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Mít vlastní vodní zdroj znamená nemít nouzi o vodu. Pro domácnost, pro dUnu, pro chatu, pro zahrádku, pro zvírectvo.
Cena za vodu se stále zvyšuje a proto si lidé porizují studny ci vrty. Chcete-Ii i Vy budovat vodní zdroj, nezapomente, že:

VODNí

ZDROJE@
CHRUDIM

.
.
.
·
·

studna je stavba a vyžaduje stavební povolení, za nekterých okolností rovnež predbežnou registraci u státní geologické služby
studnou nebo vrtem mužete ovlivnit blízké i vzdálenejší vodní zdroje proto je úcelná vcasná konzultace s hydrogeologem
konstrukce studny ci vrtu musí splnovat urcité predpoklady, jejichž dodržení bude zárukou dlouhodobé funkce vodního zdroje
vrty o prumeru vrtání menším než 120 mm nebývají vhodné pro odber vody neumožnují totiž vybudování filtru, bránícího pískování
do zdroju pro zásobování pitnou a užitkovou vodou lze užít jen vystrojovací materiály s hygienickým atestem
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DEZINFEKCE STUDNY
Dezinfekce má hlavní význam v prípadech, kdy je rozborem prokázána mikrobiologická závadnost vody. Dezinfekce je však vhodná po
každém zásahu, pri kterém mohlo dojít ke znecištení studny (vnik povrchové vody, úpravy studny, rozklad uhynulého živocicha atd.).
V následujících bodech je strucne uveden postup prací pri provádení dezinfekce studny. Upozornujeme, že pred jakýmkoli vstupem do
studny je treba vyloucit výskyt jedovatých plynu a prokázat prítomnost kyslíku. Pri veškerých pracích je rovnež nutné dodržovat zásady
bezpecnosti a hygieny práce.
1. Mechanické vycištení studny
Pokud je možné, studnu vycerpeme a pri snížené hladine podzemní vody studnu vycistíme (vyndáme spadlé predmety, zbavíme
usazenin na dne a na stenách, odstraníme vrostlé koreny rostlin, opravíme porušené spáry ve stenách atd.).

2. Dezinfekcesten studny
Pri snížené hladine podzemní vody po dukladném mechanickém vycištení provedeme dezinfekci sten studny silným roztokem
chlorového preparátu (napr. Chloramin B, SAVO, chlornan sodný, chlorové vápno atd.).

3. Odkalenívody

Po 6 - 24 hodinách (pusobení dezinfekcního prostredku na stenách, stoupání hladiny ve studni) provedeme opetovné odcerpání vody
ve studni. Cílem je odstranit zbývající necistoty a zákal ve vode.

4. Dezinfekcevody ve studni
Dezinfekce krátkodobá

Dezinfekce dlouhodobá

Použití

v prípade jednorázového
znecišteni

Dezinfekcní

chlorové preparáty (napr. Chloramin B, SAGEN

Dezinfekce trvalá

mikrobiol. v prípade mikrobiol. znecišteni v prípade trvalého mikrobiol. znecištení
dlouhodobého charakteru
(prostredek

na

bázi I UV-zárení, mikrofiltrace, trvalé dávkování

chlorových preparátu aj.
prostredky chlornan sodný, SAVO atd.), príp. jiné koloidniho stríbra)
Doba
omezená (cca dny až týdny); voda je omezená (cca mesice); závisí na není omezena; limitována je pouze
pritomnosti
koloidního
stríbra správnou funkcí instalovaného zarízení
sorbovaného na stenách a v okolí
studny. Po urcité dobe se stríbro
vyplavi a úcinek mizí

pusobení

chránena jen pokud obsahuje aktivni
chlor, který z vody v závislosti na
ruzných podminkách mizi (samovolný
rozklad, redeni pri odberu vody aj.)

Postup
práce

montáž zarízení k trvalé dezinfekci vody
vyžaduje odborné znalosti a praktické
Tuto práci doporucujeme
2. Vypocteme dávku dezinfekcního cinidla dle doporuceni výrobce na etikete. zkušenosti.
sverit odborné firme.
Lze doporucit dávku cca 5 9 aktivního chloru na 1 m3 vody (asi 35 ml
roztoku chlornanu sodného, príp. SAVO, nebo 15 - 20 9 chlorového vápna
ci Chloraminu B) nebo 10 9 SAGENU na 1 m3
1. Vypocteme

objem vody [m3] ve studni dle vzorce: 3,14

. r . V. kde

r je

polomer studny v metrech a v je výška vodního sloupce v metrech

3. Dávku dezinfekcního prostredku rozpustíme vodou v kbelíku z umelé
hmoty a vlijeme do studny (prípadne pokropíme vnitrní zarízení studny napr. potrubí). Výplachy kbelíku vlijeme opet do studny.
4. Po pul hodine spláchneme vodou vnitrní zarízení studny a prudce vlijeme
nekolik kbelíku vody do studny (promísení obsahu).
5. Pri dezinfekci chlorovými preparáty by mel být chlor z vody zretelne cítit
(koncentrace cca 1 - 2 mgll). Jestliže jsou známky prítomnosti chloru
slabé, vlijeme do studny ješte polovinu puvodní dávky dezinfekcního
cinidla a opakujeme následný postup bez omývání vnitrniho zarízení.
6. Dezinfekci rózvodného potrubí provedeme odcerpáním nekolika konví
z rucniho cerpadla ci postupným odpouštením ventilu v rozvodné síti.
7. Pri dezinfekci chlorovými preparáty necháme vodu ve studni pres noc
v klidu. Poté otevreme nekterý vetší výtok z rozvodné síte a vodu necháme
. vytékat tak dlouho, až pach a chut chloru nejsou témer znatelné (obsah
chloru kolem 0,3 mgll). Pri dezinfekci prípravkem SAGEN necháme vodu
v klidu nejméne 48 hodin.'

Upozornení

silne chlorovanou vodu lze použít
k príprave pokrmu a k pití jen po
predchozí dechloraci (napr. prevarení).
Pri dezinfekci je treba respektovat
pokyny v návodu u dezinfekcního
prostredku.

prípravek
SAGEN je
vhodné UV-Iampy i mikrofiltry jsou perspektivní
používat maximálne 2x do roka a prostredky dezinfekce. Voda po prutoku
respektovat pokyny v návodu temito zarízeními však neobsahuje
u dezinfekcního prostredku.
žádné zbytky dezinfekce. Proto je
vhodné zaradit prístroj blízko odberu
(zabránení
druhotnému
znecištení
v rozvodech).

5. Rozbor vody
Nekolik dní po dezinfekci (cca 14 dní) doporucujeme provést rozbor vzorku vody k overení úcinnosti provedených dezinfekcních prací.
U vetšiny malých zdroju postací zkrácený rozbor v cene cca 500 až 600 Kc (mikrobiologické a vybrané chemické ukazatele). Pred
odberem (lépe pred provádením dezinfekce studny nebo pri jakýchkoli problémech s kvalitou vody) je vhodné využít bezplatné
konzultace s odborníky firmy Vodní zdroje Chrudim.

