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    Doporu�ení: 

 
   V p�ípad�, že voda nevyhovuje po stránce mikrobiologické, chemické (obsahem amoniaku, 
dusitan�, dusi�nan�), je nutno provést technickou revizi vodního zdroje podle následujícího 
návodu:  
1. Prohlédnout okolí studny a odstranit veškeré zdroje zne�išt�ní (skládky, žumpy, hn�j, kanály) 
umíst�né v okruhu 10 m od studny. 
2. U siln� zne�išt�ných studní (bahno, silný zákal) vy�erpat veškeré množství vody ze studny. 
V p�ípad�, že nov� nastoupaná voda je i po vy�erpání zakalená, �erpání n�kolikrát opakovat. U 
nezasažených studní od�erpáme vodu asi na 1 m výšky vodního sloupce. 
3. Dno studny zbavit kalu a bláta, event. vym�nit asi 30 cm filtra�ní št�rkopískové vrstvy. Vnit�ní 
st�ny studny mechanicky vy�istit kartá�em. Sou�asn� vy�istit i �erpací za�ízení a potrubí. Pozor – 
p�ed vstupem do studny zjistit detektorem, p�ípadn� zapálenou sví�kou eventuelní výskyt 
jedovatých plyn� ! 
4. St�ny studny opláchneme �istou vodou a znovu vy�erpáme. 
5. Provedeme jednorázovou desinfekci (viz následný návod). 
  
Desinfekce studny 
Desinfekci provádíme chemickými preparáty na bázi chloru ( Chloramin T, SAVO). V p�ípad� 
ostatních p�ípravk� je lépe zjistit dle etikety nebo návodu, zda p�ípravek je ur�en k desinfekci pitné 
vody. P�ípravky lze zakoupit v prodejnách drogerie. 
Provedeme výpo�et objemu vody ve studni podle vzorce V = 3,14 . r2 . v,  kde 
                        V = objem vody 
                         r  = polom�r studny  
                         v  = výška vodního sloupce 
P�íklad: výška vodního sloupce = 10 m, pr�m�r studny = 1,6 m ( polom�r = 0,8 m)  
Objem vody ve studni   V = 3,14 . 0,8 . 0,8 . 10 =  20 m3 
 
Chloramin T – práškový p�ípravek  užívaný v množství 10 g na 1 m3   vody. Vypo�ítané množství   
(podle uvedeného p�íkladu 10 g . 20m3 = 200 g ) rozpustíme v 5 až 10  l vody. D�kladn� 
rozmíchaný roztok pak rozlijeme po st�nách a hladin� studny. Po n�kolika hodinách odpustíme 
trochu vody a tím na�erpáme vodu s desinfek�ním prost�edkem také do rozvodního potrubí. 
Dezinfek�ní prost�edek musí p�sobit nejmén� 24 hodin. Poté lze považovat desinfekci za 
skon�enou.  
 
SAVO ORIGINAL – kapalný p�ípravek používaný v množství 20 ml na 1 m3  vody. Vypo�ítané 
množství ( podle uvedeného p�íkladu 20ml . 20 m3 = 400 ml ) roz�edíme  v  5 – 10 l vody a opatrn� 
rozlijeme po st�nách a hladin� studny. Po n�kolika hodinách odpustíme trochu vody a tím 
na�erpáme vodu s desinfek�ním prost�edkem také do rozvodního potrubí. Desinfek�ní prost�edek 
musí p�sobit nejmén� 24 hodin. Poté lze považovat desinfekci za skon�enou. 
Pro odstran�ní zápachu chloru se doporu�uje �áste�n� od�erpat asi 1/3 objemu studny. 
O ú�inku desinfekce je nutno se p�esv�d�it kontrolním laboratorním rozborem. 
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