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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá otázkou kvality vody individuálních zdrojů v oblasti obce 

Rusín a obce Malá Morávka na území Bruntálska. Charakterizuje legislativu zabývající se 

kvalitou vod a ochranou jímaných podzemních vod, určených k individuálnímu zásobování 

vodou. Popisuje sledovaná území a jejich hlavní zdroje pitné vody, včetně kvality 

posuzovaných zdrojů vod individuálního zásobování vodou. Součástí práce jsou tabulky a 

grafy obsahující hodnoty vybraných ukazatelů jakosti pitné vody, sledovaných ve vodě 

soukromých studní za období 2009 -2011. Dále se zabývá technologickými moţnostmi úpravy 

studniční vody a moţnostmi ochrany soukromých studní před znečištěním. Práce končí 

zhodnocením výsledků rozborů vod, a návrhem opatření ke zlepšení současného stavu.  

  

KLÍČOVÁ SLOVA   

Pitné vody, vodní zákon, oblast Bruntálska, jakost podzemních vod, studny 

individuálního zásobování vodou, charakteristické hodnoty, ochrana jímacích zařízení 

 

SUMMARY 

This thesis deals with the issue of quality of water resources in individual communities and 

Ruthenian village Mala Moravka in the Bruntal. Characterizes the legislation dealing with 

water quality and collected within the protection of groundwater intended for individual water 

supply. Describes the monitored area and their main source of drinking water, including the 

quality of water sources under consideration of individual water supply. Part of the work tables 

and charts containing the values of selected quality indicators of drinking water, monitored 

private wells in the water for the period 2009 -2011. It also deals with technological 

capabilities well water treatment capabilities and protect private wells from contamination. 

The work ends with an assessment of the results of water analysis, and design measures to 

improve the current situation. 

  

KEYWORDS 

Drinking water, Water Act, Bruntál area, groundwater quality, individual water supply 

wells, characteristic values, protection of catchment. 
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1. ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cesta od vyuţívání pramenných vývěrů a vodních toků k prohlubování studánek ve studně 

trvala tisíciletí. Rozvoj lidských sídel byl vţdy limitován přístupem k vodním zdrojům a 

potřeba jejich zákonné ochrany byla součástí právního systému jiţ prvních vyspělejších 

civilizací na Zemi. V dnešní době, kdy je naše země protkaná rozvětvenou sítí vodovodních 

řadů a pouhým otočením vodovodním kohoutkem je nám k dispozici neomezené mnoţství 

pitné vody, se studna snadno můţe zdát zastaralou, nadbytečnou a neaktuální rekvizitou. Není 

tomu tak. Pro cca 7% obyvatel naší republiky je v mnoha případech studna jediným 

dostupným zdrojem vody [13]. Tak jako kaţdoročně stoupá počet lidí zásobovaných 

z veřejných vodovodů, stoupá zároveň i počet lidí, kteří pouţívají vodu ze studní na chatách, 

v rekreačních zařízeních. 

V důsledku stále zvyšujících se cen vodného a stočného, jak vyplývá z přehledu Global Water 

Intelligence 2009 (GWI), se vrací stále větší počet obyvatel k vyuţívání studniční vody, 

minimálně jako vody uţitkové. Relativně vysoká cena vyrobené pitné vody, dopravovaná 

přímo k spotřebiteli je do značné míry vyváţena její zdravotní nezávadností a bezpečností, coţ 

se rozhodně v mnoha případech o vodě z individuálních soukromých zdrojů, říci nedá. 

 Cílem diplomové práce je zpracování přehledu individuálních zdrojů vod v oblasti Bruntálska, 

vyhodnocení zdravotních rizik, které představují bakteriálně a chemicky kontaminované vodní 

zdroje a uvedení některých běţně dostupných technologických moţnosti úpravy vody.  

Zdrojem dat pro tuto práci byly informace týkající se technického stavu studny, výsledky 

získané místním šetřením stavu IZ a jeho okolí vzhledem k moţným zdrojům znečištění a 

především výsledky z rozborů vzorků studničních vod v oblasti obce Rusína a obce Malé 

Morávky. Většina vzorků byla analyzována v rozsahu výběrového nebo základního rozboru 

vody, s počtem cca10 aţ 20 ukazatelů, postihující hlavní kritické ukazatele znečištění u studní. 

Získané údaje byly zpracovány formou tabulek a grafů.  

Na základě vyhodnocení všech sledovaných parametrů, byla navrţena vhodná opatření k 

ochraně kvality studní, směřující k odstranění nevyhovujících současných podmínek. 

Vzhledem k tomu, ţe laboratorní protokoly z rozborů vzorků vod z individuálních zdrojů, byly 

provedeny jako placená sluţba, byly mě s písemným souhlasem poskytnuty pouze výsledky 

analýz z rozborů, bez identifikace majitelů studní.   
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2. CHARAKTERISTIKA OBLASTI   

Oblast bývalého Bruntálského okresu se rozkládá v severozápadní části Moravskoslezského 

kraje. Jeho sídlem je město Bruntál. V rámci kraje sousedí na východě s územním celkem 

Opava, dále hraničí na jihu s bývalým okresem Olomouc a na západě s územními celky 

Šumperk a Jeseník. Na severu je Bruntálsko vymezeno státní hranicí s Polskem. V současné 

době má charakter průmyslově – zemědělské oblasti.  Sídelní struktura je ovlivněna horským 

pásmem Hrubého a Nízkého Jeseníku a pohraniční polohou. V současnosti se na území 

bývalého Bruntálského okresu nachází 67 obcí s necelými 100 tisíci obyvateli[6].  

  

Rozdíly v nadmořské výšce jsou značné, od 201 m na Osoblaţsku do 1492 m n. m. na vrchol 

Pradědu. Rozloha oblasti činí 1 536 km
2
, přičemţ výměra lesních pozemků přesahuje 45 % 

celkové rozlohy. V oblasti pramení dva vodohospodářsky významné toky - Moravice a Opava 

a prochází zde hlavní evropské rozvodí řek tekoucích do Baltského resp. Černého moře. 

Území je tak důleţitým vodohospodářským centrem s velkým významem řeky Moravice a 

přehradních nádrţí Slezská Harta a Kruţberk pro zásobování níţe poloţených oblastí kraje. 

Vlastní hydrologické poměry okresu jsou však nepříznivé. Významnější zdroje podzemní vody 

se nachází pouze v severovýchodní části oblasti na Krnovsku a Osoblaţsku. Minerální vody se 

nachází v oblasti Hrubého a Nízkého Jeseníku, přičemţ jejím centrem je okolí Bruntálu, kde 

jsou naše nejmladší sopky, jeţ byly činné mezi pliocénem a pleistocénem. Díky tomu jsou 

zdejší minerální vody obohacené jak oxidem uhličitým, tak i sulfanem juvenilního původu. 

Hlavní lokality vývěru minerálních vod jsou na okraji pohoří; studené minerální vody vyvěrají 

v Lipové - lázních, Jeseníku a Karlově Studánce, teplé ve Velkých Losinách, Bludově a 

Moravském Berouně [7]. Součástí oblast jsou i zájmové lokality obce Rusín a Malá Morávka. 

  

2.1. Charakteristika oblasti obce Rusín 

Obec Rusín se nachází v severozápadní části Moravskoslezského kraje v jihovýchodní části 

osoblaţského výběţku. Na severovýchodě, východě a jihu sousedí s Polskem (gmina 

Głubczyce), na západě se Slezskými Rudolticemi a na severozápadě s Bohušovem. V současné 

době má obec charakter rekreační osady. Zástavba obce je situována podél komunikace. Do 

katastrálního území obce Rusín náleţí osada Hrozová (rozloha 534 ha) a Matějovice (rozloha 

377 ha). Celková katastrální plocha obce Rusín je 1429 ha a počet obyvatel dosahuje zhruba 

počtu 150 obyvatel [29].    
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Obrázek č.1 Poloha obce Rusín na mapě [35].    

 

 

 

2.1.2 Geomorfologické poměry  

Zájmová oblast je součástí následujících geomorfologických regionů: 
  

PROVINCIE 

SUBPROVINCIE 

OBLAST 

CELEK 

PODCELEK 

  Středoevropská níţina 

   Středopolské níţiny 

   Slezská níţina 

   Opavská pahorkatina 

   Osoblaţská níţina 

Tabulka č. 1 Geomorfologický region obce Rusín 

 

Geomorfologicky patří Rusín k provincii Středoevropská níţina, subprovincii Středopolské 

níţiny, oblasti Slezská níţina podcelku Osoblaţské níţiny. Pouze nejzápadnější část osady 

Hrozová patří k provincii Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko-jesenické (Sudetské), 

oblasti Jesenické podcelku Jindřichovské pahorkatiny. Nejvyšším bodem je Rusínský kopec 

nad vsí (314 m n. m.). 

Území Rusína patří do povodí Odry, resp. řeky Osoblahy. Hlavním tokem obce je potok 

tekoucí přibliţně z jihu na sever, který dále pokračuje do Bohušova, kde ústí do Osoblahy. 
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Potok Hrozová tvoří v nejjiţnější části obce také státní hranici a posléze hranici katastrů 

místních částí Rusín a Hrozová. V poli za Rusínem pramení Matějovický potok, který dále 

vtéká na území Polska a opět se vrací na české území, kde protéká Matějovicemi, a vlévá se do 

říčky Hrozové. Potok Hrozová tvoří v nejjiţnější části obce státní hranici a zároveň i hranici 

katastrů místních částí Rusín a Hrozová. Terén území se pohybuje v nadmořské výšce od 294 

do 311 m n. m. systému Balt po vyrovnání [17,29].     

 

2.1.3 Hydrogeologické a klimatické poměry 

 Zájmová oblast je součástí oblasti Opavské pahorkatiny. Pro zvodnělý systém této oblasti mají 

rozhodující význam kvartérní sedimenty, především glacigenní (vzniklé činností ledovce) a 

glacifluviální (sedimenty toků tajících ledovců).  Je pro ně charakteristické střídání 

průlinových kolektorů (písky, štěrky) s izolátory (písčité slínovce, souvkové hlíny). 

Propustnost je proměnlivá. Zranitelnost sytému je způsobena většinou porušením nadloţní 

vrstvy spraší a sprašových hlín. Kvartérní sedimenty mají malou kapacitu a nemohou 

vyrovnávat odtok povrchové vody z území. Neogenní sedimenty jsou v naprosté většině zase 

situovány pod stávající erozní bází, jejich svrchní polohy jsou nepropustné a povrchový odtok 

rovněţ nemohou ovlivnit.  Klimaticky se jedná o mírně teplou oblast MT10. Průměrné roční 

teploty se pohybují mezi 7-8
0
 C, průměrné roční sráţky činí 600-750 mm [18, 31]. 

 

2.2. Charakteristika oblasti obce Malá Morávka 

Obec Malá Morávka leţí po obou stranách historické zemské hranice Moravy a Slezska, 

kterou zde tvoří řeka Moravice, jeţ obcí protéká.  Oblast obce se nachází v jihovýchodní části 

chráněné krajinné oblasti Jeseníků v PHO III. stupně vodní nádrţe Kruţberk. 

Vodohospodářský význam oblasti Jeseníků, ve které se obec Malá Morávka nachází, byl 

vyjádřen vyhlášením Chráněné oblasti přirozené akumulace vod, přičemţ hranice tohoto 

území je totoţná s hranicemi CHKOJ. Místním problémem lesního hospodářství jsou imise 

z průmyslových oblastí u nás, ale zejména v sousedním Polsku, které značně poškozují velkou 

část jesenických lesů [7,28]. 

Zástavba se rozkládá podél říčky Moravice a Bělokamenného potoka. Rekreační osada - 

Karlov pod Pradědem (rozloha 23,2 ha), správně náleţející obci Malé Morávce, se rozkládá 

podél říčky Moravice. Celková katastrální plocha obce je 6158 ha s počtem obyvatel 745.  Na 

území obce je evidována řada penzionů, hotelů, horských chat, rekreačních objektů [28]. 
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 Obrázek č. 2 Poloha obce Malá Morávka na mapě   

 

 

 

 

2.2.1 Geomorfologické poměry   
Zájmová oblast je součástí následujících geomorfologických regionů: 

  

PROVINCIE 

SUBPROVINCIE 

OBLAST 

CELEK 

PODCELEK 

  Česká vysočina 

   Krkonošsko-jesenická 

   Jesenická oblast 

   Hrubý Jeseník 

   Pradědská hornatina 

Tabulka č. 2 Geomorfologický region obce Malá Morávka 

 

Převáţná část území spadá do provincie České vysočiny, oblasti Jesenické, 

geomorfologickému podcelku Pradědské hornatině. Území obce Malé Morávky patří do 

povodí Odry, resp. řeky Moravice, která tvoří historickou zemskou hranici mezi Moravou – 

obec Malá Morávka a Slezskem – Karlov pod Pradědem. Terén území se pohybuje 

v nadmořské výšce od 660 do 800 m n. m. systému Balt po vyrovnání. Z hlediska morfologie 

se jedná o oblast s hluboce zařezanými údolími o poměrně vysokém spádu.   

Převládajícím modelačním prvkem je vodní eroze s kumulací relativně hrubozrnného 

materiálu ve spodních částech toku Moravice, překrytých jemnozrnnějšími frakcemi splavenin. 
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Typicky horský ráz reliéfu je částečně narušen úpravami v rámci výstavby rekreačních zařízení 

a to je místní asfaltová komunikace a zářezy a návozy materiálu v rámci výstavby obytných 

převáţně rekreačních zařízení s ubytovací kapacitou [28,16,7]. 

2.2.2 Hydrogeologické a klimatické poměry 

Základní stavební jednotkou dané oblasti je Pradědský masiv s relativně velmi pestrou sérií 

metamorfovaných hornin typu migmatizovaných biotitických rul a chloritizovaných migmatitů 

s výskytem amfibolitů pradědského masivu. Čtvrtohorní sedimenty byly v oblasti budovány 

různými typy svahových  sedimentů - svahových hlín a sutí, tvořených výše uvedenými 

horninami o různém stupni zvětrání. Tyto relativně hrubozrnné svahoviny, vzniklé v kvartéru, 

byly překryty svahovými hlínami (splaveninami).  Z hydrogeologického hlediska oblast spadá 

do regionu mělkých, „zranitelných“ podzemních vod II G -7, se sezónním doplňováním zásob 

s nejvyššími vodními stavy v průběhu měsíců květen a červen s nejniţšími vodními stavy 

v měsících leden a únor [16,7]. 

V blízkosti zájmové oblasti se nacházejí přírodní léčivé zdroje uhličitých kyselek. Celá oblast 

je odvodňována tokem Moravice. Z hlediska povrchových vod spadá oblast do regionu, s 

velmi vodnou a dobrou retenční schopností s rozkolísaným a relativně vysokým koeficientem 

odtoku. V minulosti byla na území obce realizována těţba ţelezných rud (krevel, magnetit), 

dodnes je moţno najít pozůstatky této těţby v terénu (naleziště nerostů). 

Na základě regionálního hodnocení klimatických poměrů je moţno danou oblast zařadit do 

regionu CH6. Léto je velmi krátké aţ krátké, mírně chladné, vlhké aţ velmi vlhké, přechodné 

období dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem, zima je velmi dlouhá, mírně 

chladná, vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky[18,7].  
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3.  Zdroje pitné vody v oblasti 

Obce a města Bruntálska jsou zásobována pitnou vodou pitnou vodou převáţně z veřejných 

vodovodů. Území bývalého okresu Bruntál je zásobováno pitnou vodou z úpravny vody 

Karlov pod Pradědem a úpravny vody Leskovec nad Moravicí.  

K hlavním zdrojům pitné vody v oblasti jsou zásoby surové vody podzemních a povrchových 

zdrojů vod. K hlavním povrchovým zdrojům pitné vody v oblasti Bruntálska patří víceúčelová 

vodní nádrţ Slezská Harta na řece Moravici, která je součástí nejrozsáhlejší a nejsloţitější 

vodárenské soustavy v ČR – Ostravského oblastního vodovodu. Dalšími významnými 

povrchovými zdroji pitné vody jsou vodní toky Kotelný, Bělokamenný, Volárka a Moravice. 

Podzemní zdroje vody slouţí především k zásobování obcí a malých měst.  Mezi podzemní 

zdroje pitné vody, které slouţí především k zásobování oblasti města Krnov, lze zařadit 

úpravnu vody Zlatá Opavice a prameniště Kostelec. Nejvýznamnějším zdrojem podzemní 

vody v oblasti Osoblaţska je prameniště Třemešná s artézskou studní s vydatností cca 1000 

m
3
/den [37,36]. 

 

 

Obec Rusín je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu, procento napojení v rámci 

obce činí cca 98% trvale bydlících obyvatel. Zbývající část obyvatel je zásobována ze 

soukromých domovních studní.  Tyto místní zdroje mají význam pouze v těch částech obce, 

kde dosud nejsou vybudovány rozvody vody z veřejného vodovodu, zejména z důvodu přílišné 

odlehlosti nemovitostí od soustředěné zástavby obce Rusín.  Veřejný vodovod je ve vlastnictví 

obce a provozovatelem je společnost Voda, která zastupuje zájmové sdruţení obcí Osoblaţska. 

Zdrojem pitné vody pro převáţnou část obyvatel je prameniště Rusín s třemi vrty, přičemţ je 

zatím vyuţíván pouze jeden vrt s vydatností 2 l.s
-1

 . 

Místní části obce Rusín, Hrozová a Matějovice zatím veřejný vodovod nemají vybudovaný. 

Zdrojem pitné vody osad Hrozová a Matějovice je jedna neudrţovaná obecní studna a 

jednotlivé domovní studny, u nichţ není moţno zaručit vydatnost ani kvalitu vody.  

Výhledově, po roce 2015, s ohledem na počet trvale bydlících obyvatel a ekonomické 

moţnosti, se uvaţuje s vybudováním nových rozvodů pitné vody a s rekonstrukcí rozvodů 

nevyhovujících [37]. 

  

Obec Malá Morávka má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem surové vody pro úpravnu 

vody v Karlově pod Pradědem, je voda povrchová, odebíraná převáţně z vodních toků 
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Kotelního, Volárka a Moravice. Převáţná část výroby pitné vody je zabezpečována úpravnou 

povrchové vody v Karlově pod Pradědem a v Leskovci nad Moravicí.  

Karlov pod Pradědem je místní částí obce, jejichţ cca 90% obyvatel je zásobován pitnou 

vodou z veřejného vodovodu. Zbývajících cca 10% obyvatel je zásobováno pitnou vodou 

z vlastních domovních studní. Jako doplňující zdroje pro okolní menší obce je pouţíváno cca 

13 pramenišť a vodních zdrojů podzemní vody [37]. 

 

3.1 Individuální zdroje 

Individuální zdroje (IZ) vody jsou podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu, povaţovány za stavby a zároveň jsou podle zákona č. 

254/2001Sb. o vodách, povaţovány za speciální stavby – vodní díla, určené k jímání podzemní 

vody. Podzemní voda není předmětem vlastnictví ani součástí pozemku, na kterém se nalézá, a 

proto k povolení vybudování studny je nezbytné získat kromě územního rozhodnutí o umístění 

stavby také stavební povolení a vodoprávní povolení k nakládání s vodami. Projekt, 

vybudování studny, zkoušky jejich vydatnosti a jakosti vody a další související činnosti jsou 

oprávněny provádět jen osoby a firmy disponující státním osvědčením odborné způsobilosti a 

oprávněním k provádění těchto činností [27,9].     

 

 

 

 

Rozdělení studní podle technického provedení 
 

 Studna kopaná - jímací objekt zakládaný hlavně v zeminách soudrţných, s hladinou 

podzemní vody mělce pod terénem. Budují se také ale i v částečně nesoudrţných 

sedimentárních horninách (písky, štěrky, jíly). Nespornou výhodou kopaných studní je 

velká statická zásoba podzemní vody. Velmi vhodné jsou v prostředí zvětralinového pláště 

s nízkou propustností, tzn. s nízkým mnoţstvím přítoku podzemní vody do jímacího 

objektu (v řádu setin aţ tisícin litru za vteřinu) a mělce zastiţenou hladinou podzemní 

vody. Kopanou studnou lze za těchto podmínek dosáhnout lepšího efektu neţ realizací 

hlubšího vrtu. Zásoba jednoho metru zvodnění v kopané studni klasických rozměrů 

představuje cca 785 litrů, coţ dostačuje provozním potřebám rodinné nemovitosti. I při 

relativně nízké vydatnosti (např. 0,01l.s
-1

) lze i v tomto málo propustném prostředí za 24 

hodin zásobu vody obnovit. Kopané studny je moţné provádět klasickým způsobem, čili 

ručním kopáním za současného spouštění betonových skruţí nebo pomocí speciální vrtné 

soupravy. Pro domovní zásobování se nejvíce pouţívají průměry skruţí 1 a 1,5m. Jejich 
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nevýhodou je pak většinou kolísavá vydatnost závislá na momentálních sráţkových 

poměrech a jímání mělkého oběhu podzemní vody, do značné míry ovlivňované 

povrchovou vodou, a proto lehce „zranitelné“. Kopané studny jiţ v dnešní době odborníci 

nedoporučují budovat, a to zejména z důvodu, ţe kvalita těchto vod je často ovlivňována 

vodou povrchovou a činností na povrchu v okolí studny a jejího povodí [2, 9]. 

 

 Vrtaná studna je určená k jímání hluboké podzemní vody. Průměrná hloubka vrtané 

studny se pohybuje okolo 30 – 40 m. Běţné jsou i větší hloubky studní, ale tento fakt 

záleţí především na typu horninového prostředí a morfologické pozici daného pozemku. 

Technologii vrtání zpravidla navrhuje hydrogeolog podle předpokládaného geologického 

profilu. U domovních studní je nejčastěji pouţívaný rotačně příklepový systém vrtání, 

který je zároveň i nejlevnější. Vyhloubený vrt se opatří definitivní výstrojí, skládající se 

z plných a perforovaných rour (např. PE, PVC, antikorozní ocel), které se zapustí do vrtu. 

Následuje utěsnění těchto rour při povrchu jílem nebo cementem aby nedocházelo k 

průsakům povrchových a mělce podpovrchových vod do studny. Prostor mezi stěnami vrtu 

a výstrojí se vyplní vodárenským pískem, který vytvoří přirozený filtr mezi čerpadlem a 

horninou. Perforovaný spodní úsek výstroje umoţňuje jímání podzemní vody [2, 9, 15]. 

 

 

   Rozdělení studní podle účelu vyuţití 

 Studna provozovaná osobou povinnou podle §3 odst. 2 zákona č.258/2000Sb. o veřejném 

zdraví (v platném znění). K těmto studním náleţí studny veřejné a studny komerční. 

Studny veřejné jsou přístupné veřejnosti a jsou určené k zásobování pitnou vodou 

obyvatelstva. Obvykle je zřizuje a spravuje místní obecní úřad. Za veřejné lze povaţovat i 

studny, které jsou veřejnosti nepřípustné, ale slouţí k zásobování jednotlivých veřejných 

objektů. Komerční studny jsou soukromé domovní studny, jejichţ majitel je vyuţívá ke 

komerční činnosti [23, 27]. 

 Studna domovní je individuální zdroj pitné vody, který není určen k zásobování veřejnosti, 

ale slouţí k zásobování vodou jedné, výjimečně několika domácností.   Na provozování 

soukromé domovní studny se nevztahují ţádné hygienické předpisy a nevzniká jim ani 

povinnost zajištění jakosti pitné vody ve studních ani provádění pravidelných rozborů [11]. 
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3.2 Individuální zdroje (IZ) oblasti obce Rusín 

Posuzované individuální zdroje na území obce Rusín se nacházejí v odlehlé zemědělské oblasti 

Bruntálska. Zástavby místních částí jsou umístěné podél silniční komunikace v blízkosti 

vodních toků. Matějovický potok protéká osadou Matějovice a ústí do vodního toku Hrozová, 

který tvoří hranici mezi obcí Rusín, a jeho místní části osady Hrozová [30].      

Soukromé studny jsou součástí pozemků rodinných domků a rekreačních nemovitostí. Podle 

informací vlastníků studní, přesné datum výstavby těchto domovních studní není znám. 

Předpokládají pouze, ţe byly vybudované ve stejné době jako objekty k nim náleţející, tzn. 

před rokem 1955. Od staveb studní se do dnešních dnů ţádná podrobnější originální výkresová 

dokumentace nedochovala. V současné době jsou tyto individuální zdroje vody, vyuţívané 

především k nepravidelnému zásobování vodou. Studniční voda je pouţívána rovněţ k 

zalévání, mytí, praní, koupání. Převáţná část domovních studní jsou klasické kopané 

(šachtové) studny, zaloţené v převáţně v nesoudrţných nezpevněných horninách. Studny jsou 

hluboké v rozmezí 5-12 m. Jímaná mělká podzemní voda, ovlivňována vodou povrchovou, je 

náchylnější k znečištění při jakýchkoliv negativních zásazích v okolí studní. 

 

Na obrázku č. 4 jsou vyznačena místa odběrů vzorků vod ze soukromých studní uţivatelů 

 

Obrázek č. 3 Poloha individuálních zdrojů v obci Hrozové [35 + vlastní úprava]. 
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Oblast obce Rusín byla ještě donedávna intenzivně zemědělsky vyuţívaná a především 

chemicky ošetřovaná, coţ velmi negativně ovlivnilo kvalitu půd, čistotu vod i biodiverzitu 

krajiny. Území obce pokrývá z 88,5 % zemědělská půda, přičemţ 83,5 % tvoří orná půda a 3,5 

% louky a pastviny. Lesy zaujímají 5, 5 % území a 5,5 % zaujímají plochy zastavěné a ostatní 

(např. průmyslové) plochy [37]. 

Po roce 1990 s nástupem restrukturalizace správy zemědělských systémů, došlo ke znatelnému 

útlumu zemědělské produkce a s ním zároveň k velmi pozitivnímu sníţení vnosů 

anorganických, organických hnojiv a chlorovaných pesticidních prostředků, pouţívaných 

k ochraně zemědělských plodin. Značná část pozemků je průběţně zatravňována a vyuţívána k 

chovu hospodářských zvířat.  Dle koeficientu ekologické stability náleţí obec Rusín k 

přírodnímu krajinnému typu se zřetelným narušením přírodních struktur s převahou 

nestabilních ploch. Ekologická labilita oblasti se zejména projevuje erozní ohroţeností půd 

[29]. 

 

3.3 Individuální zdroje oblasti obce Malé Morávky 

Území obce Malé Morávky, ve kterém se nacházejí posuzované individuální zdroje vod, je 

součástí chráněné krajinné oblasti Jeseníků. Soukromé studny jsou součástí pozemků 

rodinných domků a rekreačních objektů.  Převáţná část individuálních zdrojů jsou vrtané 

studny. V přímém okolí IZ se nenacházejí ţádné průmyslové zdroje. Území leţí mimo oblast 

negativních vlivů průmyslových center severní Moravy.  

Z hlediska čistoty ovzduší se v katastru obce nenachází velký zdroj emisí a pro kvalitu ovzduší 

v obci jsou rozhodující místní zdroje s převládajícím spalováním tuhých fosilních paliv. 

Ačkoli jsou imisní limity celoročně dodrţovány, při špatné rozptylové situaci, dochází k jejich 

velmi krátkodobému překročení. Dle koeficientu ekologické stability náleţí k přírodnímu 

krajinnému typu se značnou ekologickou stabilitou [37].    
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4. Pitná voda – hodnocení jakosti vody  

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, který vychází v zásadě 

z evropské Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, definuje 

pitnou vodu následovně: 

„Pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, 

vaření, přípravě jídel a nápojů, voda pouţívaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o 

tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským 

tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob 

jejího dodávání“. Musí mít takové fyzikálně chemické vlastnosti, které nepředstavují ohroţení 

lidského zdraví. Pod pojmem jakost vody se neskrývá pouze hygienická nezávadnost vody, ale 

i její plně vyhovující chuť a další smyslově postiţitelné vlastnosti.  

Závazným podkladem pro hodnocení jakosti pitné vody je vyhláška Ministerstva zdravotnictví 

ČR č. 252/2004Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou a 

teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 

Prostřednictvím této vyhlášky se stanoví hygienické limity mikrobiologických, biologických, 

fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti pitné vody včetně pitné vody 

balené a teplé vody dodávané potrubím, uţitkové vody nebo vnitřním vodovodem, 

konstrukčně propojeným směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody, jakoţ i vody 

teplé, vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců.  V uvedeném 

legislativním předpise jsou stanoveny závazné ukazatele jakosti pitné vody a jejich limitní 

hodnoty [27,25]. 

 

Hygienické limity 

Mezní hodnota (MH) – hodnota organoleptického ukazatele jakosti pitné vody, jejích 

přirozených součástí, jejíţ překročení obvykle nepředstavuje akutní zdravotní riziko. Mezní 

hodnoty nejsou stanoveny z hlediska zdravotního, ale z hlediska senzorického nebo provozně-

technického.   

Nejvyšší mezní hodnoty (NMH) - hodnota zdravotně závaţného ukazatele jakosti pitné vody, 

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

veřejného zdraví jinak. 

Doporučená hodnota (DH) – nezávazná hodnota ukazatele jakosti pitné vody, která stanoví 

minimální ţádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, nebo optimální rozmezí 
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koncentrace dané látky z hlediska biologické hodnoty pitné vody. Do této skupiny se řadí 

vápník + hořčík [25]. 

. 

Pitná voda je povaţována za zdravotně nezávadnou a čistou, pokud při jejím trvalém poţívání 

nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek, 

ovlivňujících akutním, chronickým nebo pozdním působením, zdraví fyzických osob a jejich 

potomstva a jejíţ smyslově postiţitelné vlastnosti nebrání jejímu poţívání a uţívání fyzických 

osob. Při zjištění překročení limitů s NMH ukazatelů jakosti pitné vody, vzniká reálné 

nebezpečí vzniku váţných zdravotních problémů a moţného ohroţení lidského zdraví [25]. 

U zdrojů individuálního zásobování tento zjištěný negativní stav nevede k hygienickému 

zákazu pouţívání vody. Zákon se na domovní studny nevztahuje a je především v zájmu 

zdraví uţivatele studny, aby zjistil příčiny a zdroje znečištění vody a sjednal nápravná 

opatření. K tomu, aby opatření k obnovení jakosti pitné vody byla dostatečně účinná a 

relevantní, je nutné pravidelné preventivní místní šetření doplňovat šetřením laboratorním 

[21]. 

Na základě podrobného fyzikálně- chemického a mikrobiologického rozboru studniční vody, 

nejlépe v rozsahu vyhlášky 252/04Sb., lze určit nejzávaţnější znečišťující organické a 

anorganické látky, jejich mnoţství a koncentrace. Podle charakteru znečištění a zdravotní 

závaţnosti jejich limitních hodnot, lze potom uvaţovat o nápravných opatřeních a následně o 

technologických moţnostech úpravy vody. 

 

Současná platná vyhláška rozlišuje 2 typy rozborů pitné vody 

 Krácený rozbor -  poskytuje informace o stabilitě vodního zdroje, účinnosti úpravy vody, 

zvláště dezinfekce (pokud je prováděna) mikrobiologické jakosti a organoleptických 

vlastností vody, a to za účelem zjištění, zda jsou stanovené limitní hodnoty vybraných 

ukazatelů dodrţovány. Krácený rozbor obsahuje 23 mikrobiologických, biologických, 

fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů pitné vody, u 8 z nich jsou však 

specifikovány podmínky, kdy se sledují. 

 Úplný rozbor - poskytuje kompletní informace potřebné ke zjištění zdravotní 

nezávadnosti pitné vody. Rozbor obsahuje 10 mikrobiologických a biologických ukazatelů, 

52 fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů [25]. 

 

 U soukromých domovních studní, určených k individuálnímu zásobování, se nejčastěji 

provádí tzv. orientační rozbor vody. Zahrnuje 10 aţ 20 ukazatelů s velkou vypovídající 
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schopností nebo o ukazatele, které jsou nejčastěji překračované. Tabulka č. 3 uvádí 

vybrané ukazatele jakosti pitné vody, které majitelé domovních studní nejčastěji poţadují. 

 

Tabulka č. 3 Vybrané fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele pitné vody[25]. 

Ukazatel Symbol Jednotka Limit Typ limitu 
amonné ionty NH4

+
 mg/l 0,5  MH 

barva   mg/lPt 20  MH 

dusičnany NO3
-
 mg/l 50  NMH 

dusitany NO2
-
 mg/l 0,5  MH 

CHSK-Mn CHSKMn mg/l 3  MH 

chuť     
přijatelná pro 

uţivatele 
 MH 

elektrická 

konduktivita 
k mS/m 125  MH 

pach     
přijatelná pro 

uţivatele 
 MH 

pH pH   6,5-9,5  MH 

mangan Mn mg/l 0,05  MH 

volný chlor   mg/l 0,3  MH 

zákal   ZF (n) 5  MH 

ţelezo Fe mg/l 0,2  MH 

    

Organoleptické ukazatele jakosti pitné vody 

Mezi organoleptické ukazatele jakosti a vlastností vody patří teplota, barva zákal, pach a chuť. 

Vzhled vody (barva, zákal) pach a chuť jsou smyslově postiţitelné vlastnosti vody, které jsou 

lehce zjistitelné, a jakákoliv neobvyklá změna můţe být pro člověka dostatečným varováním, 

ţe voda má změněnou jakost a můţe být zdravotně závadná [1]. 

 

Teplota – významně ovlivňuje chemické a biochemické procesy, probíhající ve vodě.   

V hloubce cca 10 m pod zemským povrchem, se teplota prostých podzemních vod na území 

ČR, pohybuje nejčastěji kolem 10
o
C. Větší kolísání teploty v podzemních vodách svědčí o 

rychlém pronikání povrchových vod do podzemí, s čímţ souvisí i větší nebezpečí jejich 

kontaminace.  Za nejvýhodnější teplotu pitné vody se povaţuje 8
o
C aţ 12

o
C. Voda teplejší neţ 

15
o
C není jiţ pro organismus osvěţující a pitná voda o teplotě pod 5

o
C můţe poškodit 

gastrointestinální trakt [1]. 

 

Barva a zákal – významný ukazatel jakosti vody, indikující znečištění přírodního nebo 

antropogenního původu. Podzemní vody s hlubším oběhem zpravidla vykazují minimální 

biologické oţivení.  U podzemních vod, ovlivněných vodou povrchovou, se mohou na 
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zbarvení vody podílet zejména organické látky (z rozkladu zbytků organismů) a sloučeniny 

kovů (hlavně ţelezo, mangan, měď). Zákal můţe být způsoben třeba prachem, zvířenými 

usazeninami nebo mikroskopickými organismy. Limitní MH zákalu v pitné vodě je stanovena 

20mg.l
-1

 Pt. Zákal dává vodě neţádoucí vzhled a u mělkých podzemních vod můţe 

signalizovat kontaminaci povrchovou vodou. Mikroskopické vyšetření vody umoţňuje 

identifikaci původu zákalu. Limitní MH zákalu v pitné vodě je stanovena 5 ZF [1,3]. 

 

Chuť a pach – zdrojem pachu a chuti v podzemní vodě mohou být četné organické i 

anorganické látky, původu přírodního nebo antropogenního. Zdrojem nepříjemných pachů a 

chutí mohou být produkty lidské činnosti, například ropné látky, hnojiva, fekálie, ale také 

látky, uvolňující se z domovních plastových (polyvinylchlorid) nebo kovových rozvodů a 

zařízení. Neţádoucí pach můţe voda získat při hygienickém zabezpečování chlorací. Kvalitní 

čistá pitná voda nesmí vyvolávat ţádný negativní pachový ani chuťový vjem [1,21]. 

 

Elektrická konduktivita – vyjadřuje přibliţnou míru koncentrace iontově rozpuštěných látek 

ve vodě. Vyjadřuje tedy nepřímo obsah minerálních látek. Limit vodivosti pro pitnou vodu je 

125 mS.m
-1

, coţ odpovídá obsahu rozpuštěných látek asi 1000 mg.l
-1

 . Optimálně by však 

pitná voda měla obsahovat RL méně, asi 200 – 400 mg.l
-1

 (cca 25 – 50 mS.m
-1

). Vody s 

mineralizací více neţ 1000 mg.l
-
1, se povaţují za minerální a nejsou vhodné pro stálé pití. V 

závislosti na sloţení mohou mít nepříjemnou chuť a způsobit průjmové onemocnění. Často 

působí technické obtíţe, tím ţe dochází např. ke sniţování ţivotnosti potrubí a bojlerů [1,22]. 

 

Chemické indikátory fekálního znečištění 

Mezi tyto indikátory patří látky obsaţené v moči, tuhých fekáliích, produkty jejich dalších 

přeměn ve vodě a půdě. Mají různou indikátorovou hodnotu. Významné jsou hlavně tím, ţe 

indikují fekální znečištění i po dezinfekci vody. Při rozkladu organických látek se primárně 

uvolňuje amoniakální dusík, který se oxiduje na dusitany a dusičnany. Nedodrţení limitů 

ukazatelů dusitanových a amonných iontů můţe indikovat čerstvé fekální znečištění a můţe 

znamenat, ţe podzemní voda není přirozeným způsobem během infiltrace půdním nebo 

horninovým prostředím dostatečně zabezpečena. Chemický rozbor má delší platnost, protoţe 

chemické změny se jen velmi zvolna upravují do původního stavu. Prokázání chemických 

indikátorů fekálního znečištění můţe nasvědčovat váţnějšímu znečištění [1,4]. 
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Amonné ionty (NH4
+
) -  indikátor moţného fekálního znečištění podzemní vody. Vzácně 

mohou být přírodního původu. Nejobvyklejší zdrojem amonných iontů jsou splaškové odpadní 

vody a ţivočišné výroby, neboť amonné ionty jsou produktem rozkladu dusíkatých 

organických látek. Kombinace současné přítomnosti amonných iontů, dusitanů a vyššího 

obsahu organických látek, stanovených například jako CHSKMn, signalizuje čerstvou 

kontaminaci ţivočišnými odpady. Vyšší hodnotu amonných iontů můţeme pozorovat i u vody, 

která je ve styku s novým cementovým materiálem (skruţemi), nebo při dezinfekci 

chloraminem. V koncentracích ve vodě obvyklých jsou prakticky netoxické, ale mohou sníţit 

účinnost dezinfekce, vést k tvorbě dusitanů v potrubí, nebo být příčinou pachových a 

chuťových problémů ve vodě [1,2].  

 

Dusičnany (NO
3-

) a Dusitany (NO2
-
) – přirozené součásti vody v mnoţství jednotek mg.l

-1
. 

Vyšší koncentrace ve vodách signalizují vliv nadměrného nebo nesprávného pouţívání 

minerálních i statkových hnojiv, únik odpadních vod z netěsnících ţump a septiků, 

ţivočišných farem apod. Jejich zdravotní riziko spočívá v tom, ţe se v zaţívacím traktu 

redukují na toxické dusitany. Dusitany, pro které je stanoven limit 0,5 mg.l
-1

, představují 

„reaktivnější“ formu oxidovaného dusíku neţ NO
3-

 , se kterými má však stejný původ i 

zdravotní rizika. NMH pro NO
3-

 je WHO stanovena ve výši 50 mg.l
-1

. Vedle obsahu dusičnanů 

je nutné podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. brát v úvahu i souběţnou hodnotu dusitanů, protoţe 

obě látky mají, v konečné fázi, obdobný účinek.  Podle součtového pravidla musí být dodrţena 

podmínka, aby součet poměrů zjištěného obsahu dusičnanů v mg.l
-1

 děleného 50 a zjištěného 

obsahu dusitanů v mg.l
-1

 děleného 3 byl menší nebo rovný jedné [11, 25]. 

 

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK Mn) – nespecifické skupinové stanovení, které slouţí k 

odhadu organického znečištění. Indikuje moţné znečištění pitné vody ve studni organickými 

látkami ţivočišného nebo rostlinného původu (splašky, zemědělské odpadní vody, uhynulý 

ţivočich nebo jen povrchová voda). Mezní hodnota pro ukazatel CHSKMn je 3 mg.l
-1

. 

 

 

Hodnota pH – číselné vyjádření stupně kyselosti nebo zásaditosti vody. Vyšší hodnota pH 

sniţuje účinnost dezinfekce a můţe dát vodě nepříjemnou chuť. Neobvykle vysoké hodnoty pH 

(aţ 12) můţe mít voda v nové šachtové studni s novými betonovými skruţemi nebo jiným 

cementovým materiálem. Niţší hodnota pH je charakteristická pro měkkou málo 

mineralizovanou vodu a bývá spojena s agresivitou vody a korozí kovů. Významně ovlivňuje 



Kateřina Soukopová  :  Posouzení kvality individuálních zdrojů vod 

v oblasti Bruntálska. 

 

24 

 

chemické a biochemické procesy ve vodách. Stanovení hodnoty pH  je nezbytnou součástí 

kaţdého chemického rozboru vody. Umoţňuje rozlišit jednotlivé formy výskytu některých 

prvků ve vodách, je jedním z hledisek pro posuzování agresivity vody [1,3].
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Místní šetření  

Hodnocení jakosti či zdravotní nezávadnosti pitné vody nemůţe být zaloţena výhradně jenom 

na získaných výsledcích jednoho laboratorního rozboru analyzované vody.   

Hygienické šetření (vizuální posouzení) doplňuje rozbor vody, neboť poskytuje důleţité 

informace o příčině anebo perspektivě moţného zdravotního rizika. Místním šetřením se 

rozumí jednak vizuální posouzení technického stavu studny včetně čerpacího zařízení a 

jednak průzkum nejbliţšího i širšího okolí samotného vodního zdroje. Obhlídkou blízkého 

okolí lze odhalit potenciální zdroje znečištění, které by mohly ovlivnit kvalitu vody – 

umístění suchých záchodů, ţump, odpadových jam, splachy z obhospodařovaných polí či 

pastvin, probíhající stavební či lesnické práce, vodoteč v sousedství, do které výše po proudu 

vtéká fekální znečištění (skládky hnoje, výpusti čištěných nebo nečištěných odpadních vod) 

apod. Výsledky místního šetření mohou v mnoha případech objasnit některé nevyhovující 

mikrobiologické i chemické ukazatele jakosti pitné vody a inspirovat k různým nápravným 

opatřením a preventivním zásahům ze strany majitele vodního zdroje. Správněji by mělo 

místní šetření předcházet rozboru vody, neboť právě na základě místního šetření lze do 

značné míry účelněji stanovit potřebný rozsah rozboru vody [1,21].   

 

4.1. Kovy ve vodách 
 

 Povrchové vody jsou významnou součástí horské přírody a jsou odrazem přírodních a 

antropogenních procesů probíhajících v systému sráţky-půdní voda – podzemní voda-

povrchová voda. Dlouhodobá kyselá atmosférická depozice velmi negativně ovlivňuje ţivotní 

prostředí. Na území České republiky dosahovala kyselá depozice maxima v osmdesátých 

letech minulého století. Odolnost povrchových vod vůči acidifikaci závisí především na 

hodnotě alkalinity, dané koncentrací vápníku, respektive sumou vápníku a hořčíku ve vodě. 

 

Kovy patří mezi hygienicky i vodohospodářsky významné ukazatele jakosti vod. Ve 

stopových mnoţstvích, v závislosti na geologických podmínkách, lze ve vodách prokázat 

většinu přirozeně se vyskytujících kovů periodické soustavy prvků. K obohacení vody 

dochází stykem s horninami a půdou. Obsah kovů ve vodách je ovlivněn nejenom 

chemickými, ale také fyzikálně- chemickými procesy. Proto jejich koncentrace ve vodách 

závisí jednak na chemické a jednak adsorpční rovnováze. Změny v koncentraci kovů ve vodě 

závisí na imobilizačních a remobilizačních procesech, kterými se kovy váţou do tuhých fází, 

nebo se z nich naopak uvolňují [1,21].   
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Koncentrace a forma výskytu kovů v podzemních vodách se mohou značně lišit. Záleţí 

především na jejich genetickém typu - na sloţení a fyzikálně-chemických vlastnostech vody, 

horninovém prostředí a jeho sorpčním komplexu, hloubce a na podmínkách prostředí.  

Relativně vyššími koncentracemi kovů můţe být voda přirozeně nabohacována například 

v oblastech zvýšené vulkanické činnosti a v okolí rudných loţisek[1,8]. 

 . 

 V pitné vodě je vyhláškou 252/04Sb. limitováno 18 kovů, z nichţ 12 (označené červeně), je 

povaţováno za zdravotně závaţné ukazatele jakosti pitné vody, při překročení jejich NMH je 

vyloučeno pouţití vody jako pitné. Negativní vliv vyšších koncentrací ostatních kovů, 

uvedených ve vyhlášce, nespočívá pouze v jejich moţné toxicitě, ale v ovlivnění 

organoleptických a technických vlastností vody.  

 

4.1.1 Kovy ovlivňující organoleptické vlastnosti vody 

Vápník a hořčík (Ca + Mg, neboli tvrdost) – jsou běţnou přirozenou součástí všech vod.  Do 

vod se uvolňují rozpouštěním některých minerálů, nejčastěji vápence, dolomitu, magnezitu, 

sádrovce, hlinitokřemičitanů vápenatých a hořečnatých. V prostých podzemních vodách a 

vodách povrchových se koncentrace vápníku pohybuje řádově od desítek do stovek mg.l
-1

. 

Obsah Mg je niţší a činí zpravidla jednotky aţ desítky mg.l
-1

.Větší obohacení vod Ca a Mg je 

limitováno obsahem rozpuštěného CO2. Jedná se o prvky biogenní, mající příznivý vliv na 

srdečně-cévní systém a působící preventivně proti vzniku některých dalších chorob. DH pro 

tvrdost vody je stanovena v rozmezí 2 – 3,5 mmol.l
-1

.  U podzemních vod s „tvrdostí „větší 

neţ je DH, můţe v důsledku porušení rovnováhy, docházet k tvorbě vodního kamene 

(CaCO3
2-

), který je příčinou technických problémů. Při zahřívání vody (nad 60
o
C) dochází 

k uvolňování CO2 a „odstraňování „ přechodné tvrdosti (hydrogenuhličitany Ca a Mg) za 

vzniku a tvorby CaCO3
2-

, který je příčinou tvorby nánosů, a inkrustací v potrubí.  Za 

optimální poměr prvků, Ca a Mg v pitné vodě, je povaţován poměr 2:1. DH pro Ca je 

stanovena v rozmezí 40 – 80 mg.l
-1 

a pro Mg v rozmezí 20 -30 mg.l
-1

 [1,4, 25]. 

 

Ţelezo (Fe) – přírodním zdrojem jsou ţelezné rudy a hlinitokřemičitany. Pouhým 

vyluhováním ze  ţelezných rud (pyrit, magnetovec, hnědel, siderit) se vody obohacují 

ţelezem jen málo. Koncentrace ţeleza vyskytující se v povrchových a prostých podzemních 

vodách je hygienicky nevýznamná. Antropogenním zdrojem ţeleza bývají průmyslové 

odpadní vody ze zpracování ţeleza a korozívní procesy. V podzemních vodách neobsahující 
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rozpuštěný kyslík můţe být koncentrace rozp. Fe
2+

aţ v desítkách mg l
-1

. I nízké koncentrace 

Fe
2+

 ve vodě mohou být příčinou nadměrného rozvoje ţelezitých bakterií, jejichţ produkty 

negativně ovlivňují organoleptické vlastnosti a působí technické problémy. Sloučeniny Fe
3+

se 

usazují v trubkách a ucpávají přívody do praček, WC, bojlerů a jiných zařizovacích 

spotřebičů, barví materiály, se kterými přichází do styku.  Z uvedených důvodů je mezní 

hodnota (MH) ţeleza v pitné vodě 0,2 mg.l
-1

[1,4]. 

 

Mangan (Mn) – obvykle doprovází ţeleznou rudu a tak se ve vodách objevuje společně se 

ţelezem ale v podstatně menším mnoţství. Do vody se dostává vyluhováním z půdy, 

sedimentů, minerálů, odumřelých rostlin nebo jako součástí odpadních vod závodů na 

zpracování rud a chemických závodů. Antropogenním zdrojem manganu jsou některé 

průmyslové odpadní vody ze zpracování rud, chemických provozů a z úpraven vody. Zvýšená 

koncentrace manganu v přírodních vodách je zpravidla doprovázena i zvýšenou koncentrací 

ţeleza. V podzemních vodách se obvykle pohybuje v desetinách aţ setinách mg.l
-1

. Obdobně 

jako u ţeleza se kromě chemické oxidace manganu ve vodách významně uplatňuje i 

biochemická oxidace manganovými bakteriemi, které působí obdobné technické a následně 

hygienické problémy. Z hlediska zdravotního je Mn podezříván z neurotoxických účinků, a to 

nejen při inhalaci, ale i při konzumaci pitné vody s koncentrací manganu 0,5mg l
-1

 i niţší[1,8]. 

 

Měď (Cu) – v přírodě se vyskytuje ve formě sulfidů (chalkopyrit CuFeS2, chalkosinCu2S), ze 

kterých se měď do podzemních vod dostává jejich rozkladem. Antropogenním zdrojem mědi 

v povrchových vodách mohou být odpadní vody z povrchové úpravy kovů, z pouţívání 

algicidních a fungicidních preparátů. Cu se můţe v pitné vodě vyskytnout ve zvýšené míře 

pouze v objektech, jejichţ domovní rozvody jsou z měděného potrubí (lokální zdroje) a 

současně dopravují vodu agresívní vůči mědi. Důleţitým faktorem je i doba stagnace vody 

v potrubí. Při delší době přerušení odběru vody, můţe obsah Cu
2+

 iontů v pitné vodě aţ 

desetinásobně překročit povolený limit ( NMH je 1mg.l
-1

). Zvýšené hodnoty Cu v pitné vodě 

negativně ovlivňují její senzorické vlastnosti. Při koncentraci nad 2,5mg.l-1 způsobují hořkou 

chuť vody. Cu patří mezi esenciální prvky. Vysoké koncentrace mědi ţaludeční a střevní 

problémy, poškození jater a ledvin. Pozitivní efekt určitého obsahu mědi ve vodě je v tom, ţe 

brání mnoţení baktérií ve vodě a na stěnách potrubí, coţ má význam hlavně u potrubí teplé 

vody, kde omezuje růst legionel[1,22]. 
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Olovo (Pb) – do ţivotního prostředí se přirozeně dostává zvětráváním minerálů s obsahem 

olova (hlavně galenitu, anglesit, cerusit). Vyšší koncentrace olova ve vodách se předpokládají 

v oblastech loţisek olověných rud. Za přírodní pozadí v podzemních vodách se povaţuje 20 

μg.l
-1

. Antropogenní zdroje jsou aţ 100× významnější. Odpadní vody z barevné metalurgie, 

ze zpracování olověných rud, ze sklářského průmyslu, z výroby a zpracování akumulátorů.        

Podzemní voda můţe být kontaminována také výluhy ze špatně zabezpečených skládek 

odpadů, z aplikací čistírenských kalů a průmyslových kompostů do půdy. Voda, stagnující 

v olověném potrubí můţe obsahovat koncentrace vyšší neţ 0,1mg.l
-l
. Olovo je velmi toxický 

kov, s vysokým akumulačním koeficientem. Je povaţováno za pravděpodobný lidský 

karcinogen plic a ledvin. V poţadavcích na jakost pitné vody je pro olovo stanovena nejvyšší 

mezní hodnota 10 μg.l
-1

[1,22,]. 

  

 4.2. Organické polutanty ve vodách    

 Organické látky v přírodních vodách mohou být původu přírodního nebo antropogenního.   

Zdrojem organických látek přírodního původu jsou především výluhy z půd, sedimentů a 

produkty ţivotní činnosti rostlinných, ţivočišných organismů a baktérií a jejich rozkladu.  

Humifikačními pochody se uvolňují látky nehuminového a huminového původu, které jsou 

běţnou součástí přírodních vod, zejména povrchových. Nejniţší koncentrace huminových 

látek se nacházejí v podzemních vodách, asi do 0,1mg.l
-1

. Organické látky antropogenního 

původu pocházejí z atmosférických depozic, splaškových a průmyslových odpadních vod, 

z nezabezpečených skládek, z produktů a odpadů ze zemědělské činnosti, ze splachů ze 

zemědělsky obdělávaných a hnojivy ošetřovaných ploch, z ekologických havárií, vznikají i při 

úpravě vody chlorací, aj. [1,4]. 

K nebezpečným organickým látkám, vznikající především lidskou činností, patří zejména 

produkty získávané z ropy. Ropné produkty (např. pohonné hmoty, hydraulické, 

transformátorové a topné oleje, řezné emulze, apod.) jsou zdrojem uhlovodíků alifatických a 

aromatických (stanovené jako NEL, BTEX, PEL, PAU).  Mezi zvlášť nebezpečné a toxické 

látky patří organické halogenderiváty (např. chloralkany, chloralkeny, chlorareny, PCB). 

Jejich nebezpečí vyplývá z velké stability a schopnosti kumulovat se v organizmech, zejména 

v jejich tukových tkáních a dostávat se do potravinového řetězce. Řada z nich jsou prokázané 

karcinogeny a další mají akutní toxické a ekotoxické účinky. Zvláštní hygienický a 

vodohospodářský význam má skupina halogenderivátů (THM a chlorfenoly), skupina tenzidů 

a skupina xenobiotik [8,1].    
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Vysoké hodnoty organických látek (TOC) ve vodách významně ovlivňují chemické a 

biologické vlastnosti vod a velmi negativně ovlivňují celý vodní ekosystém. V povrchových 

vodách ovlivňují například barvu, pěnivost vody a komplexační kapacitu vody (huminové 

látky, barviva, ligninsulfonany, tenzidy), ropné látky a oleje tvoří povrchový film na hladině a 

tím negativně ovlivňují přestup kyslíku do vody. Obsah organických látek ve vodách, 

vyjádřený ukazatelem TOC se pohybuje v širokém rozmezí, v pitných vodách jsou přítomny 

desetiny aţ jednotky mg.l
-1

, v povrchových vodách desítky mg.l
-1

 a ve znečištěné vodě i 

desítky g.l
-1

.  

Organické znečištění pitné vody se hodnotí jednak podle nepřímých sumárních stanovení 

(CHSKMn, TOC, DOC, BDOC, PAU, THM, PCB, pesticidy), jednak podle stanovení řady 

vybraných toxických chemických individuí (1,2dichlorethan, akrylamid, epichlorhydrin, 

chlorethen, tetrachloretan, trichlorethen, chloroform, benzen, benzo(a)pyren, aj. [1] 

 

4.3. Mikrobiologické ukazatele  

  

Mikrobiologické posouzení vody je nezbytným poţadavkem ke zjištění zdravotní 

nezávadnosti u všech vod, určených k pitným účelům.  Při běţném mikrobiologickém rozboru 

vod není časově, technicky a finančně únosné stanovovat všechny potenciálně přítomné 

konkrétní patogenní mikroorganismy. Z těchto důvodů ke zjišťování hygienické nezávadnosti 

pitné vody se stanovují počty bakterií z vybraných indikátorových skupin mikroorganismů a 

zjišťuje se, zda jejich počet odpovídá poţadavkům vyhlášky. Mikrobiologický rozbor se 

provádí kultivačními metodami a výsledky se vyjadřují jako počet kolonií tvořících jednotku 

(KTJ). Nedílnou součástí výsledku analýzy vody by měl být i biologický rozbor. Informace 

získané při stanovení mikroskopického obrazu ve vodě, mohou přispět k interpretaci 

získaných výsledků. V tabule č. 4 jsou uvedené mikrobiologické ukazatele, jejichţ uvedené 

limity platí pro vodu z tzv. malých nedezinfikovaných individuálních zdrojů [12,1]. 

 

 Indikátory fekálního znečištění 

Do skupiny indikátorů fekálního znečištění patří běţně stanovované E. coli, koliformní 

bakterie a enterokoky, jejichţ přítomnost ve vodě můţe indikovat kontaminaci střevními 

patogeny. Cílem stanovení je zjištění, zda pitná voda neobsahuje podmíněně patogenní nebo 

patogenní mikroorganismy, které by u člověka mohly vyvolat onemocnění.   
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 Enterokoky – se povaţují za indikátor čerstvého fekálního znečištění. Ve vodním 

prostředí se rozmnoţují jen vzácně a v běţných podmínkách geologického prostředí 

přeţívají jen velmi krátkou dobu. Přítomnost enterokoků v pitných vodách nepřímo 

indikuje i moţnou přítomnost patogenních virů. Mají poměrně velkou resistenci vůči 

desinfekci chlorem. V případě jejich pozitivního nálezu je proto nutná velmi důkladná 

chlorace, příp. pouţít jiné metody desinfekce vody.   

 Koliformní bakterie -  jedná se o neškodné, saprofytické bakterie (např. rody 

Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella), ţijící ve střevním traktu, ale také 

v půdě, a proto nejsou spolehlivým ukazatelem fekálního znečištění. Výjimečně se mezi 

nimi mohou vyskytovat patogenní kmeny. V pitné vodě mají tendenci přeţívat a při 

poklesu chloru mohou vodu kontaminovat. Pozitivní nález koliformních bakterií slouţí 

většinou jako indikátor účinnosti úpravy a dezinfekce pitné vody.  

 Escherichia coli (E.coli)  -  jsou termotolerantní koliformní bakterie. E. coli je součástí 

běţné mikroflóry střev lidí a jiných teplokrevných ţivočichů.  Z těchto důvodů je 

pouţívána jako indikátor fekální kontaminace vod a současně podle WHO, je povaţována 

za nejvhodnější a zároveň jediným vyhovujícím indikátorem fekálního znečištění Jako 

potenciální patogen můţe být původcem infekcí močových cest, průjmových onemocnění, 

bakteriémií a meningitid. Vzhledem ke své citlivosti k okolním vlivům indikují v pitné 

vodě čerstvé fekální znečištění [12,4]. 

 

Indikátory obecného znečištění 

Do skupiny indikátorů obecného znečištění náleţí organotrofní bakterie - všechny aerobní 

bakterie, kvasinky, plísně, schopné růst a tvořit kolonie v kultivačním mediu při definované 

teplotě 22
o
C a 36

o
C.  Z hygienického hlediska se jedná o skupinu méně významnou, kde jsou 

zahrnuty zejména autochtonní vodní mikroorganismy a mikroorganismy pocházející z půdy a 

kořenových systémů rostlin. Průkaz těchto baktérií přinášejí informaci o stavu vodního zdroje 

vzhledem k jeho okolí a o typu celkového bakteriálního oţivení vody. Zvýšené počty mohou 

negativně ovlivňovat organoleptické vlastnosti vody a také mohou signalizovat průnik 

znečištění z okolí, poruchy úpravy vody (potenciální přítomnost biofilmu v rozvodech, 

v konstrukčních prvcích, účinnost filtrace, apod.) nebo nedostatečnou dezinfekci vody. 

Baktérie s optimem růstu při  36°C mají relativně vyšší hygienický význam, neboť vykazují 

návaznost na teplokrevné organismy [12]. 
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Indikátory virologické a parazitologické kvality pitné vody 

Indikátorem virologické a parazitologické kvality pitné vody je grampozitivní, anaerobní, 

sporulující bakterie Clostridium perfringens, běţně se vyskytující v trávicím traktu 

teplokrevných ţivočichů, v půdě či odpadní vodě. Tímto názvem označujeme skupinu 

baktérií, jejichţ společnou vlastností je citlivost ke kyslíku a schopnost tvořit spory. 

 Spory klostridií si udrţují ţivotaschopnost ve vnějším prostředí velmi dlouho, a proto je nález 

těchto baktérií ve vodách pokládán za ukazatele staršího znečištění. Jsou vysoce rezistentní 

vůči chemickým a fyzikálním faktorům. Většinou se stanovují u pitných vod upravovaných z 

povrchových vod nebo u podzemních vod ovlivněných povrchovými vodami. Průkaz 

klostridií bývá povaţován za indikaci moţného výskytu parazitických prvoků a střevních virů 

[12, 4]. 

  

Biologické ukazatele pitné vody 

 Mikroskopický obraz – abioseston – stanovení zahrnuje tzv. neţivý materiál 

organického i anorganického původu.  Můţe být tvořen částicemi z rostlinných a 

ţivočišných tkání, z částic půdy, prachu, pylových zrn a produktů koroze.     

 Mikroskopický obraz (počet organismů) – stanovení počtu sinic řas, prvoků a 

mikroskopických mnohobuněčných organismů (řasy, bezbarví bičíkovci, mikromycety, 

vířníci, hlístice aj.).    

 

Mikroskopického obrazu (ţivé organismy) - soubor stejných mikroskopických organismů 

jako u předchozího ukazatele, ale ţivotaschopných, neusmrcených dezinfekčním činidlem. 

V případě výskytu ţivých organismů, je vţdy nutné udat, o jaké organismy se jedná. Při 

analýze vzorků z podzemních vod se zaznamenává především přítomnost ţivých organismů 

vázaných na povrchové vody (obsahují barvivo chlorofyl) a organismy indikujících zhoršenou 

jakost vody. Podzemní voda s výskytem organismů vázaných na povrchové vody, musí být 

povaţována za vodu podzemní ovlivněnou vodou povrchovou [12, 25]. 
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       Tabulka č.4 Mikrobiologické a biologické ukazatele  [25]. 

Ukazatel Jednotka Limit Typ limitu 

Clostridium perfringens KTJ/100ml     0   MH 

enterokoky KTJ/100ml     0 NMH 

Escherichia coli KTJ/100ml     0 NMH 

koliformní bakterie KTJ/100ml     0    MH 

počet kolonií při 22
o
C KTJ/ ml 500*/200 NMH 

počet kolonií při 36
o
C KTJ/ ml 100*/20 NMH 

mikroskopický obraz - abioseston      %    10    MH 

mikroskopický obraz – počet 

organismů 

jedinci/ml     50    MH 

mikroskopický obraz – ţivé organismy jedinci/ml       0    MH 

          * pro vodu z malých nedezinfikovaných zdrojů produkujících méně neţ 5m
3
 za den 
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5. Vyhodnocení sledovaných parametrů 

 
Zpracování a vyhodnocení dat bylo umoţněno na základě výsledků z laboratorních protokolů 

vzorků vod IZ, nacházejících se v oblastech obce Rusína a obce Malé Morávky. Analýza 

odebraných vzorků vod byla provedena v  akreditovaných laboratořích Zdravotního ústavu 

v Ostravě. Věrohodnost získaných dat je potvrzena také akreditovaným způsobem odběru.  

V jedenácti případech, v oblasti obce Malé Morávky, byl odběr vzorků vody z IZ proveden 

samotným majitelem, který byl pracovníky laboratoří poučen o zásadách správného odběru a 

transportu vzorků a vybaven příslušným odběrovým sklem. Rozsah rozborů (počet 

stanovených ukazatelů) u analýz z oblasti Malé Morávky byl různý a pouze v jednom případě 

byl rozbor proveden v rozsahu všech ukazatelů Vyhlášky č. 252/2004 Sb. 

Výsledky chemických, fyzikálních a mikrobiologických stanovení byly zpracovány 

prostřednictvím tabulek a sloupcových grafů a to dvojím způsobem. Jednak byly 

vyhodnoceny rozbory studničních vod IZ zájmových oblastí (počet resp. procento překročení 

limitních hodnot sledovaných ukazatelů dle jejich zdravotního významu (NMH, MH), aby 

bylo moţno posoudit, v jak (ne)vyhovujícím stavu se jednotlivé studny v dané oblasti 

nacházejí a jednak podle vybraných ukazatelů, u kterých dochází nejčastěji k překročení 

limitu, aby bylo moţno obecně usuzovat na hlavní příčiny znečištění.  Laboratorní protokoly 

jsou součástí diplomové práce uvedené v přílohách č. 1aţ 43.  

 

5.1. Výsledky kvality individuálních zdrojů oblasti obce Rusín 

Celkem bylo akreditovaným způsobem odebráno 22 vzorků vod IZ, v místě spotřeby vody. 

Dle poţadavku zákazníků byly vzorky vod z IZ analyzovány pouze v rozsahu tzv. 

orientačním. Stanoveny byly indikátory povrchové kontaminace (amonné ionty, dusičnany, 

dusitany, chemická spotřeba kyslíku) a hodnota pH.  Mikrobiologickou analýzou byly 

stanoveny indikátory fekálního a obecného znečištění (enterokoky, Escherichia coli, 

koliformní bakterie a počty kolonií kulovaných za teploty 22
o
C). Koncentrace prvků ţeleza a 

manganu byla akreditovanou metodou stanovena u třech vzorků vod. Místním měřením byly 

zjištěny hodnota pH, pach, teplota a obsah volného chloru u dezinfikovaných zdrojů. 

Jak vyplývá z grafu č.1a č. 2 z celkového počtu 22 vzorků, nevyhověla mikrobiologickým 

ukazatelům jakost vody z 21 studní (95,5%) a ve fyzikálně-chemických parametrech 

nevyhověla jakost vody v 7 studních (31,9%), a to v ukazateli dusičnanů, který je povaţován 

za zdravotně významný s NMH 50mg.l
-1

 a v ukazateli pH, který nepředstavuje zdravotní 

riziko, nebyla dodrţena limitní hodnota u 5 studní (23%).   
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Graf č. 1 znázorňuje překročené limitní hodnoty stanovených ukazatelů v procentech, 

vztaţených na celkový počet analyzovaných vzorků studničních vod.  

 Ukazatelům zdravotně významným, limitovaných NMH nevyhovělo 14 vzorků (63,6%), a 

to v parametrech enterokoků 13 vzorků (59,1%)nevyhovělo 14 vzorků (63,6%), a to 

v parametrech enterokoků 13 vzorků (59,1%) a v ukazateli Eschericha coli bylo mimo limit 

11 vzorků (50%). Ukazatele jakosti s MH, obvykle nepředstavující zdravotní riziko, nebyly 

dodrţeny v 21vzorcích (95,5%) studniční vody, a to v ukazatelích: koliformní bakterie (21 

vzorků, tzn. 90,9 %) a počty kolonií při 22
o
C (10 vzorků, tzn. 45,5%).   

V grafu č. 2 jsou zaznamenány všechny, ve vzorcích stanovené ukazatele včetně ukazatelů, 

 místního stanovení a znázornění procentuální překročení limitních hodnot, vztaţených na 

celkový počet vzorků vod.  

Obsah volného chloru jsem stanovila na místě u těch vzorků vod IZ, které byly ošetřeny 

dezinfekčními prostředky, obsahujících chlor. Pouze dvě studny byly dezinfikovány a jenom 

u jedné byla nalezena zbytková hodnota volného chloru v hodnotě 0,03 mg/l. Nedodrţení její 

MH však nelze prokázat vzhledem k nejistotě měření. Stanoven na místě byl ukazatel pachu a 

hodnota pH.  Nepřijatelný pach byl zaznamenán ve 4 případech a MH hodnota pH <6,5 byla 

stanovena v 6 případech.  

V grafech jsou sice zaznamenané i hodnoty ukazatelů, jejichţ nedodrţená LH nebyla 

prokazatelná, vzhledem k nejistotě výsledku, ale v souhrnném slovním hodnocení, jsem je 

zahrnula do parametrů s nevyhovujícími hodnotami, vzhledem k jejich moţné indikaci 

znečištění, kromě parametru pH, jehoţ význam je důleţitý především z hlediska technického.   

Pouze jedna domovní studna, svou kvalitou vody prokazatelně vyhověla poţadavkům 

legislativy (252/2004S.) v rozsahu poţadovaných a výše uvedených ukazatelů.  

 
 Graf č. 1 Hodnocení kvality vody IZ obce Rusín v mikrobiologických ukazatelích. Rok 2010 
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 Graf č. 2 Hodnocení celkové kvality vody IZ v obci Rusín. Rok 2010 

  
 

 

 Oblast není zasaţena průmyslovou výrobou, a proto se v přímém okolí obce Rusín 

nevyskytují ţádné významné bodové zdroje průmyslového znečištění, skládky nebezpečného 

odpadu, či úloţiště látek, které by mohly vodu ze studní kontaminovat.      

Místním šetřením okolí posuzovaných IZ nebyly sice zjištěny ţádné viditelné zdroje 

znečištění, ale ochranné vzdálenosti od zdrojů moţného znečištění (ţumpy, septiky, hnojiště, 

komposty, veřejná komunikace) nebyly v souladu se vzdálenostmi, uvedenými v ČSN 75 

5115. Kvalita vody v IZ je ohroţena především splachy z okolních zemědělsky vyuţívaných, 

hnojených a chemicky ošetřovaných pozemků, coţ by mohlo do jisté míry vysvětlovat 

mikrobiální závadnost vody a vyšší koncentrace dusičnanů ve zdrojích vody.   

Prohlídkou nejbliţšího okolí studní jsem zjistila, ţe u většiny studní můţe docházet 

k prosakování povrchové vody do zdroje v důsledku nezpevněného okolí studny do 

vzdálenosti alespoň 1m od konstrukce studně.  Dle informací vlastníků, kontrolu technického 

stavu samotného IZ stavby a jejího čerpacího zařízení provádějí jen velmi zřídka.  

Převáţná většina domovních studní byla volně přístupná. Některé zákryty byly nevyhovující 

kvality, některé byly poškozené a jedna nezakrytá studna byla umístěna přímo ve sklepě, coţ 

není vhodné umístění ani z hlediska stavebního ani z hlediska zdravotního.  
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5.2. Výsledky kvality individuálních zdrojů obce Malé Morávky 

Celkem bylo akreditovaným způsobem odebráno 10 vzorků vod IZ, v místě spotřeby vody a 

11 vzorků vod z IZ bylo odebráno zákazníkem.  Dle poţadavku zákazníků bylo analyzováno 

9 vzorků v rozsahu kráceném, 11 vzorků vod v rozsahu orientačním a 1 vzorek byl podroben 

analýze v rozsahu úplném. Stanoveny byly indikátory povrchové kontaminace (amonné ionty, 

dusičnany, dusitany, chemická spotřeba kyslíku), organoleptické ukazatele (pach, zákal, 

barva) a hodnota pH.  Mikrobiologickou analýzou byly stanoveny indikátory fekálního a 

obecného znečištění (enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie a počty kolonií 

kulovaných za teploty 22
o
C a 36

o
C  a biologické vyšetření v ukazatelích abiosestonu, počtu 

ţivých a mrtvých organismů. Koncentrace prvků ţeleza a manganu byla akreditovanou 

metodou stanovena u třech vzorků studničních vod. U ostatních vzorků jsem koncentraci 

ţeleza a manganu stanovila pouze metodou neakreditovanou, a proto v protokolech není 

zaznamenána. Místním měřením byly zjištěny hodnota pH, pach, teplota a obsah volného 

chloru u zdrojů vod, které byly dezinfikovány. 

 

V grafu č. 3 jsou zaznamenány výsledky z rozboru mikrobiologického s rozlišením podle 

způsobu odběru. Věrohodnost výsledků je dána především akreditovanými laboratorními 

metodami a jednak kvalifikovaným akreditovaným odběrem vzorků vod z IZ.  Toto odlišení 

způsobu odběru je nutné. Nesprávný odběr a transport vzorků můţe do značné míry ovlivnit 

především následné výsledky mikrobiologických stanovení. 

 

 

 Graf č. 3 Hodnocení kvality vody IZ obce M. Morávka v mikrobiologických ukazatelích. Rok 2009-2011. 
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Jak vyplývá z grafu č. 3, z celkového počtu 21 vzorků, nevyhověla mikrobiologickým 

ukazatelům jakost vody z 10 studní (48 %).  

Mikrobiologickým ukazatelům zdravotně významným, limitovaných nejvyšší mezní 

hodnotou (NMH), nevyhovělo 6 vzorků (29 %), a to v parametrech enterokoků 3 vzorky 

studniční vody a v ukazateli Eschericha coli bylo mimo limit 5 vzorků vod (23,8 %).  

Ukazatelé jakosti pitné vody, limitovaných mezní hodnotou (MH) a obvykle nepředstavující 

zdravotní riziko, nebyly dodrţeny u 9 vzorků (42,9 %) studniční vody, a to v ukazatelích: 

koliformní bakterie (5 vzorků, tzn. 23,8 %) a počty kolonií při 22
o
C (8 vzorků, tzn. 38,1%).   

V ukazatelích fyzikálně-chemických nevyhověla jakost vody v 6 studních (29 %), a to 

v ukazateli ţeleza a hodnotě pH. Místním měřením byly stanoveny hodnoty volného chloru, 

pH, teplota a pach. Z deseti dezinfikovaných studní byla MH volného chloru dodrţena pouze 

u 5 studní. Nepřijatelný pach, vyvolaný „přechlorováním“ studniční vody a překročená MH 

ukazatele pH (pH <6,5) byla zaznamenán pouze v 1 případě. Z celkových 21 soukromých 

studní, kvalita vody v 9 domovních studní prokazatelně vyhověla poţadavkům legislativy 

(252/2004S.) v rozsahu výše uvedených ukazatelů.   

 Místní šetřením prostředí, ve které se studny nacházejí, bylo provedeno pouze v 10 

případech. V nejbliţším okolí posuzovaných IZ nebyly zjištěny ţádné viditelné zdroje 

znečištění. Všechny zdroje vody jsou součástí rekreačních chat, které jsou umístěny 

v neznečištěném prostředí. 

Podle vyhlášky 252/2004Sb., lze vyšší koncentrace ţeleza ve vodě individuálních zdrojů, 

způsobené geologickým pozadím, aţ do 0,50 mg.l-1, povaţovat za vyhovující, za 

předpokladu, ţe nedochází k ovlivnění organoleptických vlastností vody.  

 Nevyhovující mikrobiologické znečištění můţe souviset s intenzitou a nepravidelností 

vyuţívání zdroje. K faktorům, které mohou do značné míry ovlivnit jakost vody v ukazatelích 

mikrobiologických i chemických je jakost materiálů a technických zařízení a předmětů, které 

přicházejí do styku s vodou.   

 

5.3. Celkový přehled výsledků kvality individuálních zdrojů oblastí. 

Souhrnné zpracování 563 výsledků stanovení ukazatelů jakosti pitné vody získaných 

rozborem 43 vzorků vody, odebraných v rozmezí let 2009 - 2011 ze sledovaných soukromých 

studní v oblastech obce Rusín a Malé Morávky, je uvedeno v tabulce č. 5 
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Tabulka č. 5 Souhrnný přehled údajů o kvalitě vody 43 IZ v oblasti obce Rusín a M.Morávky 

ukazatel 
typ 
limitu  oblast 

počet 
vyhovujících 
stanovení 

počet 
nevyhovujících 
stanovení 

% 
překročení 

počet 
stanovení 

enterokoky NMH Rusín 9 13 59,1 22 

    

Malá 

Morávka 4 3 75 7 

Escherichia 

coli NMH Rusín 11 11 50 22 

    

Malá 

Morávka 16 5 23,8 21 

koliformní 

bakterie  MH Rusín 1 21 95,5 22 

    

Malá 

Morávka 16 5 23,8 21 

počty kolonií 

při 22°C  MH Rusín 12 10 45,5 22 

    

Malá 

Morávka 13 8 38,1 21 

počty kolonií 

při 36°C  MH Rusín 0 0 0 22 

    

Malá 

Morávka 13 2 13,3 15 

amonné ionty  MH Rusín 22 0 0 22 

    

Malá 

Morávka 19 0 0 19 

dusičnany  NMH Rusín 15 7 31,8 22 

    

Malá 

Morávka 19 0 0 19 

dusitany  MH Rusín 22 0 0 22 

    

Malá 

Morávka 19 0 0 19 

CHSK-Mn  MH Rusín 22 0 0 22 

    

Malá 

Morávka 19 0 0 19 

pH  MH Rusín 16 6 27,3 22 

    

Malá 

Morávka 17 2 11,8 19 

mangan  MH Rusín 22 0 0 22 

    

Malá 

Morávka 2 0 0 2 

ţelezo  MH Rusín 22 0 0 22 

    Malá 10 6 37,5 16 
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Morávka 

pach  MH Rusín 18 4 18,2 22 

    

Malá 

Morávka 12 1 8,3 13 

chuť  MH Rusín 0 0 0 0 

    

Malá 

Morávka 12 1 8,3 13 

barva  MH Rusín 0 0 0 0 

    

Malá 

Morávka 13 0 0 13 

zákal  MH Rusín 0 0 0 0 

    

Malá 

Morávka 13 0 0 13 

volný chlor  MH Rusín 1 3 75 4 

    

Malá 

Morávka 5 5 50 10 

konduktivita  MH Rusín 0 0 0 0 

    

Malá 

Morávka 13 0 0 13 

Celkem     428 113 36 563 

  

  

Z celkového počtu 290 stanovených hodnot ukazatelů jakosti vody IZ v oblasti obce Rusín, 

byly limity zdravotně významných ukazatelů limitovaných NMH překročeny v 31 případech.  

Mezní hodnoty (MH) ukazatelů jakosti charakterizujících především organoleptické 

vlastnosti vody, pH a ukazatele mikrobiologické, nebyly dodrţeny v 44 případech. Ostatní 

hodnocené kontaminanty (Mn, Fe, NH4
+
, NO2

-
) ve vzorcích studničních vod často 

nepřesahovaly mez stanovitelnosti pouţité analytické metody.  

Z celkového počtu 273 stanovených hodnot ukazatelů jakosti vody IZ v oblasti obce Malé 

Morávky, byly limity zdravotně významných ukazatelů limitovaných NMH překročeny v 8 

případech. Mezní hodnoty (MH) ukazatelů jakosti charakterizujících především 

organoleptické vlastnosti vody, pH, Fe a ukazatele mikrobiologické, nebyly dodrţeny v 30 

případech. Ostatní hodnocené kontaminanty (Mn, NH4
+
, NO2

-
) ve vzorcích studničních vod 

často nepřesahovaly mez stanovitelnosti pouţité analytické metody. 
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 Graf č.4 Celkové hodnocení kvality vody všech posuzovaných individuálních zdrojů 

 

  

Největším problémem posuzovaných studní v obou oblastech je jejich bakteriální závadnost. 

Z celkového počtu posuzovaných 21 studní (273 stanovení) v oblasti obce Malé Morávky 

prokazatelně vyhovělo svou kvalitou vody poţadavkům legislativy v rozsahu výše uvedených 

ukazatelů, pouze 9 studní. 

V oblasti obce Rusín, z celkového počtu 22 studní (290 stanovení) vyhověla poţadavkům 

legislativy v rozsahu výše uvedených ukazatelů, kvalita vody pouze v jedné domovní studni 

(10 stanovení). 
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6. Technologické moţnosti úpravy vody pro individuální zdroje 

Úpravou vody se rozumí soubor různých technologických (mechanických, chemických, 

biologických) procesů, jimiţ se upravují nevyhovující fyzikální, chemické a mikrobiologické 

vlastnosti vody tak, aby mohla být pouţita pro daný, určitý účel. Veškeré technologické 

moţnosti úpravy vody by měly směřovat ke zvýšení jakosti vody ve smyslu sníţení obsahu 

neţádoucích chemických a organických látek, odstranění bakteriální závadnosti, přičemţ 

biogenní hodnoty upravené vody by měla být zachována. Výběr vhodného zařízení k úpravě 

vody závisí především na tom k jakému účelu a v jakém ´mnoţství bude voda pouţívána a na 

charakteru nevyhovujících parametrů kvality vody.  Mezi hlavní faktory, které ovlivňují výběr 

technologie a způsob úpravy vody z IZ patří především vstupní fyzikálně- chemické a 

mikrobiologické parametry studniční upravované vody[6].  

Rozsáhlý obor zařízení, pouţívaných jak pro úpravu nebo dodatečnou úpravu (doúprava) 

vody z veřejných vodovodů, tak i pro úpravu vody z domovních studní individuálního 

zásobování vodou, je známější pod názvem „vodní filtry“.  V současné době jsou tato zařízení 

vedeny jako jeden z hlavních způsobů „nevodárenského“ zásobování pitnou vodou [15]. 

 

„Vodní filtry“ pracují na principu:  

 Mechanická filtrace   

 Sorpce na aktivním uhlí a podobných médiích  

 Výměně iontů na iontoměničích  

 Usmrcení či inaktivaci růstu bakterií pomocí UV záření nebo těţkých kovů 

 

Většinou se u těchto zařízení na dodatečnou úpravu vody jedná o kombinaci 2-3 způsobů 

úpravy, protoţe kaţdá působí pouze selektivně na určitý druh znečištění. Častá je kombinace 

s některým prvkem dezinfekce. Všechna tato zařízení vyţadují pravidelnou údrţbu [34]. 

 

6.1 Základní typy přístrojů „vodních filtrů“. 

Zařízení podle svého fyzikálně-chemického nebo a chemického principu odstraňují z vody IZ 

mechanické částice, selektivně některé anorganické a organické látky, pachotvorné látky a 

bakterie. Velmi často se jedná o kombinaci několika druhů znečištění. Pro úpravu vody 

z individuálních zdrojů se nejvíce pouţívají tyto základní typy přístrojů: 
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 Nádobový filtr – Zařízení s horní a dolní nádobou, objemů zpravidla a 1-2 litry, pod horní 

nádobou je upevněn filtr s objemem hmot cca 0,1 litru. Voda samospádem protéká z horní 

nádoby přes filtrační vloţku do dolní nádoby, kde se jímá. Doba filtrace 1l trvá cca 6 

minut a filtrace nevyţaduje tlakovou vodu. 

 

 Průtočný filtr – patří do kategorie filtrů „point-of-use“ (umístění v místě spotřeby). 

Přístroj se instaluje buď těsně před, nebo na vodovodní baterii a má samostatný vývod 

(tzv. zařízení třetího kohoutku). Voda protéká pod tlakem.     

- Bateriové (dřezové filtry) – filtry jsou konstrukční podskupinou zařízení třetího kohoutku. 

Vlastní filtrační těleso malých rozměrů tvoří s přepínačem jeden celek. Instaluje se na 

konec výtokového ramínka vodovodní baterie nad dřezem.   

- Potrubní filtry -  filtry jsou vsazovány do potrubí na takových místech, kde mohou být 

doplňkem sloţitější technologické sestavy. V případě potřeby jsou opatřovány „bypassy“- 

obtokem vody [11]. 

 

 Průtočný filtr – patří do kategorie filtrů, „point-of-entry“ (umístění na vstupu do 

objektu). Zařízení o větší kapacitě se instaluje na vodovodní potrubí na vstupu do objektu 

a upravuje vodu pro celý objekt.  Technologicky nejjednodušší a nejlevnější jsou 

mechanické filtry. Často jsou součástí technologického článku, jehoţ úkolem je převedení 

rozpustných forem ţeleza a manganu na nerozpustné a následně se filtrem odstraní [33,10] 

 

6.2 Vodní filtry pro úpravu vody v místě pouţití. 

Nejčastější úlohou (do)úpravy vody v místě spotřeby“, je tzv. zušlechtění studniční vody na 

kvalitní vodu pro pití, vaření a přípravu jídel a nápojů. Ta představuje pouhé 1,5 aţ 2 % 

z celkového objemu (cca 150 l na osobu a den) spotřebované vody pro pitné i uţitkové účely. 

Do kategorie filtrů, upravující podíl pitné vody slouţící pro pití a vaření a přípravě pokrmů: 

 

 Filtr s aktivním uhlím (AU) -  filtr se sloupcem zrněného aktivního uhlí s vysokou 

adsorpční kapacitou, odstraňuje především organoleptické závady pitné vody. Funkce 

filtru není univerzální, především ne v případě huminových látek. V dostatečně 

kapacitním filtru s dostatečnou dlouhou dobou kontaktu vody s AU zachycuje i látky 

charakteru herbicidů, pesticidů a jejich rozkladných produktů. Odstraňuje či  radikálně 

sniţuje obsah řady dalších zdraví škodlivých látek, například: vedlejší produkty 
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dezinfekce (THM, aj těkavé látky), stopy ostatních chemických látek pouţívaných 

v zemědělství. Filtrace přes AU neovlivňuje původní minerální sloţení vody, čímţ 

zachovává její biogenní hodnotu [33,10]. 

 

 Filtr „denitratační“ -  filtr se speciální iontovou náplní silně bazického anexu 

s makroporézním skeletem a funkční skupinou -N
+
(R)3 se schopností vyměňovat 

neţádoucí dusičnanové ionty (NO3
-), přítomné v bakteriologicky nezávadné upravované 

pitné vodě za ionty jiné, např. za chloridy, sírany a hydrogenuhličitany. Kapacita filtrační 

náplně je závislá na vstupní koncentraci některých ukazatelů jakosti upravované pitné 

vody (dusičnanů, síranů, ţeleza a manganu). Některá filtrační loţe, vybavené speciální 

iontovou hmotou jsou schopny „zachycovat“ i několik iontů naráz, v závislosti na 

chemismu upravované vody [33,10]. 

 

 

 Filtr „dekarbonizační“ – filtr se speciální iontovou náplní slabě kyselého katexu, který 

„odstraňuje“ tzv. přechodnou tvrdost pitné vody, kterou tvoří převáţně 

hydrogenuhličitany vápníku a hořčíku. V podstatě to znamená, ţe jsou odstraňovány 

pouze ty ionty „tvrdosti“vody (např. Ca
2+

, Mg
2+

), které jsou ekvivalentní přítomným 

(HCO3)
2-

 a při zvýšené teplotě vody se sráţí jako vodní kámen. Filtry se většinou 

pouţívají pro vody „ tvrdé“, se vstupní koncentrací Ca+Mg >2,5mmol/l [33]. 

 

Sniţování obsahu těchto esenciálních prvků ze zdravotního hlediska není ţádoucí. Pokud je 

nezbytné odstranit nadlimitní „tvrdost vody“ ve vodě z technických důvodů, je účelnější 

umístit tento stupeň úpravy tak, aby k pití a k přípravě jídel byl k dispozici přívod vody 

neupravené [34,35]. 

 

 Filtr „membránový“ – mechanický membránový filtr s velikosti pórů cca 0,2 -0,5 µm je 

určený k separaci mikroorganismů, přičemţ biologická hodnota pitné vody je zachována.     

Mikrofiltrace je uskutečňována keramikou, nebo křemelinou bez přídavku dalších 

chemikálií. Nejnovější způsob mikrofiltrace je realizován polypropylénovými dutými 

vlákny, která se mohou aplikovat jako tzv. dezinfekční koncovka do hlavice filtru. 

Výhodou tohoto uspořádání je zvýšení účinků (do)úpravy v jednom zařízení o 

mikrobiologickou a biologickou úpravu. Podmínkou je dostatečný vodovodní tlak [10].   
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6.3 Vodní filtry pro úpravu vody na místě vstupu do objektu 

 Tato zařízení řeší především ty závady pitné vody, které způsobují technické potíţe v 

rozvodech a zařízeních, např. nadlimitní koncentraci ţeleza a manganu, vysokou mineralizaci 

(„tvrdost“) nebo vysoký obsah tzv. agresívního CO2. Cílem těchto zařízení je především 

ochrana rozvodů vnitřního vodovodu a následné ochrana zařizovacích „vodních“ spotřebičů 

domácnosti.  Do kategorie filtrů instalovaných především na vstupu do objektu patří:   

 

 Filtr mechanický (MF) – potrubní pouzdro s filtrem, se schopností zadrţet na svém povrchu 

mechanické částice, se umisťuje zpravidla do stávajícího potrubí, na vstupu do zásobovaného 

objektu. Principem metody je průtok vody přes materiál, který zachytí a zabrání průniku 

nerozpuštěných látek, jako např. jemného písku, produktů koroze a dalších mechanických 

nečistot. Tímto opatřením se sniţuje poruchovost a zvyšuje ţivotnost řady zařizovacích 

předmětů vnitřního vodovodu. Pro přiměřený efekt separace nerozpuštěných látek a 

vyhovující poměr mezi průtokem a tlakovými ztrátami, jsou pro domácnosti nejvhodnější 

filtrační vloţky s póry do 30 µm. Nejběţnější jsou vloţky z navíjeného PP či PE vlákna, aj. 

 

 Filtry s výměnnými filtračními vloţkami nebo náplněmi – odstraňují různé druhy 

znečištění. Tyto filtry je moţné vzájemně napojit sériově nebo paralelně, a tak provádět různé 

druhy úpravy vod [32,10,33]. 

 

6.4 Dezinfekce vody individuálních zdrojů 

Dezinfekce je proces ničení či separace choroboplodných organismů a zárodků baktérií, 

pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů. Výběr správného postupu 

závisí jak na technických parametrech studně (vrtaná nebo šachtová), způsobu čerpání vody a 

jakosti, stupně znečištění studniční vody. Při kontinuální chemické dezinfekci lze vyuţít 

automatické dávkovače, k udrţení ţádané koncentrace dezinfekčního prostředku ve vodě[12].   

 

Chemické způsoby dezinfekce  - mezi nejběţnější chemické dezinfekční prostředky patří 

preparáty na bázi chloru a solí prvku stříbra.  Hlavní nevýhody pouţité dezinfekce: 

 vyšší koncentrace chloru velmi negativně ovlivňují senzorické vlastnosti pitné vod.    
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 existence vedlejších produktů dezinfekce, které vznikají reakcí chloru nebo jiného 

dezinfekčního oxidačního činidla s NOM ve vodě. Tyto produkty představují široké 

spektrum látek, jen zčásti známých, ale podezřelých z karcinogenních účinků na lidské 

zdraví. 

 SAGEN (AgNO3) obsahuje účinnou látku s oligodynamickými účinky s min. 

koncentrací 0.8% stříbra. Pouţívá se pro dlouhodobou dezinfekci studniční vody při 

jednorázové aplikaci 1x aţ 2x ročně, v mnoţství 10g.m
-3

 vody. Minimální expoziční 

doba je 2-3 dny [11]. 

 

Dezinfekce chlorací    

 CHLORNAN SODNÝ (NaClO) -  dezinfekční prostředek, pouţívaný nejen k dezinfekci 

vody, ale i pro závěrečnou dezinfekci dna a stěn po vyčištění, asanaci studny. 

 SAVO -  účinná látka přípravku je chlornan sodný. Doporučené dávkování je 20-90 ml.m
-

3
 vody (cca 0,8mg Cl2/litr vody), tedy odstupňované pro nejniţší aţ nejvyšší zatíţení (dle 

CHSK) dezinfikované vody. Aby současně s vodou byla provedena dezinfekce rozvodů, 

doporučuje se po cca 5hodinách působení načerpat vodu do rozvodů a zařízení.   

 CHLORAMIN B – (sodná sůl benzensulfochloraminu) v prášku. Doporučená dávka je 5-

10g/m
3
, coţ odpovídá 1-2mg/lCl2. Pro dezinfekci stěn studny a zařízení je doporučena 

dávka 10-20g/m
3
. Doporučená expozice je nejméně 2hodiny. 

 K dalším dezinfekčním prostředkům patří SANOSIL DDW, SANOSIL D10, představující 

tekuté přípravky na bázi H2O2 a Ag, dále přípravky na bázi dichlorizokyanurátu sodného 

(PHAR-X-AQUA), některé obsahují i dechlorační látku (thiosíran sodný), na bázi 

kyseliny peroctové se silnými oxidačními účinky (PERSTERIL), aj. [10,11,2]. 

Pro hygienické zabezpečení pitné vody je sice nezbytná určitá zbytková koncentrace volného 

chloru ve vodě k zabránění sekundární kontaminaci bakteriemi, ale zvyšování dávek 

desinfekčních prostředků na bázi chloru, úměrně se stoupajícím obsahem organických látek, 

je velmi rozporný. Při vysokých vstupních koncentracích Cl2 můţe docházet k urychlení tzv. 

zaokrování studny s důsledkem sníţení aţ likvidace její vydatnosti [10,11,2]. 

 

Fyzikální způsoby dezinfekce  

 Dezinfekce UV zářením - metoda, vyuţívající bakteriocidních účinků ultrafialového 

záření, které produkují UV lampy – rtuťové křemenné lampy. Pro dezinfekční účinek UV 

záření je směrodatná radiační dávka, která je dána výkonností zářiče UV-C, absorbancí 
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vody a době působení. Dezinfekcí UV zářením nejsou do vody vnášeny ţádné chemikálie 

a nevznikají tedy ani ţádné vedlejší rizikové produkty. Nevýhodou UV zdrojů je, ţe na 

počátku záţehu UV zářiče není výbojka okamţitě na provozních podmínkách a je tedy 

nutno řešit počátek provozu např. recirkulací vody. Zvolená metoda představuje relativně 

vysokou pořizovací cenu a vyšší provozní náklady spojené s poměrně krátkou ţivotností 

UV lamp. Metoda není příliš vhodná pro úpravu pitné vody s překročenou limitní 

hodnotou dusičnanů a zákalu [10]. 

  Dezinfekce varem – nejstarší a nejjednodušší účinný prostředek „dezinfekce“, bakteriálně 

kontaminované vody. Potřebná délka varu je udávána velmi rozdílně. V našich 

podmínkách by pro likvidaci bakteriální, virové i parazitární kontaminace vody bez zákalu 

měl postačit 1-5minutový var [11]. 
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7. Návrh řešení pro nevyhovující podmínky 

 Kvalita vody ve studních odráţí nejen kvalitu vodního zdroje, ale také stav jeho okolí a 

prostředí, ve kterém se studna nachází. Z těchto důvodů je proto prioritní záleţitostí objasnit 

příčiny a zdroje znečištění domovních studní a vrtů a pokusit se tento zdroj eliminovat.  

K nejdůleţitějším opatřením a řešením patří: 

 Vyhledat a následně asanovat všechny moţné zdroje znečištění.  Kvalita vody stávajících 

individuálních zdrojů je nejvíce ohroţena v místech, kde jsou v infiltrační oblasti jímané 

zvodně potenciální zdroje znečištění (např. ţumpy, septiky, skládky odpadů, ropné 

produkty, apod.). Hlavní nebezpečí představují skryté zdroje znečištění, jako např. 

zapomenutá, zasypaná hnojiště, průsaky odpadních vod z netěsnících a pravidelně 

nevyváţených ţump z poškozených (vodotěsnost) a nefunkčních septiků. Kontaminaci 

prostředí je moţné očekávat zejména od trativodů odpadních vod, skládek různých 

odpadů. Zemědělsky obhospodařované pozemky představují ohroţení kvality vody 

zejména v období zvýšených průtoků nedaleko protékajících, nezpevněných vodních toků. 

 

 Provést kontrolu technického stavu studny či vrtu. Na technická provedení těchto 

vodohospodářské staveb jsou kladeny určité nároky. Technický stav studny, by měl v 

průběhu jejího provozu odpovídat ustanovením ČSN 75 5115 - studny individuálního 

zásobování vodou. Důleţité je prověření vodotěsnost krycí desky, pláště studny apod.  

Z těchto důvodů bych rozhodně navrhla nahradit stávající poškozený kryt studny, 

nedělenou, betonovou deskou. Tímto způsobem lze zabránit vnikání dešťových vod a 

nečistot do studny. V případě vrtů je nutné uzávěr trubky zajistit proti neoprávněné 

manipulaci.  

 

 Prověřit technické zařízení a vyloučit moţnost poruchy nebo nevhodnosti čerpacího 

zařízení. Čerpací zařízení musí být z materiálu, vhodného pro styk s pitnou vodou dle 

Vyhlášky 409/2005Sb. a jeho osazení musí být provedeno tak, aby při jeho provozu 

nedocházelo k zbytečné kontaminaci studniční vody. Při výběru vhodného materiálu je 

nutné znát kvalitu vody a její agresívní vlastnosti. Bez chemického rozboru a posouzení 

vlivu vlastností vody na poţadovaný typ materiálu, nelze jakost dopravované pitné vody 

zaručit. Zvolením nevhodného materiálu, vzhledem k vlastnostem studniční vody, můţe 

dojít k negativnímu ovlivnění vlastností, původně kvalitní pitné vody. Materiál se můţe 
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stát zdrojem různých kovů, toxických organických látek, nebo ovlivní senzorické 

vlastnosti vody [10,26,11]. 

 

 Zajistit ochranu nejbliţšího okolí studny (min. 1-2m). Nutná je vodotěsná dlaţba nebo jiná 

rovnocenná úprava povrchu. Zamezit manipulaci a skladování rizikových látek, jako např. 

nátěrových hmoty, rozpouštědel, ropných produktů i znečištěné stavební suti),  zejména 

v blízkosti zdroje vody. V podstatě je nutné zabránit, aby plocha kolem studny do 

vzdálenosti 10m nepřišla do styku s ţádnými nebezpečnými látkami [24,26,11]. 

 

 Provést dezinfekci nebo čištění studny. Jednorázová dezinfekce problém mikrobiálního 

znečištění neodstraní v případě, ţe se jedná o znečištění trvalé. To znamená, ţe nelze 

zjistit zdroj kontaminace anebo znečištění nelze asanovat. Pokud nelze zdroj mikrobiální 

kontaminace odstranit, nezbývá, neţ vodu pouţívat k jiným účelům nebo ji upravovat tj. 

dezinfikovat průběţně. Další moţností je samozřejmě zajistit jiný zdroj pitné vody. 

 V případě dlouho nevyuţívané studny nebo jednorázového (náhodného) znečištění, 

postačí studnu vyčistit a dezinfikovat [24,26,11].   

 

 Udrţovat kvalitu vody ve studni. Nejmenší vzdálenost studní od zdrojů moţného 

znečištění je stanovena na základě hydrogeologického průzkumu a posudku. U studní 

individuálního zásobování vodou přitom musí být dodrţeny minimální vzdálenosti, které 

předepisuje Vyhláška MMR ČR č. 269/2009 Sb. o obecných poţadavcích na vyuţití 

území. Tabulka č. 5  

- uvádí minimální vzdálenosti studní od zdrojů znečištění [1,2,26]. 

 

 

 

                                                                                                                     

Zdroje moţného znečištění *  A**       

(m) 

B***

(m) 

Ţumpy, septiky, DČOV, potrubí vnitřní kanalizace a kanalizační 

přípojky 

12 30 

Nádrţe tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v budově nebo 

samostatné pomocné budově, garáţe 

  7 20 

Chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých 

kusů hospodářských zvířat 

10 25 

Veřejné komunikace, silniční příkopy 12 30 
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Individuální omývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí 

odtokové potrubí a strouhy 

15 40 

* *) Pro ostatní zdroje moţného znečištění, např. siláţní ţlaby, sklady chemických látek pro 

ochranu rostlin, sklady průmyslových hnojiv a ropných látek, se nejmenší vzdálenosti stanoví na 

základě hydrogeologického posudku nebo průzkumu. 

 

 **) A - málo propustné prostředí např. povodňové a svahové hlíny a spraše, hlinito-kamenité 

sutě, zahliněné štěrky a písky, spraše, tufy a tufity, kompaktní pískovce s jílovitým, kaolinitým, 

vápenitým a jiným tmelem, jílovitě zvětralé břidlice. 

 

***) B - propustné prostředí např. štěrky, písky, silně písčité hlíny, písčito-kamenité sutě, 

porézní hrubozrnné pískovce a připovrchově rozpukané horniny jako pískovec, ţula, opuka a 

křemitá břidlice. 

  

Tabulka č. 5 Minimální vzdálenosti domovních studni od moţných zdrojů znečištění:       
 

 Pravidelně kontrolovat ověřovat kvalitu vodního zdroje a zdravotní nezávadnost studniční 

vody. Při nevyhovujícím nálezu je nutné rozbor vody opakovat vţdy, neţ se přistoupí 

k zásadním nápravným opatřením. Důvodem pro ověření kvality vody z  individuálních 

zdrojů můţe být zejména: 

- kaţdý větší zásah ve studni (oprava, výměna čerpacího zařízení a porušeného 

krytu studně) a jejím nejbliţším okolí  

- náhlá změna chuti, barvy nebo zákalu vody, opakovaná průjmová onemocnění, 

- zvláštní klimatické jevy či situace (velké deště, tání sněhu, ale i dlouhodobá 

sucha spojená s poklesem hladiny spodních vod), 

- problémy s kvalitou v minulosti nebo stálá úprava či dezinfekce vody 

- existence rizikových činností [11,21,10]. 
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8. Závěr 
 

Cílem této diplomové práce je zpracování přehledu individuálních zdrojů v  

porovnávacích oblastech obcí Malé Morávky a Rusín, které náleţí do územně vyššího 

územního správního celku Bruntál. Na základě posouzení laboratorních výsledků vybraných 

ukazatelů jakosti pitné vody individuálních zdrojů zájmových oblastí a výsledků místního 

šetření, zaměřeného na zjištění moţných zdrojů znečištění v jejich okolí, jsem vyhodnotila 

zdravotní rizika, plynoucí z pouţívání bakteriálně a chemicky kontaminovaných vodních 

zdrojů individuálního zásobování vodou a navrhla vhodná opatření ke zlepšení současných 

nevyhovujících podmínek.  

 Porovnáním výsledků s legislativou jsem zjistila, ţe společným problémem kvality vody 

individuálních zdrojů obou oblastí je mikrobiální znečištění studničních vod (u ukazatelů 

s nejvyšší mezní hodnotou se počet enterokoků ve vzorcích vod pohyboval od 2 do 

200KTJ/100ml a počet Escherichia coli od 1 do 200KTJ/100ml) a obsah dusičnanů (od 59 do 

170mg.l
-1

). Z celkového počtu posuzovaných 43 studní, vyhovělo svou kvalitou vody 

poţadavkům legislativy v rozsahu vybraných ukazatelů jakosti pitné vody, pouze jedna studna 

z oblasti obce Rusín a 9 studní z oblasti Malé Morávky.   

Relativně lepší výsledky kvality vody IZ v oblasti obce Malé Morávky jsou dány jednak 

specifickými podmínkami vyuţívání území, které zajišťují ochranu podzemních vod této 

chráněné lokality a jednak hlubokými vrty, které umoţňují jímání vody z větších hloubek a 

tím zvyšují pravděpodobnost získání nekontaminované kvalitní podzemní vody. 

  

Nevyhovující výsledky kvality vody ve stávajících zdravotně rizikových individuálních 

zdrojích oblasti obce Rusín, by se měly stát jedním z mnoha důleţitých podkladů pro 

schválení a vybudování veřejného vodovodu v jeho místních částech, ve kterých veřejný 

vodovod není ještě vybudován. 

Zlepšení současného stavu individuálních zdrojů vidím nejenom ve větší zodpovědnosti 

majitelů a uţivatelů za péči o svou vlastní studnu, ale především v samotném pozitivním 

přístupu ze strany široké veřejnosti k ochraně všech vodních zdrojů, resp. celému ţivotnímu 

prostředí. Kvalita všech vodních zdrojů závisí na řadě faktorů jak přírodních, tak zejména 

antropogenních a jejich ochrana vyţaduje intervenční opatření na všech úrovních.  
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Zásadní náprava by měla směřovat do oblasti legislativní, ve které je moţné lépe definovat a 

právně „ošetřit“ochranu těchto individuálních zdrojů a povinnosti jejich majitelů a 

provozovatelů. Důleţité místo by měly zaujmout i osvětové činnosti a aktivity. 
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THM                     trihalomethanes) 

                     trihalogenmethany 

TOC                     (total org carbon)anic 

                     celkový organický uhlík 
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