

Escherichia coli 
Termotolerantní 

koliformní 
bakterie 

Mezofilní 
bakterie 

Psychrofilní 
bakterie 

[KTJ/10 ml] [KTJ/ml] 

1 0 nečitelné 0 76 262 

2 1 nečitelné 4 124 218 

3 0 nečitelné nečitelné, plísně 2230 1150, plísně 

4 0 0 0 53 34 

5 0 nečitelné 1 12200 15700 

6 0 nečitelné, plísně nečitelné, plísně 12000 nečitelné 

7 5 nečitelné nečitelné 8600 9400 

8 1 nečitelné 5 980 1080 

 

V tabulce č. 18 jsou uvedeny hodnoty zjištěné při mikrobiologické analýze 

vody. Porovnání intestinálních enterokoků a mezofilních bakterií je znázorněno 

v grafech č. 5 a č. 6. Pod grafy je uveden i podrobný popis hodnot. V případě 

indikátorů Escherichia coli, termotolerantních koliformních bakterií a psychrofilních 

bakterií, nebylo moţné, vzhledem ke zjištěným vysokým hodnotám, porovnání 

odkanalizované a neodkanalizované části území v grafech. Bude podrobněji 

popsáno níţe pouze textově. 

V případě stanovení Escherichia coli bylo zjištěno přemnoţení těchto 

bakterií. KTJ na inkubované plotně bylo více jak 300, a proto nebylo moţné přesný 

počet kolonií spočítat. V případě studny č. 6 při kultivaci byla zjištěna přítomnost 

plísní. Pouze u studny č. 4 nebyl výskyt Escherichia coli prokázán. Nepřítomnost 

tohoto druhu bakterie ve zkoumaném vzorku bude způsobena denním odběrem 

vody a především průběţnou desinfekcí chlorem. Při tomto stanovení nebyla 

prokázána vyšší kvalita vody v odkanalizované části. 

Při stanovení termotolerantních koliformních bakterií, které indikují fekální 

znečištění, můţeme vidět, ţe v  odkanalizované oblasti počty zjištěných KTJ jsou 

niţší neţ v neodkanalizované části. V odkanalizované části splňuje limit stanovený 

pro pitnou vodu studna č. 1 a studna č. 4, ve kterých bylo zjištěno mnoţství 0 
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KTJ/10 ml. V neodkanalizované části nesplňuje limit pro pitnou vodu 0 KTJ/10 ml 

ţádná ze studní. V neodkanalizované oblasti vyšší hodnoty způsobují 

pravděpodobně průsaky z jímek odpadních vod a hnojišť. 

V případě psychrofilních bakterií byly opět zjištěny niţší hodnoty 

bakteriálních kolonií v odkanalizované části, kde se hodnoty pohybovaly  řádově 

ve stovkách KTJ/ml. Pouze u studny č. 3 byl překročen limit pro pitnou vodu 200 

KTJ/ml. V neodkanalizované části se hodnoty pohybují v řádech tisíců a v jednom 

případě jsou nespočitatelné. Všechny naměřené hodnoty v neodkanalizované 

části převyšují povolený limit pro pitnou vodu. 

Graf 1. Srovnání naměřených hodnot N-NH4 v odkanalizovaném a 

neodkanalizovaném území 

 

Průměrná hodnota obsahu amoniakálního dusíku ve vodách v části se 

stokovou sítí je 0,7010 mg.l-1. V neodkanalizované části území je průměrná 

hodnota 0,3495 mg.l-1. Rozptyl hodnot v jednotlivých částech je podobný. 

Na území se stokovou sítí byla zjištěna vyšší koncentrace amoniakálního 

dusíku než v části neodkanalizované. Tento stav může být zapříčiněn výskytem 

nitrifikačních bakterií v odkanalizované části. Tyto bakterie rozkládají dusičnany a 

dusitany na amoniak a to vysvětluje zvýšené hodnoty v odkanalizované části. Pro 

ověření této hypotézy by bylo nutné provést zkoušku na stanovení nitrifikačních 

bakterií. 
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Graf 2. Srovnání naměřených hodnot BSK5 v odkanalizovaném a 

neodkanalizovaném území 

 

Průměrná hodnota obsahu biologicky rozložitelných látek v odkanalizované 

části území je 0,2971 mg.l-1 a v neodkanalizované části 0,2870 mg.l-1. Rozptyl 

hodnot v jednotlivých oblastech je poměrně velký. V odkanalizované části je 

průměrná hodnota vyšší. Vyšší hodnoty můžou být způsobeny menším 

bakteriologickým osídlením. 

Graf 3. Srovnání naměřených hodnot CHSKCr v odkanalizovaném a 

neodkanalizovaném území 
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Průměrná hodnota CHSKCr v oblasti odkanalizované je 0,7954 mg.l-1. 

V oblasti bez stokové sítě je průměrná hodnota 4,7350 mg.l-1. Rozptyl jednotlivých 

hodnot je malý. Pouze v neodkanalizované oblasti u studny č. 5 je hodnota 

násobně vyšší než u ostatních studní. V případě stanovení CHSKCr se projevil 

pozitivní vliv kanalizace na kvalitu vody ve studních. 

Graf 4. Srovnání naměřených hodnot CHSKMn v odkanalizovaném a 

neodkanalizovaném území 

 

Průměrná hodnota CHSKMn v odkanalizované části je 0,2960 mg.l-1. 

V neodkanalizované části je průměrná hodnota CHSKMn 1,9428 mg.l-1. Rozptyl 

hodnot ve sledovaných lokalitách je malý. V odkanalizované části můžeme 

sledovat nižší hodnoty oproti neodkanalizované části. Hodnoty kopírují trend ze 

stanovení CHSKCr 
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Graf 5. Srovnání naměřených hodnot výskytu intestinálních enterokoků 

v odkanalizovaném a neodkanalizovaném území 

 

V grafu č. 5 je znázorněn výskyt indikátoru čerstvého fekálního znečištění, které 

se do vody dostává průsaky z ţump nebo hnojišť. Zjištěné hodnoty v obou 

lokalitách jsou téměř ve všech studních nulové. Pouze u studny č. 2 

v odkanalizované části byla zjištěna hodnota 1 KTJ/10 ml. V neodkanalizované 

části jsou zjištěny dvě studny, které svými hodnotami převyšují stanovený limit pro 

pitnou vodu. Z grafu je viditelné, ţe průměr zjištěných hodnot v odkanalizované 

části je niţší neţ v části bez kanalizace. 
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Graf 6. Srovnání naměřených hodnot výskytu mezofilních bakterií 

v odkanalizovaném a neodkanalizovaném území 

 

V případě organického znečištění, které je indikováno mezofilními bakteriemi, 

je zřejmý lepší výsledek v odkanalizované části. Zatím co v neodkanalizované 

části přesahují 3 hodnoty ze 4 mez 8000 KTJ/ml, v odkanalizované části je 

maximální zjištěná hodnota 2230 KTJ/ml. Z tohoto grafu je zřetelné, ţe 

v odkanalizované části je kvalita vody ve studních lepší. 
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo pomocí laboratorních analýz zjistit, jak se projevuje vliv 

kanalizace na kvalitu vody ve studních. Při analýze byly zjišťovány chemické 

ukazatele, které by mohly indikovat průsaky odpadních vod. Dále byly sledovány 

mikrobiologické ukazatele, které by mohly poukázat na fekální a organické 

znečištění. Výsledky chemických stanovení nepotvrdily ve všech ukazatelích 

předpokládané niţší hodnoty v odkanalizované části. U ukazatelů CHSKCr a 

CHSKMn je zlepšení viditelné. Naopak v případě zjišťovaných hodnot N-NH4 a 

BSK5 se prokázal opačný trend a hodnoty v neodkanalizované části jsou mírně 

lepší. Tento stav mohl být způsoben větším počtem bakteriologického osídlení 

vody v neodkanalizované části. V případě bakteriologického znečištění je viditelný 

lepší stav vody v odkanalizované části. Prokazují to niţší naměřené hodnoty jak 

indikátorů fekálního znečištění, tak organického znečištění. Vzhledem k tomu, ţe 

kanalizace v této oblasti byla dokončena v roce 2007 a studny v této části nebyly, 

kromě jedné, čištěny, je zřejmé, ţe ve vodě probíhaly samočistící procesy. Po 

spotřebování látek přítomných ve vodě bakterie sníţily své počty.  

Pro případ této analýzy by bylo přínosnější, kdyby mohly být ukazatele 

sledovány v čase. První odběr by byl ve vytipovaných oblastech proveden jiţ před 

stavbou kanalizace, dále by následovaly odběry během stavby a následné 

pravidelné odběry po určité časové období po dokončení stavby. Zde by mohl být 

jasně prokázán vliv samotného odkanalizování na kvalitu vody, a také i průběh 

stavby na stav kvality vody ve studních. Při dalších analýzách by mělo být 

provedeno více odběrů z jednoho zdroje. Tímto postupem by měla být omezena 

chybovost při jednotlivých stanoveních. V tomto roce bude zahájena výstavba 

další etapy kanalizace v Šenově. Tato výstavba by mohla být vyuţita pro moţnou 

podrobnější analýzu. 

Vliv kanalizace na kvalitu podzemní a povrchové vody je nesporný. Česká 

republika se při vstupu do EU zavázala zlepšit kvalitu povrchových a podzemních 

vod. Budování kanalizačních sítí je jedním z nástrojů pro zlepšení jakosti 

povrchových a podzemních vod. V případech, kdy není kanalizace vybudována, je 

potřeba, aby studny technicky vyhovovaly parametrům stanoveným legislativou a 
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tím by se měla zabezpečit nemoţnost kontaminace vody ve studních. Pro 

samotnou ochranu studničních vod a tedy i podzemních vod mohou přispívat 

majitelé či provozovatelé studní. Pokud budou majitelé studní pro soukromé účely 

pravidelně studny kontrolovat a udrţovat, přispějí tím ke zlepšení kvality 

podzemních vod. U soukromých studní nejsou nařízeny legislativně ţádné 

kontroly. U studní komerčně vyuţívaných je zákonem 254/2004 Sb. stanovena 

povinná technická kontrola v intervalu jednou ročně. Pro zajištění poţadované 

kvality vody ve studních je nutné provádět pravidelné kontroly, údrţbu, opravy a je 

potřeba zabezpečit vodotěsnost pláště, aby do studny nepronikaly znečišťující 

látky. U poměrně velkého mnoţství studní v ČR nejsou dodrţeny ochranné 

vzdálenosti od zdrojů moţného znečištění nebo technický stav studny nevyhovuje 

poţadavkům kladeným na studny normou ČSN 75 5115 a tento stav potvrzuje 

studie Státního zdravotního ústavu, Praha [33], která sledovala kvalitu vody ve 

studních. Bylo zjištěno, ţe u 75 % sledovaných studní byly překročeny mezní 

hodnoty stanovené pro pitnou vodu. Sníţení zájmu majitelů studní ke kvalitě 

studniční vody vyvolalo vybudování rozsáhlé vodovodní sítě a snadný přístup 

k pitné vodě. 
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