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• Zhodnotit vývoj jakosti pitné 

vody v podzemním zdroji ST-1 

v obci Studené (180 obyvatel)

• Provést monitoring 

povrchových vod – Nekořský

potok v blízkosti zdroje 

• Navrhnout opatření na zlepšení 

jakosti pitné vody

Cíl práce
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ST-1
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• Vybudován v roce 1995

• OP stanovena v roce 1999  - OP I. st. a OP II. st. (zóna 1 a 2)

• Rozsah OP - 31,5 ha

• Hloubka 57 m

• vydatnost 1 l/s

• Povolený odběr 20 000 m3/rok

• Zásobuje cca 100 obyvatel obce Studené

• Od r. 2006 problémy s dusičnany v pitné vodě

• Převážnou část OP II. tvoří orná půda – hospodaří zemědělský podnik 

KLAS Nekoř a.s.

• Území nepatří do zranitelných oblastí 

Podzemní zdroj ST-1
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OP I.st.

+

Úpravna vody

OP II. st. zóna 1

OP II. st. zóna 2



Zóna 1

• Zakázána manipulace (zejména skladování a aplikace) s látkami,

ohrožující jakost vod

• Hnojení zemědělských pozemků je přípustné pouze ve vegetačním

období průmyslovými hnojivy s maximální dávkou 70 kg N/ha.

Aplikace statkových hnojiv je zakázána.

• Zákaz pastvy hospodářských zvířat

• Aplikace přípravků na ochranu rostlin a hubení škůdců a rostlin jen

v určitých případech a se souhlasem vodohospodářského orgánu

• Zákaz výstavby jakýchkoliv hospodářských objektů a zařízení

Podmínky pro hospodaření na zemědělské půdě v OP II. st.



Zóna 2

• Zakázáno skladování a aplikace látek ohrožujících jakost vod

• Hnojení zemědělských pozemků je přípustné pouze ve vegetačním

období průmyslovými hnojivy nebo vyzrálým statkovým hnojem

s maximální dávkou 100 kg N/ha

• Aplikace přípravků na ochranu rostlin jen v určitých případech a se

souhlasem vodohospodářského orgánu

• Pastva skotu možná při zatížení max. 10 DJ na hektar. Nesmějí zde

však být žádné přístřešky nebo napajedla, kde by se mohla zvířata

koncentrovat do jednoho místa.

Podmínky pro hospodaření na zemědělské půdě v OP II. st.
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Nekořský potok

• pramení z výusti malého rybníka

• rybník dotován z podzemního pramene

• plocha povodí 6,99 km2

• délka toku 4,2 km

• Q v obci Studené 

• přibližně 1 – 1,5 l/s v letním období 

• 2,5 – 4 l/s v zimním období

• z hlediska jakosti důležité přítoky P1, P2

• převážná část povodí je zemědělsky 

využívána

• povodí není ve zranitelných oblastech

• přítok P2 pramení v remízku, který se 

nachází nad jímacím zařízením, je 

částečně zatrubněn
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Přítok P1
• vyvěrá v podmáčené části lesa nedaleko místního kravína

• Q = 0,2 -1 l/s,     v létě vysychá

• nad podmáčenou částí se nachází vyhloubená jáma (jímka) pro zachytávání 

silážních a jiných odpadních vod z kravína

• jímka vybudována před 4 roky, před tím ústily odpadní vody přímo do přítoku 

P1 (velký zákal a zápach)

• velikost cca 3 m x 3 m, hloubka 1,5 m , NEZPEVNĚNÁ

• po naplnění – nepravidelně vyvážena
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Metodika – jakost podzemní vody
• vzorky z podzemní jsou odebírány v pravidelně 4x-5x/rok,  výsledky jsou 

umisťovány na stránky obce, kde jsou veřejně přístupné

• zpracování vzorků pitné vody vyhodnocuje akreditovaná laboratoř Zdravotní 

ústav se sídlem v Ústí nad Labem – Centrum hygienických laboratoří

• výsledky pro tuto práci, byly zpracovány za období od listopadu 2015 do února 

2018

• zhodnoceny podle Vyhláška č. 252/2004 Sb., v platném znění
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• monitoring prováděn od dubna 2017 do března 2018

• vybráno 6 odběrných profilů

• výsledky porovnány s limity dle NV č. 401/2015 Sb. a dle ČSN 75 7221 - klasifikace 

jakosti povrchových vod

Metodika – jakost povrchové vody

• pH

• konduktivita

• rozpuštěný kyslík 

• teplota vody

• CHSK 

• celkový fosfor 

• celkový dusík 

• ortofosforečnany

• dusičnanový dusík 
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Odběrné profily

Profil 1

Profil 3
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Profil 4 Profil 5

Odběrné profily
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Profil 2 – přítok P1

- pod záchytnou jímkou

Profil 6 – přítok P2

- v blízkosti podzemního zdroje ST-1 

Odběrné profily
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Výsledky – jakost pitné vody

• Problematické ukazatele – dusičnany a pesticidy, pH

• v r. 1995 koncentrace dusičnanů 20 – 30 mg/l
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Výsledky – jakost pitné vody
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Výsledky – jakost pitné vody
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Výsledky – jakost povrchové vody

• Dle ČSN 75 7221 patří monitorované profily do třídy jakosti III až IV - znečištěná 

voda až silně znečištěná voda

• Nejvyšší hodnoty vždy profil 2
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Výsledky – jakost povrchové vody

Nejnižší 

hodnoty 

Extrémní hodnoty 

- jarní tání + přeplnění záchytné jímky
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Výsledky – jakost povrchové vody

• nejvyšší koncentrace P1 + P6 ! (v blízkosti 

podzemního zdroje) 

• intenzivní zemědělství + lehké půdy se 

skeletovitostí až 50 % + sklon až 12°

• voda z přilehlých zemědělský pozemků je 

soustředěna do rybníku (P1)
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Výsledky – jakost povrchové vody
• přítok P2 pramení přímo v údolnici nad vrtem ST-1

• zdroj dusičnanů v pitné vodě - dle odtokových linií – zemědělské pozemky

• v roce 2011 koncentrace dusičnanů v toku 96 mg/l → částečné zatrubnění toku



Návrhy opatření – zvýšení jakosti pitné vody z podzemního zdroje

1. Návrh na vybudování nového vrtu na okraji Studeneckého lesa v horní části obce

• není zde žádná orná půda, území je zalesněno a zatravněno

• koncentrace dusičnanů v tomto vrtu se pohybují do 10 mg/l 

• účelem je ředění surové vody z vrtu ST-1

• napojení leden 2019

• pro obec ekonomicky nejlepší varianta

ST-1

Nový vrt
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2. Návrh na rozšíření OP II. st. a návrhu přísnějšího režimu hospodaření 

• navrženo zrušení zón 1 a 2 a jejich sloučení do jedné. 

• současná hranice OP II st. vede nevhodně pod hřbetnicí Faltusova kopce, nový 

návrh počítá s rozšířením na hřbetnici, tj. až k rozvodnici

• část OP II. st. nad silnicí by bylo vhodné zatravnit. Jednalo by se přibližně o pás v 

délce navrhovaného OP II. st. a šířce 50 m

• vzhledem ke zvyšujícím se koncentracím pesticidů v pitné vodě je navržen úplný 

zákaz používání pesticidních látek v OP II. st.

• návrh na hospodaření rovněž zahrnuje omezení hnojení dusíkem na 70 

kg/N/ha/rok, pro náročnější plodiny maximálně 100 kg/N/ha/rok

• zákaz hnojení dusíkem v období bez rostlinného pokryvu pěstovanou plodinou

• zákaz trvalého uložení tuhých statkových nebo organických hnojiv na zemědělské 

půdě 

• při pěstování ozimých plodin (řepka, pšenice, ječmen aj.) se zakazuje hnojení 

dusíkem od 1.10. do 15.3.

• velmi důležitá je také kontrola dodržování opatření na hospodaření v OP.

Návrhy opatření – zvýšení jakosti pitné vody z podzemního zdroje
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• pokud by byl realizován návrh na rozšíření rozsahu a režimu v OP II st., dá se 

předpokládat i zlepšení jakosti povrchových vod

• vyřešit  problém s unikajícími znečištěnými vodami z kravína (hnojůvka a silážní 

šťávy)

• zrušit nebo přebudovat silážní jámu - vybudování zcela nové silážní jámy, která by 

byla vybavena odtokovými kanály do zpevněné nepropustné jímky

• upravit okolí kravína, aby se zamezilo průsakům hnojůvky 

• vybudovat (přebudovat) zachytnou jímku - opevněná, nepropustná a pravidelně 

vyvážená, aby ani při zvýšených srážkách nebo tání sněhu nedošlo k přetékání

• také zde je důležitá aktivita ze strany kontrolních institucí !!!

• řešení nakládání s OV v malých obcích



Děkuji Vám za pozornost


