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1. ÚVOD
Na základě objednávky obce Svatý Jan pod Skalou, ze dne 8.8.2019 (zn.: Obj.-25), naše
společnost zpracovala pasportizaci stávajících obecních vodních zdrojů na území obce Svatý
Jan pod Skalou. Rozsah průzkumných prací a činností byl předložen objednateli v nabídkovém
rozpočtu naše zn: 1900021 ze dne 8.7.2019, tomuto předcházelo jednání na OÚ, kde jsme byly
seznámeni se základními parametry zakázky. Hlavním cílem byla dokumentace a zhodnocení
současného technického stavu šesti vodních zdrojů – obecních studní a doporučení pro jejich
další využití. V rámci fáze terénních technických prací bylo provedena mechanická regenerace
(čištění) studní. Souběžně se realizovali zjišťovací hydrodynamické zkoušky pro stanovení
orientační vydatnosti studní. V poslední fázi byly provedeny odběry vzorků podzemní vody s
laboratorními rozbory pro základní zhodnocení kvality a jakosti jímané vody.
Objednatel nám zajistil vstup na dotčené pozemky a poskytnul součinnost pro provádění
veškerých terénních prací. Vzhledem ke stáří studní předpokládáme, že se nedochovala žádná
původní dokumentace.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZKOUMANÝCH VODNÍCH ZDROJŮ
Předmětem pasportizace je celkem 6 kopaných studní pracovně označených S-1 až

S-

6, které se nachází v katastru obce Svatý Jan pod Skalou. Jejich pozice je zakreslena
v mapových přílohách č. 3.1 až 3.3 na podkladu veřejně dostupné katastrální mapy, přesné
umístění objektů je dokumentováno protokolem geodetického zaměření jako volná příloha

č.

6. Základní popisné a technické údaje dokumentovaných objektů (podrobněji viz pasportizační
karty v příloze č. 4):
Hloubka
(m) p.t.

Hladina
podz. vody
(m) p.t.
při pasportu

Studna

Lokalizace

Druh
studny

S-1

u č.p. 6 (Obecní úřad)
p.č. 927/4

kopaná
(šachtová)

3,1

1,92

S-2

vedle Obecního úřadu
p.č. 927/4

kopaná
(šachtová)

3,3

2,25

S-3

Obecní muzeum zahrada
p.č. 18/1

kopaná
(šachtová)

2,7

2,19

S-4

u rozcestníku
p.č. 952

kopaná
(šachtová)

4,1

2,54

nevyužívaná

S-5

na hřbitově
p.č. 34

kopaná
(šachtová)

3,3

2,37

trvale využívaná
- užitková

S-6

osada Záhrabská - v lese
p.č. 69/396

kopaná
(šachtová)

8,6

bez vody
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Způsob využití
- hromadné zásobování
- trvale využívaná
- pitná a užitková
- individuální zásobování
- trvale využívaná
- pitná a užitková
- hromadné zásobování
- trvale využívaná
- pitná a užitková

nevyužívaná
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Všechny zkoumané vodní zdroje jsou konstruovány jako šachtové (kopané) studny ze
skruží / segmentů s vnitřním Ø 950-1000 mm s hloubkou v rozmezí 2,7 až 4,1 m pod terénem.
Z hlediska konečné hloubky je jedinou výjimkou studna S-6 se dnem v úrovni 8,6 m pod
terénem.
Všechny studny se nachází na pozemcích v majetku obce Svatý Jan pod Skalou. Studna
S-1 není veřejně přístupná, je trvale využívána jako zdroj pitné a užitkové vody pro zásobování
budovy Obecního úřadu (č.p. 6), hotelu Obecná škola, rodinného domu č.p. 8 (Horešovských)
a několika obecních bytů. Studna S-2 není veřejně přístupná, je trvale využívána jako zdroj pitné
a užitkové vody pro zásobování rodinného domu č.p. 25

(p. Bartoš). Studna S-3

není veřejně přístupná, je trvale využívána jako zdroj pitné a užitkové vody pro zásobování
budovy č.p. 11 (Obecní muzeum, obecní byt, veřejné WC) a budovy č.p. 10 (hasičská zbrojnice).
Studna S-4 je veřejně přístupná a v současnosti není využívána, v minulosti spolužila jako zdroj
vody pro přilehlý dům č.p. 19. Studna S-5 je veřejně přístupná a slouží jako zdroj užitkové vody
pro údržbu zeleně na místním hřbitově. Studna S-6 je veřejně přístupná po lesní cestě v osadě
Záhrabská a v současnosti je bez vody, dříve sloužila jako zdroj vody pro přilehlé chaty v lese.

3. PŘÍRODNÍ POMĚRY
3.1. Geomorfologické poměry
Podle regionálního geomorfologického členění ČR (Demek et. al., 2006) spadá zájmové
území do podcelku Karlštejnská vrchovina (VA-4B), která je vymezena v severovýchodní části
celku Hořovická pahorkatina (VA-4). Jedná se o mírně zvlněný strukturně denudační povrch
rozčleněný hlubokým kaňonovitým údolím Berounky a přítoků. Hlavními činiteli, kteří se podíleli
na geomorfologickém vývoji území byly erozní a akumulační činnost potoka Loděnice,
podmíněna různou odolností horninového podkladu. Studny S-1 až S-5 se nachází v intravilánu
obce, v údolí potoka Loděnice (Kačáku) v nadmořské výšce mezi 230 až 235 m n.m. Studna S6 se nachází extravilánu obce v lese při osadě Záhrabská v nadmořské výšce cca 346-348 m
n.m.
3.2. Klimatické poměry
Podle klimatické rajonizace (Quitt, 1971) se katastrální obce nachází v okrajovém výběžku
mírně teplé klimatické oblasti MT11. Klimatická oblast MT11 se vyznačuje dlouhým teplým a
suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem, zima je krátká,
mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční srážkový úhrn
se v dané oblasti pohybuje mezi 500-550 mm.
3.3. Geologické poměry
Z regionálně-geologického hlediska ČR je zájmové území součástí paleozoika
Barrandienu reprezentovaného uloženinami ordoviku až devonu, které jsou součástí pražské
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pánve. Jednotlivá souvrství zde vystupují v pruzích orientovaných ve směru JZ-SV tedy
konformně s osou pánve. Podle geologické mapy 1 : 25 000 dostupné na mapovém portálu
ČGS [http://mapy.geology.cz/geocr_25/] je v území studní S-1 až S-3 předkvartérní podklad
tvořen horninami lochkovského souvrství /sp. devon, lochkov/. Lochkovské souvrství je vyvinuto
ve facii kotýských vápenců – jedná se o světle i tmavěji šedé hrubě i jemně biodetritické
vápence, nejčastěji lavicovitě vrstevnaté s uzlovitým povrchem vrstevních ploch. Tyto horniny
tvoří mohutný skalní masiv nad klášterem benediktýnů a jsou přerušeny údolím potoka Loděnice
(Kačáku). Severněji situované studny S-4 a S-5 se nachází v prostoru s výskytem starších
hornin – silurského stáří, náležících do liteňského souvrství /sp. silur, llandovery-wenlock/.
Hranice mezi silurem a devonem je konkordantní. Liteňské souvrství zde zastoupené
vulkanicko-karbonátovým vývojem budují tufitické vápnité břidlice, tufitické biodetritické
vápence s přechody do vápnitých tufitů a tufů, granulátů až granulátových tufů,
vulkanosedimentárních brekcií a výlevy bazaltických láv. Výchozy těchto hornin je možno
sledovat při severním okraji obce např. v nárazovém břehu Loděnice (Kačáku) jihovýchodně od
domu č.p. 16, nebo severněji v lokalitě Kozí hřbet. Silurská sedimentace byla přerušena
vulkanickou činností (svatojanské vulkanické centrum). Nejčastěji se jedná o alterované efusivní
bazalty též označované jako diabasy, méně časté jsou alterované žilné bazalty tvořící ložní žíly.
Diabasy mají většinou porfyrickou mandlovcovou strukturu, jsou zelené až hnědozelené barvy.
V okolí osady Záhrabská, kde se nachází vzdálenější studna S-6 je předkvartérní podklad
tvořen horninami liteňského souvrství v břidličné facii – světle laminovanými křemičitými
břidlicemi až prachovitými silicity. Plošně nejrozšířenější facií souvrství jsou tmavé vápnité
graptolitové břidlice (motolské vrstvy).
Paleozoický horninový masív je překryt zeminami kvartérního pokryvu dosahujících místy
významnějších mocností v řádu několika metrů, lokálně však vystupuje v mocných výchozech,
jak je popsáno výše.
Kvartérní pokryv souvisí s exogenními procesy, které dotvářeli terén během nejmladší
geologické éry. Největší souvislé plošné rozšíření a mocnost mají fluviální (nivní) sedimenty
holocenního stáří tvořící údolní výplň, které vznikaly činností potoka Loděnice (Kačáku).
Zahrnují pestrou škálu zemin – nivní hlíny, jíly, písky a štěrky a vzájemné přechodné typy.
Holocenní sedimenty zpravidla spočívají na nejmladší (würmské) terasové akumulaci budované
polymiktními písčitými štěrky. Dalším typem kvartérních uloženin jsou deluviofluviální sedimenty
vyplňující dna splachových depresí, erozních rýh a závěrů údolí – převažují jílovitohlinité a
písčitoúlomkovité typy zemin. Plošně významné rozšíření mají deluviální (svahové) sedimenty
jejich složení závisí na petrografickém charakteru zvětralin – nejčastěji mají charakter jílovitých,
písčitohlinitých zemin s horninovými úlomky a kameny. Poměrně vzácnějším typem
holocenních uloženin jsou strukturní pěnovce (odrůda travertinu), které zde vytvářejí kaskády
za benediktínským klášterem. V místní jeskyni – podzemní části kláštera je vyvinuta travertinová
kupa. Nejmladším typem jsou antropogenní uloženiny různého materiálového složení, které
souvisí s lidskou činností (výstavba, terénní úpravy, drenáže atp.).
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Výřez geologické mapy 1 : 25 000 list Beroun 12-411.

V místě studní S-1 až S-5 lze schematicky předpokládat následující geologický profil: 0 až
cca 3-4 m holocenní potoční náplavy (híny, hlinité písky) a v jejich podloží pleistocenní terasové
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štěrky; předvakrétrní podloží tvoří biodetritické vápence (kotýské) /S-1 až S-3/ resp. tufitické
vápnité břidlice liteňského souvrství /S-4, S-5/
V místě studny S-6 je možno předpokládat výskyt deluviofluviálních sedimentů charakteru
jílovitopísčitých hlín s horninovými úlomky na bázi hlinitokamenité sutě. Předkvartérní podklad
pravděpodobně tvoří křemičité břidlice až prachovité silicity liteňského souvrství.
3.4. Hydrogeologické poměry
Z hlediska hydrogeologické rajonizace ČR náleží celý katastr obce Svatý Jan pod Skalou
do hydrogeologického rajonu 6240 – Svrchní silur a devon Barrandienu. Režim podzemní vody
v zájmovém území vyplývá z celkové strukturně-geologické stavby. Hydrogeologické poměry
území jsou obecně závislé zejména na propustnosti horninového prostředí, morfologii terénu a
zdrojích podzemní vody. Území je odvodňováno potokem Loděnice – (Kačáku) ČHP: 1-11-050270, který tvoří významnou drenážní bázi.
Z pozice studní S-1 až S-5, které jsou zbudovány v údolní nivě potoka Loděnice (Kačáku)
jednoznačně vyplývá charakter hydrogeologického režimu území. Kolektorem mělké podzemní
vody jsou fluviální potoční sedimenty – nivní hlíny a terasové uloženiny. Tyto uloženiny mají
poměrně variabilní průlinovou propustnost v závislosti na petrografickém složení a úložných
poměrech. Nejvyšší propustností se vyznačují vytříděné písčitoštěrkovité terasové uloženiny
údolní terasy tvořící spodní patro kvartérní akumulace, nadložní povodňové hlíny a jíly jsou
zpravidla slabě průlinově propustné a oběh vody zpomalují.
Studny S-1 až S-5 využívají zvodeň vázanou na kolektor fluviálních potočních
sedimentů. Hladina podzemní vody je volná a při pasportu (srpen 2019) se nacházela v úrovni
kolem 2 až 2,5 m pod terénem, podrobněji viz tabulka v kapitole č. 2. Souvislost studní
s povrchovým tokem je pro hydrogeologický režim území nejvýznamnější. Hladina podzemní
vody mělké kvartérní zvodně je v přímé hydraulické spojitosti s úrovní hladiny v potoce.
Podzemní voda je dotována převážně příronem z koryta potoka, v menší hypodermickým
odtokem ze svahů údolí a v neposlední řadě i atmosférickými srážkami. Pro místní
hydrogeologický režim je velmi významná existence krasových pramenů viz mapa níže.
Nejvýznamnější je Svatojanský pramen jehož souhrnná vydatnost se pohybuje okolo 20 l/s. V
současné době je vývěr krasové vody tohoto pramene zachycen na třech hlavních místech –
jeden z vývěrů pod jménem pramen Ivan vytéká v objektu kostela sv. Jana Křtitele, největší
vývěr známy pod názvem Ivanka je zachycen jímacím zářezem na pozemku u č.p. 29. Pramen
byl předmětem řady výzkumných prací s dlouhodobým režimním sledováním vydatnosti a
teploty vyvěrající vody. Oba tyto vývěry se stékají v podzemní chodbě – bývalém náhonu,
nacházejícím se pod pozemkem jižně od kostela. Kromě těchto lokalizovaných vývěrů se další
část pramenící vody dostává prostřednictvím fluviálních sedimentů v podloží pěnovců přímo do
toku Loděnice (Kačáku). Díky pozici pramene v nárazovém břehu potoka, dochází
k částečnému míšení s freatickou vodou novy potoka. Pramen tedy významně ovlivňuje jak
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vodnost potoka tak i jeho chemické složení a fyzikální parametry (teplotu). Pasportizaci
pramenních vývěrů na území obce a režim jejich využití nebyl předmětem této zprávy.
Mapa krasových pramenů v obci Svatý Jan pod Skalou a situace sledovaných studní
(zdroj mapy: http://www.geology.cz/spec-papers/)

Umístění

studní

S-1

až

S-5

v údolní

nivě

potoka

Loděnice

determinuje

z hydrogeologického hlediska jejich vztah k hladině vody ve vodoteči. Při povodňových stavech
dochází k postupnému nástupu hladin podzemní vody v těchto studních na maximální úrovně.
Podle dostupných podkladů ověřovaných na mapě záplavových území [http://dpp.hydrosoft.cz/]
se studny S-1, S-2 a S-5 nachází mimo stanovené záplavové území Q100* nicméně hladina
podzemní vody v těchto objektech je povodňovým stavem přímo ovlivněna. Zcela mimo
záplavové území se nachází studna S-6 situovaná > 100 m nad údolím vodoteče, která
povodňovým stavem Loděnice nemůže být ovlivněna. Jiná situace se týká studny S-3 případně
i studny S-4, která se podle citované mapy v zápalovém území nachází (k S-4 zasahuje okraj
záplavové území). V těchto objektech lze za povodňového stavu předpokládat velmi rychlý
nástup hladiny podzemní vody přímo ovlivněný vodním tokem. S tímto faktem souvisí
potenciální zranitelnost předmětných studní případnou kontaminací povodňovou vodou.
*Pozn: Záplavové území potoka Loděnice je vyhlášeno dokumentem č.j. Vod. 1792/19942-231/2 Ba ze
dne 20.12.1994.
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Obr. 1. Pozice řešených studní vzhledem ke stanovenému záplavovému území Q100 (zdroj
mapy: http://dpp.hydrosoft.cz/)

4. METODIKA ČIŠTĚNÍ STUDNÍ
Součástí technických terénních prací, které proběhly ve dnech 9.9.-10.9.2019, byla
mechanická regenerace předmětných vodních zdrojů s výjimkou studny S-6, která je
v současnosti bez vody – tento objekt byl zdokumentován dodatečně. Proces čištění každé
studny zahrnoval odčerpání vody kalovým čerpadlem a následné mechanické odstranění
sedimentu ze dna studní, které bylo prováděno manuálně sběrem do kýblů. Přítoky podzemní
vody byly zmáhány průběžným odčerpáváním. V průběhu čištění studní byla provedena
orientační vizuální kontrola výztuže studní pro zjištění případného poškození. Při provádění
těchto technických prací byl několikrát přítomen zástupce obce – p. starosta Bouček, který si
vyčištěné objekty prohlédl. Vytěžený sediment ze dna studní, přeplavený po odčerpání jemného
kalu, obsahuje převážně hlinitopísčitý až zahliněný písčitoštěrkovitý materiál včetně ojedinělých
větších ostrohranných kamenů o velikosti 10-12 cm (studna S-1). Jako příměs sedimentu byly
zjištěny různé cizorodé předměty, nejvíce jich obsahovala studna S-1 a S-2, méně S-3 a
nejméně studny S4, S5, jednalo se o: větve stromů délky 40-110 cm s kusy dlaždic vč. kovového
dna sacího koše (studna S-1), plastové předměty s kusy dřeva a zrezivělé železné spony
(studna S-2), fragmenty plastových podložek pod květináč (studna S-3). Ve studních S-4 a S-5
byl obsah cizorodého materiálu minimální – pouze drobné kusy dřívek. Celkový charakter
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mechanicky vyneseného studničního sedimentu ze studní S-1 až S-3 je dokumentován na
snímcích níže (bez záznamů ze studní S-4 a S-5).

Foto 1. Výnos sedimentu ze dna studny S-1 obsahující písek se štěrkem, kameny, kusy větví
stromů, fragmenty střešní krytiny (pálených tašek), zrezivělá spodní část sacího koše.
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Foto 2. Charakter sedimentu ze dna studny S-2 – obsahuje hlinitopísčitý štěrk s kameny, kusy
dřeva a cizorodé předměty (plasty, kovové spony).
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Foto 3. Vytěžený sediment ze dna studny S-3 obsahující písek s drobným štěrkem a cizorodé
předměty (plastové podložky pod květináč – fragmenty i celý kus).
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5. TECHNICKÉ PARAMETRY VODNÍCH ZDROJŮ
Podrobná

technická

dokumentace

řešených

vodních

zdrojů

je

zpracována

v pasportizačních kartách samostatně pro každou studnu viz příloha č. 4. Popisné a technické
údaje jsme získali terénní dokumentací (pasportem) studny, k dokumentaci byl zkonstruován
schematický svislý řez objektem a byla pořízena fotodokumentace.
Podle sdělení objednatele se žádná původní technická či související hmotná
dokumentace k žádné z těchto studní nezachovala. Vzhledem ke stáří okolní zástavbě je možno
předpokládat, že se studny S-1 až S-5 byly vybudovány před rokem 1955 (odběr vody se tudíž
považuje za povolený).
Současný technický stav studní lze považovat za odpovídající stáří a typu objektů a
nemá negativní dopad na vodní režim v lokalitě.

6. VYDATNOST STUDNÍ
Souběžně mechanickou regenerací byly ve dnech 9.9.–10.9.12019 provedeny ověřovací
hydrodynamické zkoušky ve studních S-1 až S-5 s cílem ověřit možnosti jímání podzemní vody
a orientačně zjistit základní hydraulické parametry. Jejich princip spočíval v krátkodobém
odčerpání celého objemu studny kalovým čerpadlem s odebíranou vydatností 1 l/s (součást
procesu machanického čištění) a následném provedení stoupací (přítokové) zkoušky.
V průběhu stoupací zkoušky byly prováděny záznamy nástupu hladiny podzemní vody až do
ustáleného stavu (úrovně hladiny podzemní vody před čerpáním). Z průběhu stoupacích
zkoušek byly vyhodnoceny hodnoty koeficientu transmisivity (T) charakterizující schopnost
kolektoru propouštět určitý objem podzemní vody účinkem piezometrického gradientu, a
zároveň byla stanovena orientační vydatnost studní.
Vzhledem k významu obecních studní S-1 a S-3 jsme nad rámec plánovaných
průzkumných prací prováděli kontinuální sledování hladiny podzemní vody v těchto objektech
po dobu 13 dní v období od 28.8. – 10.9.2019. Monitoring spočíval průběžném zaznamenávání
úrovně hladin podzemní vody pomocí dataloggerů, které byly do studní zapuštěny několik dní
před hydrodynamickými zkouškami a vytaženy po jejich ukončení. Pro doplnění nám objednatel
poskytnul tabulku měřených odběrů ze studny S-1.
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Studna S-1
Před zahájením čerpání byla změřena hladina podzemní vody v úrovni 2,32 od OB (OB =
+0,25 m nad terénem). Odčerpání statického objemu vody ve studni (cca 770 l) při odběru Q =
1 l/s trvalo cca 15 minut. Před zahájením stoupací zkoušky se hladina podzemní vody nacházela
v úrovni 3,45 m od OB. V průběhu stoupací zkoušky, která trvala 22 minut, hladina vystoupala
do úrovně 2,34 m od OB tj. zbytkové snížení činilo 2 cm.
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Studna S-2
Před zahájením čerpání byla změřena hladina podzemní vody v úrovni 2,60 od OB (OB =
+0,45 m nad terénem). Odčerpání statického objemu vody ve studni (cca 860 l) při odběru Q =
1 l/s trvalo cca 15 minut. Před zahájením stoupací zkoušky se hladina podzemní vody nacházela
v úrovni 3,65 m od OB. V průběhu stoupací zkoušky, která trvala 58 minut, hladina vystoupala
do úrovně 2,61 m od OB tj. zbytkové snížení činilo 1 cm.
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Studna S-3
Před zahájením čerpání byla změřena hladina podzemní vody v úrovni 2,40 od OB (OB =
+0,20 m nad terénem). Odčerpání statického objemu vody ve studni (cca 314 l) při odběru Q =
1 l/s trvalo cca 11 minut. Hladinu se při tomto odebíraném množství nepodařilo strhnout –
zbýval cca 15-20 cm sloupec vody. Před zahájením stoupací zkoušky se hladina podzemní vody
nacházela v úrovni 2,80 m od OB. V průběhu stoupací zkoušky, která trvala 3 minuty, hladina
vystoupala do úrovně 2,61 m od OB tj. zbytkové snížení činilo 1 cm.
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Studna S-4
Před zahájením čerpání byla změřena hladina podzemní vody v úrovni 2,73 od OB (OB =
+0,25 m nad terénem). Odčerpání statického objemu vody ve studni (cca 1042 l) při odběru Q
= 1 l/s trvalo cca 15 minut. Před zahájením stoupací zkoušky se hladina podzemní vody
nacházela v úrovni 4,15 m od OB. V průběhu stoupací zkoušky, která trvala 21 minut, hladina
vystoupala do úrovně 2,76 m od OB tj. zbytkové snížení činilo 3 cm.
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Studna S-5
Před zahájením čerpání byla změřena hladina podzemní vody v úrovni 2,52 od OB (OB =
+0,07 m nad terénem). Odčerpání statického objemu vody ve studni (cca 690 l) při odběru Q =
1 l/s trvalo cca 5 minut. Před zahájením stoupací zkoušky se hladina podzemní vody nacházela
v úrovni 3,15 m od OB. V průběhu stoupací zkoušky, která trvala 49 minut, hladina vystoupala
do úrovně 2,54 m od OB tj. zbytkové snížení činilo 2 cm.
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Na základě vyhodnocení hydrodynamických (stoupacích) zkoušek byly stanoveny
orientační hodnoty hydraulických parametrů kolektoru – transmisivita (T) a byla stanovena
orientační vydatnost studní. Výsledky prezentujeme v následující tabulce:

Studna

Transmisivita (m2.s-1)
– orientační hodnota dle zjišťovacích HDZ,
charakterizující prostředí v bezprostředním
okolí studní

Vydatnost (l/s)
- orientační hodnota dle
zjišťovacích HDZ

S-1

1,2.10-4

0,58

S-2

1,5.10-4

0,25

S-3

4,8.10-4

1,75

S-4

1,4.10-4

0,83

S-5

2,6.10-4

0,24

Testované prostředí – kolektor údolních náplavů, které využívají studny S-1 až S-5 lze
zařadit do III. třídy velikosti transmisivity (střední třída) ve smyslu klasifikace /Krásný, 1993/.
Nejvyšší hodnota byla zjištěna v místě studny S-3, která je situovaná v těsné blízkosti potoka
Loděnice, ve vzdálenosti cca 6 m od koryta.
Stanovené vydatnosti se pohybují v rozmezí 0,24 až 0,58 l/s, výjimkou je studna S-3 kde
odhadujeme vydatnost několikanásobně vyšší až kolem uvedené hodnoty 1,75 l/s.
V případě studny S-1, která je zřejmě nejvíce využívána máme k dispozici bilanci
skutečných odběrů vody ze studny za období leden 2019 až srpen 2019 a rovněž celkový odběr
za rok 2018. Za příslušné období se průměrný měsíční odběr pohyboval v intervalu Qměs = 50,3
až 152,4 m3, tomu odpovídá průměrný denní odběr Qden = 2,6 až 4,4 m3 = 0,03 až 0,05 l/s.
V roce 2018 činili průměrný denní odběr Qden = 0,04 l/s. Z popisované bilance je zřejmé, že
studna S-1 pokrývá skutečnou potřebu vody s dostatečnou rezervou. Tuto skutečnost
dokumentuje i provedený krátkodobý kontinuální monitoring hladiny podzemní vody viz grafy
v příloze č. 6. Za sledované období 28.8. až 9.10.2019 bylo podle odečtu vodoměru ze studny
S-1 odebráno celkem 37,88 m3 vody, tomu odpovídající průměrný denní odběr činil 3,16 m3
(0,037 l/s).
V případě studny S-3 bilanci skutečných odběrů nemáme k dispozici. Podle
vyhodnocení krátkodobého monitoringu hladiny podzemní vody viz příloha č. 6, je možno
konstatovat, že i tato studna pokrývá běžnou potřebu vody s dostatečnou rezervou.
U ostatních řešených studní (S-2, S-3, S-4) podrobné hodnocení bilance odběrů vůči
vydatnosti studní neřešíme, celkové zhodnocení je předmětem kapitoly č. 8
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7. KVALITA VODY
Pro posouzení aktuálního stavu řešených vodních zdrojů pitné a užitkové vody byly
v souladu se zadáním provedeny jednorázové odběry vzorků ke stanovaní kvality jímané
podzemní vody. Způsob a rozsah vzorkování je uveden v následující tabulce:
Datum
odběru

Studna

Místo odběru

Způsob odběru

S-1

kohoutek (studené
vody) v hotelové
restauraci budovy
č.p. 6

přímý náběr z kohoutku do
vzorkovnic

S-2

studna

S-3

studna

S-4

studna

S-5

studna

S-6

Typ rozboru –
analyzované parametry
Vybrané parametry
z vyhlášky č. 252/2004
Sb., v planém znění

náběr do nerezového
odběrného válce, následně
přelití do vzorkovnic
náběr do nerezového
odběrného válce, následně
přelití do vzorkovnic
náběr do nerezového
odběrného válce, následně
přelití do vzorkovnic
přímý náběr do vzorkovnic ze
stojanové pumpy (elektricky
poháněné)

- konduktivita, pH,
CHSKMn, chloridy,
sírany, amonné ionty,
dusičnany, dusitany,
26.9.2019
vápník, celková tvrdost,
mangan, železo
- Escherichia coli,
intestinální enterokoky,
MO-počet organismů,
počty kolonií při 22 oC,
koliformní bakterie,
Clostridium perfringens

Vzhledem k absenci vody ve studni nebylo možné realizovat odběr.

Pod odběru byly vzorky ihned převezeny do akreditovaného laboratoře fy. AQUATEST a.s. Při
hodnocení kvality jímané podzemní vody zároveň využíváme výsledky dvou rozborů podzemní
vody ze studny S-1 z roku 2017, který nám poskytnul objednatel.
Výsledy rozborů vybraných fyzikálních a chemických ukazatelů:
Sledovaný ukazatel [jednotka]
s limitem vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění (pro pitnou vodu)
Amnonné
ionty
[mg/l]

Dusičnany
[mg/l]

Dusitany
[mg/l]

0,50
mg/l*

50
mg/l**

0,50
mg/l**

S-1

<0,05
VYH.

49,1
VYH.

S-2

<0,05
VYH.

S-3

Studna

CHSK- Chloridy
Mn
[mg/l]

Konduktivita při
25 °C
[mS/m]

Mangan
[mg/l]

Sírany
[mg/l]

0,050
mg/l*

250
mg/l*

40-80***

Vápník
[mg/l]

Vápník
a hořčík
[mmol/l]

Železo
[mg/l]

3,0
mg/l*

100
mg/l*

<0,10
VYH.

0,77
VYH.

35,1
VYH.

86,5
VYH.

<0,005
VYH.

97,5
VYH.

170

4,75

0,028
VYH.

54,9
NEVYH.

<0,10
VYH.

0,73
VYH.

30,3
VYH.

89,2
VYH.

<0,005
VYH.

82,7
VYH.

145

4,39

0,013
VYH.

<0,05
VYH.

32,4
VYH.

<0,10
VYH.

0,81
VYH.

41,6
VYH.

86,6
VYH.

<0,005
VYH.

128
VYH.

150

4,70

0,058
VYH.

S-4

<0,05
VYH.

40,5
VYH.

<0,10
VYH.

0,93
VYH.

30,9
VYH.

82,9
VYH.

0,117
NEVYH.

47,2
VYH.

130

4,04

0,012
VYH.

S-5

<0,05
VYH.

2,58
VYH.

<0,10
VYH.

0,97
VYH.

78,4
VYH.

107
VYH.

<0,005
VYH.

225
VYH.

158

5,40

0,039
VYH.
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0,20
mg/l*

Převzatý rozbor z 24.4.2017 poskytnutý objednatelem – studna S-1, hotel „Obecná Škola“ (budova č.p. 6):

S-1

<0,100
VYH.

51,5
NEVYH.

<0,05
VYH.

<0,40
VYH.

nest.

88,50
VYH.

<0,04
VYH.

nest.

nest.

nest.

<0,05
VYH.

Převzatý rozbor z 11.9.2017 poskytnutý objednatelem – studna S-1, odběr v kuchyňce OÚ (budova č.p. 6):

S-1

<0,100
VYH.

52,0
NEVYH.

<0,05
VYH.

0,42
VYH.

32,97
VYH.

90,90
VYH.

<0,04
VYH.

118,6
VYH.

160,04

4,74

Limity dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění:
*MH = mezní hodnota, **NMH = nejvyšší mezní hodnota,***DH = doporučená hodnota
VYH – vyhovuje normové hodnotě pro pitnou vodu, NEVYH – nevyhovuje normové hodnotě pro pitnou vodu

Uvedené výsledky rozborů vzorků podzemní vody indikují podobný typ zvodnění ve
všech měřených studních využívajících kolektor fluviálních náplavů potoka Loděnice. Jedná se
o poříční vodu která se postupně mineralizuje zároveň i ředí v závislosti na dynamice vodního
režimu, propustnosti prostředí a charakteru geologického prostředí. Místy nelze vyloučit
částečné mísení těchto vod s vodami hlubšího krasového oběhu v podobě skrytých vývěrů na
styku skalního podloží a sedimentární výplně údolí Kačáku. Obsahy sledovaných fyzikálních a
chemických ukazatelů jsou velmi podobné u všech studní a jsou přírodního původu. Určitou
výjimkou je vzorek z S-5 vykazující téměř dvojnásobné množství chloridů i síranů oproti S-1 až
S-4,

zároveň

však

obsahuje

několikanásobně

menší

množství

dusičnanů.

Přesto

předpokládáme, že jak chloridy tak i sírany jsou zde přírodního původu.
Z chemického hlediska se jedná o podzemní vodu typu Ca-HCO3, je velmi tvrdá
s obsahem Ca+Mg v množství 4,04 až 5,40 mmol/l a má mírně alkalickou reakci (pH = 7,19 až
7,42). Vysoká tvrdost vody nad doporučené hodnoty viz tabulka výše je způsobena přírodními
poměry oblasti – krasové území vápenců. V monitorovaných studních S-1 a S-3 kde byly
zapuštěny dataloggery pro kontinuální záznam, měla podzemní vody ve sledovaném období
(28.8. – 9.10.2019) průměrnou teplotu 14,48 °C (S-1) resp. 13,17°C (S-3). Tyto teploty jsou pro
vody mělčího oběhu poměrně vysoké a potvrzují patrně domněnku o mísení s vodou hlubšího
krasového oběhu. To zároveň představuje riziko zavlečení kontaminace do studní se
vzdálených infiltračních oblastí krasového oběhu, které sahají podle archivních údajů až do okolí
Bubovic a Záhrabské.
Z hlediska stanovených anorganických ukazatelů je mírně překročen limit pro pitnou
vodu vyhl. 252/2004 Sb. v platném znění, v případě dusičnanů ve vzorcích ze studní S-1 a S-2
v množství 51,5 až 54,0 mg/l přičemž stanovené aktuální množství dusičnanů je hraniční (49,9
mg/l). Z ostatních sledovaných ukazatelů nevyhovuje požadavku na pitnou vodu dle
vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění, množství manganu a to v případě vzorku ze studny S-4.
Předpokládáme, že zvýšený obsah manganu je přírodního původu.
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<0,05
VYH.

Výsledy rozborů vybraných mikrobiologických ukazatelů:
Sledovaný ukazatel [jednotka]
s limitem vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění (pro pitnou vodu)
Studna

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5

Clostridium
perfringens
[KTJ/100 ml]

Intestinální
enterokoky
[KTJ/100 ml]

Escherichia coli
[KTJ/100 ml]

Koliformní
/bakterie
[KTJ/100 ml]

Počet
organismů
[jedinci/ml]

Počty kolonií
při 22°C
[KTJ/ml]

0
KTJ/100 ml*

0
KTJ/100 ml**

0
KTJ/100 ml**

0
KTJ/100 ml*

50
jedinci/ml*

200
KTJ/ml***

0
VYH.
2
NEVYH.
41
NEVYH.
3
NEVYH.
2
NEVYH.

0
VYH.
8
NEVYH.
>100
NEVYH.
69
NEVYH.
3
NEVYH.

1
NEVYH.
0
VYH.
41
NEVYH.
0
VYH.
0
VYH.

>201
NEVYH.
>201
NEVYH.
>201
NEVYH.
>201
NEVYH.
>201
NEVYH.

0
VYH.
0
VYH.
0
VYH.
0
VYH.
0
VYH.

nepočitatelné
NEVYH.
nepočitatelné
NEVYH.
nepočitatelné
NEVYH.
nepočitatelné
NEVYH.
nepočitatelné
NEVYH.

Převzatý rozbor z 24.4.2017 poskytnutý objednatelem – studna S-1, hotel „Obecná Škola“ (budova č.p. 6):

S-1

nest.

nest.

0
VYH.

0
VYH.

nest.

5
VYH.

Převzatý rozbor z 11.9.2017 poskytnutý objednatelem – studna S-1, odběr v kuchyňce OÚ (budova č.p. 6):
0
0
0
0
0
VYH.
VYH.
VYH.
VYH.
VYH.
Limity dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění:
*MH = mezní hodnota, **NMH = nejvyšší mezní hodnota,***DH = doporučená hodnota
VYH – vyhovuje normové hodnotě pro pitnou vodu, NEVYH – nevyhovuje normové hodnotě pro pitnou vodu

S-1

nest.

Všechny analyzované vzorky podzemní vody ze studní S-1 až S-5 indikují mikrobiologické
znečištění téměř ve všech sledovaných ukazatelích – viz prezentovaná tabulka. To se týká i
vzorku vody ze studny S-1 v ukazatelích Escherischia coli, koliformní bakterie a počty kolonií při
22 °C, přestože tento vzorek byl odebrán přímo z kohoutku v objektu č.p. 6 kde se jedná o pitou
dezinfikovanou vodu (jímaná podzemí voda prochází dezinfekčním zařízením, které podle
výsledků rozboru patrně neplní svoji funkci).
Zjištěné znečištění jednoznačně ukazuje na celoplošně nevyhovující kvalitu podzemní
vody v údolní nivě Loděnice z hlediska požadavků na pitnou vodu. Zdrojem mikrobiologické
kontaminace těchto vodních zdrojů je pravděpodobně nejčastěji kontaminovaná povrchová
voda v potoce Loděnice (obce nemají vybudované ČOV), v menší míře může být situace
zhoršena bodovými zdroji kontaminace (jímky, septiky, historické zátěže apod.). Řešené mělké
kopané studny S-1 až S-5 jsou zvláště zranitelným typem jímacích objektů využívajících
kvartérní zvodeň, která je přímě hydraulické komunikaci s blízkou vodotečí, jejíž kvalita je trvale
zhoršena.
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8. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ DALŠÍHO VYUŽÍTÍ STUDNÍ
Pasportem staveb studní S-1 až S-6 nacházejících se v katastru obce Svatý Jan pod
Skalou byly zdokumentovány jejich technické parametry a současný technický stav. Ve všech
případech se jedná o kopané (šachtové) studny hloubky cca od 3 do 4 m s hladinou podzemní
vody v úrovni kolem 2 až 2,5 m pod terénem. Studny S-1 až S-5 jsou zbudovány v údolí potoka
Loděnice (Kačáku) a využívají kolektor průlinově propustných fluviálních potočních náplavů.

▪

Na základě provedené dokumentace – pasportu studní konstatujeme, že jejich technický
stav je vyhovující (odpovídá jejich stáří). Studny jsou zdrojem pitné a užitkové vody
v dané lokalitě vedle dalších využívaných studní v obci na soukromých pozemcích.

▪

U studny S-3 doporučujeme vyměnit krycí desku za novou např. betonovou,
v bezprostředním okolí pravidelně udržovat zeleň, aby nemohla prorůstat do studny.

▪

V případě studny S-5 která, která se nachází v úrovni terénu, doporučujeme přidat jednu
skruž nad okolní upravený terén. I zde je nutné pravidelně odstraňovat zeleň z okolí
studny.

▪

U studny S-4 doporučujeme upravit okolí terén vyspádováním směrem od studny, jako
ochranu proti stékání povrchových vod (především z přilehlé vozovky).

▪

Vyhodnocením provedených zjišťovacích hydrodynamických zkoušek byly stanoveny
následující hodnoty vydatnosti: 0,58 l/s (S-1), 0,25 l/s (S-2), 1,75 l/s (S-3), 0,83 (S-4),
0,24 l/s (S-5). S těmito vydatnostmi je možno při využití studní počítat. Podle dostupných
informací a objednatelem poskytnutých informací je možno konstatovat, že kapacita
studní S-1 a S-3 je dostatečná a pokrývá současnou potřebu vody s dostatečnou
rezervou. Největší zjištěná vydatnost (S-3) souvisí s bezprostřední blízkostí povrchové
vodoteče a vysokou propustností kvartérního kolektoru. Studna S-6 byla v době
pasportu bez vody, proto jí za současného stavu považujeme do budoucna za
nevyužitelnou.

▪

Kvalita jímané vody je z hlediska fyzikálních a chemických parametrů příznivá, kromě
tvrdosti vody a kolísání množství dusičnanů nad limitní hodnotu pro pitnou vodu.
Problematické je zjištěné mikrobiologické znečištění studní, které indikuje přínos
kontaminované vody nivními sedimenty z povrchové vodoteče (Loděnice) kde
v důsledků vysoké dynamiky vodního režimu nedochází k přirozené samočistící
schopnosti prostředí. V rozboru vody z r. 2017 mikrobiologické znečištění nebylo zjištěno
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– je potlačeno koncentrovanou dezinfekcí což dokumentuje zjištěné množství volného
chlóru v dezinfikované vodě. Doporučujeme proto zkontrolovat dezinfekční dávkovací
zařízení zda správně funguje a pravidelně jej dle kontrolovat dle pokynů výrobce.

V Nučicích, říjen 2019
Vypracoval:

Mgr. Branislav Kuthan
odb. způs. MŽP ČR č.j. 593/660/24231/ENV/13

Schválil:

Mgr. Michal Havlík
ředitel geologie a projekce

jsme členy v profesních organizacích:
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PASPORTIZAČNÍ KARTA – technický popis
Označení objektu:

S-1

Druh jímacího zařízení:

kopaná (šachtová) studna

Průměr vnitřní:

1000 mm

Umístění dle KN:

pozemek p.č. 927/4, k.ú. Svatý Jan pod Skalou [760269]

Lokalizace - popis:

u jv. stěny budovy č.p. 6 „Obecní úřad“, cca 6 m od silnice
III/1169

Souřadnice S-JTSK
(X, Y, nadm. výška):

viz Protokol geodetického zaměření (Příloha č. 7)

Odměrný bod (OB):

horní hrana betonového poklopu v úrovni +0,25 m nad terénem

Hloubka (od OB):

3,3 m

Hladina podzemní vody
s datem měření:

2,17 m od OB tj. 1,92 m pod terénem /22.8.2019/
2,31 m od OB tj. 2,06 m pod terénem /28.8.2019/

Výška vodního sloupce
při změřené úrovni /
úrovních hl.p.v.:

0,99 až 1,13 m

Výztuž:
Zákryt:

betonové kruhové studniční skruže Ø 1000 mm, výška 500 mm,
tloušťka stěny 90 mm
kruhový betonový poklop Ø 1300 mm půlený tl. 85 mm, spojení
na péro a drážku (zánovní z hladkého betonu)

Současné příslušenství:

svislé vodovodní potrubí (kovová trubka) se sacím košem,
prostup vodorovně směrem k objektu č.p. 6

Stávající úprava okolí
vodního zdroje:

okolní terén téměř rovinatý, mírně vyspádovaný k JV, po obvodu
na záp. straně zelená plocha se vrostlým cca 1,2 m vysokým
keřem, na jižní straně k plášti dlažba z vápencových desek na
širokou spáru s hlinitoštěrkovitou výplní
trvale využívaný jímací objekt

Využití vodního zdroje:
pitná a užitková voda pro zásobování budovy č.p. 6 (Obecní
úřad, hotel s restaurací) a RD č.p. 8 (Horešovských), obecní byty

Poznámka:

Další část příslušenství (domácí vodárna) je umístěna v objektu
č.p. 6.

PASPORTIZAČNÍ KARTA – fotodokumentace
Označení objektu:

S-1

Pohled od jihu na zánovní krycí desku studny S-1.
Fotodokumentace:
(stav k 22.8.2019)

Vnitřní prostor studny dokumentující mělkou úroveň hladiny
podzemní vody.

Příloha č. 4
PASPORTIZAČNÍ KARTA – svislý řez studnou
Označení objektu:

S-1

M 1 : 50

JV

SZ

OB = +0,25

hloubka (m)

±0,00

1

0,0

terén

5
1000 mm
směrem č.p. 6

1,0

2
3

1,92 m p.t.
(22.8.2019)

hladina podzemní vody (aktuální stav)

2,0

-3,05

4

3,0

4,0

5,0

1

zákrytová deska o 130 cm betonová dvojdílná,
spojení na péro a drážku

2

výztuž studny: betonové studničn?skruže o 1000 mm
(vnitřní průměr)

3

vodovodní potrubí (kovová trubka)

4

sac?koš

5

kamenn? dlažba

6,0
Poznámka: Další č?st příslušenství k jímaní vody (domácí vodárna) je umístěna v objektu č.p. 6.

PASPORTIZAČNÍ KARTA – technický popis
Označení objektu:

S-2

Druh jímacího zařízení:

kopaná (šachtová) studna

Průměr vnitřní:

1000 mm

Umístění dle KN:

pozemek p.č. 927/4, k.ú. Svatý Jan pod Skalou [760269]

Lokalizace - popis:

před plotem pozemku p.č. 927/6 (zahrada u RD č.p. 5),
ve vzdálenosti cca 0,7 m od kamenného soklu plotu

Souřadnice S-JTSK:

viz Protokol geodetického zaměření (Příloha č. 7)

Odměrný bod (OB):

horní hrana dřevěného víka v úrovni +0,45 m nad terénem

Hloubka (od OB):

3,7 m

Hladina podzemní vody
s datem měření:
Výška vodního sloupce
při změřené úrovni /
úrovních hl.p.v.:

2,70 m od OB tj. 2,25 m pod terénem /10.9.2019/
1,00 m

Výztuž:

betonové kruhové studniční skruže Ø 1000 mm, výška 500 mm,
tloušťka stěny 90 mm

Zákryt:

dřevěný poklop z prken tl. 2 cm, přišroubovaný,
dřevěná dekorační / ochranná stříška (kuželovitá střechou se
střešní krytinou)

Současné příslušenství:

svislé vodovodní potrubí (kovová trubka) se sacím košem,
prostup vodorovně směrem k objektu č.p. 5

Stávající úprava okolí
vodního zdroje:

zarovnaný zpevněný povrch se zámkovou dlažbou, ve
vzdálenosti 0,7 m na SZ zděný sokl plotu

Využití vodního zdroje:

pitná a užitková voda pro zásobování RD č.p. 25 (p. Bartoš)

Poznámka:

V těsné blízkosti studny na JZ je umístěna obecní lavička.

PASPORTIZAČNÍ KARTA – fotodokumentace
Označení objektu:

Fotodokumentace:
(stav k 22.8.2019)

S-2

Pohled od východu na řešenou studnu s okolním prostorem. Studna
opatřena ochranným dřevěným krytem a stříškou.

Další snímky viz kamerové záznamy v příloze č. 8.

Příloha č. 4
PASPORTIZAČNÍ KARTA – svislý řez studnou
Označení objektu:

S-2

M 1 : 50

SZ

JV

6

OB = +0,45
1

±0,00

hloubka (m)
0,0

5

terén

5
1000 mm

směrem č.p. 5

1,0

2
3

2,0

2,70 m p.t.
(10.9.2019)

hladina podzemní vody (aktuální stav)

4

-3,25

3,0

4,0

5,0

6,0

1

dřevěné víko z prken, přišroubované

2

výztuž studny: betonové studničn?skruže o 1000 mm
(vnitřní průměr)

3

vodovodní potrubí (kovová trubka)

4

sac?koš

5

z?mkov? dlažba

6

dřevěná stříška se střešní krytinou

Poznámka: Další č?st příslušenství k jímaní vody (domácí vodárna) je umístěna v objektu č.p. 5.

PASPORTIZAČNÍ KARTA – technický popis
Označení objektu:

S-3

Druh jímacího zařízení:

kopaná (šachtová) studna

Průměr vnitřní:

1000 mm

Umístění dle KN:

pozemek p.č. 18/1, k.ú. Svatý Jan pod Skalou [760269]

Lokalizace - popis:

na zahradě při jv. stěně budovy č.p. 11 „Obecní muzeum“,
cca 8 m na SZ od potoka Loděnice (Kačák)

Souřadnice S-JTSK
(X, Y, nadm. výška):

viz Protokol geodetického zaměření (Příloha č. 7)

Odměrný bod (OB):

horní hrana betonového poklopu v úrovni +0,20 m nad terénem
(vůči terénu na jv. straně +0,40 m)

Hloubka (od OB):

2,9 m

Hladina podzemní vody
s datem měření:
Výška vodního sloupce
při změřené úrovni /
úrovních hl.p.v.:

2,39 m od OB tj. 2,19 m pod terénem /22.8.2019/
2,51 m od OB tj. 2,31 m pod terénem /28.8.2019/

Výztuž:

Zákryt:

0,51 až 0,59 m
vyskruženo skládanými betonové segmenty – 5 ks do kruhu
Ø 1000 mm (vnitřní), výška 600 mm
kruhový betonový poklop Ø 1300 mm půlený tl. 50 mm, dílce po
obvodu vyztužené ocelovým límcem, beton při povrchu částečně
vydrolený, dílce na sraz – spára dílců chráněna položenou
laminátovou krytinou

svislé vodovodní potrubí (kovová trubka) se sacím košem –
vodprovný prostup v hloubce 1,37 m od OB směrem k objektu
Současné příslušenství:
č.p. 11, prostup vodorovně směrem k objektu č.p. 11, na jv.
straně ruční stojanová pumpa, na sz. straně větrací komínek
Stávající úprava okolí
vodního zdroje:

okolní terén velmi mírně svažitý k JV

Využití vodního zdroje:

funkční - pitná a užitková voda pro zásobování objektu č.p. 11
(Obecní muzeum, byt, veřejné WC) a objektu č.p. 10 (hasičská
zbrojnice)
Další část příslušenství (domácí vodárna) je umístěna v objektu
č.p. 11.

Poznámka:
Svrchní část prostoru studny svrchu hustě prorostlá kořeny
břečťanu

PASPORTIZAČNÍ KARTA – fotodokumentace
Označení objektu:

Fotodokumentace:
(stav k 22.8.2019)

S-3

Pohled od západu studnu S-3 s okolním terénem (zahrada)

Vnitřní prostor studny v horní části hustě prorostlý břečťanem.

Příloha č. 4
PASPORTIZAČNÍ KARTA – svislý řez studnou
Označení objektu:

S-3

M 1 : 50
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OB = +0,20

±0,00

hloubka (m)

1

0,0

terén
1000 mm
2

1,0

-1,17

směrem č.p. 11

3

5

2,19 m p.t.

2,0

(22.8.2019)

hladina podzemní vody (aktuální stav)

-2,70

4

3,0

4,0
1
2

5,0

6,0

zákrytová deska o 1300 mm betonová dvojdílná
s ocelovým lemem, dílce na sraz
výztuž studny: betonové segmenty skládané do kruhu
o 1000 mm (vnitřní průměr)

3

vodovodní potrubí - kovová trubka

4

sac?koš

5

vodovodní potrubí (kovová trubka) ve spodní č?sti
se sac?m košem

6

ručn?stojanov? pumpa

Poznámka: Další č?st příslušenství k jímaní vody (domácí vodárna) je umístěna v objektu č.p. 11.

PASPORTIZAČNÍ KARTA – technický popis
Označení objektu:

S-4

Druh jímacího zařízení:

kopaná (šachtová) studna

Průměr vnitřní:

950 mm

Umístění dle KN:

pozemek p.č. 952, k.ú. Svatý Jan pod Skalou [760269]

Lokalizace - popis:

u turistického rozcestníku, těsně u plotu zahrady RD č.p. 19,
cca 4 m od silnice III/1169

Souřadnice S-JTSK
(X, Y, nadm. výška):

viz Protokol geodetického zaměření (Příloha č. 7)

Odměrný bod (OB):

horní hrana betonového poklopu v úrovni +0,25 m nad terénem

Hloubka (od OB):

4,3 m

Hladina podzemní vody
s datem měření:
Výška vodního sloupce
při změřené úrovni /
úrovních hl.p.v.:

2,76 m od OB tj. 2,54 m pod terénem /22.8.2019/
1,54 m

Výztuž:

vyskruženo skládanými betonovými segmenty do vnitřního kruhu
Ø 950 mm, výška 500 mm, svrchu kamenná obezdívka do
čtverce 120 x 120 cm (na maltu, místy dozděno cihlami) –
z vnější strany omítnuta

Zákryt:

čtvercový betonový poklop půlený, dílce na sraz na hranách
místy s vydroleným betonem

stojanová ruční pumpa s vodovodním potrubím (kovová trubka)
Současné příslušenství: – umístěna na východní straně, na záp. straně staré vodovodní
potrubí (kovová trubka) – původní zařízení k jímání vody

Stávající úprava okolí
vodního zdroje:

okolní terén téměř rovinatý, pod výtokem pumpy 15 cm vysoký
kus betonové trouby jako ochrana proti rozstřiku, směrem na
Z se terén postupně více zvedá k patě svahu údolí, směrem
k násypovému tělesu vozovky silnice III/1169 terén taktéž mírně
stoupá

Využití vodního zdroje:

dlouhodobě nevyužívaná, v minulosti studna patrně sloužila
k zásobování vodou blízké nemovitosti – RD č.p. 19
Studna v těsné blízkosti plotu oddělující sousední pozemek
p.č. 42.

Poznámka:

Ve vzdálenosti cca 1 m na Z od studny je umístěna cedule NPR.
Ve vzdálenosti cca 1 m na V se nachází sloupek s elektr.
rozvaděčem.

PASPORTIZAČNÍ KARTA – fotodokumentace
Označení objektu:

S-4

Pohled od jihu na předmětnou studnu s charakterem okolního terénu.
Fotodokumentace:
(stav k 22.8.2019)

Vnitřní prostor studny dokumentující se současným příslušenstvím.

Příloha č. 4
PASPORTIZAČNÍ KARTA – svislý řez studnou
Označení objektu:
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hladina podzemní vody (aktuální stav)

3,0
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-4,05

4,0

5,0

1
2

6,0

zákrytová deska čtvercová 120 x 120 cm betonová dvojdílná,
dílce na sraz
výztuž studny: betonové segmenty skládané do kruhu
o 950 mm (vnitřní průměr)

3

výztuž studny: kamenná obezdívka s kvádrů na maltu,
zčásti dozděná cihlami, z vnější strany omítnuta

4

kovové potrubí k pumpě

5

sac?koš

6

staré nefunkční vodovodní potrubí (kovová trubka),
ve spodní č?sti se sac?m košem

7

ručn?stojanov? pumpa

8

kus betonové trouby o 20 cm položený pod výtokem
pumpy

PASPORTIZAČNÍ KARTA – technický popis
Označení objektu:

S-5

Druh jímacího zařízení:

kopaná (šachtová) studna

Průměr vnitřní:

1000 mm

Umístění dle KN:

pozemek p.č. 34, k.ú. Svatý Jan pod Skalou [760269]

Lokalizace - popis:

uvnitř obecního hřbitova, cca 4 m sz. od vchodu u kamenné zdi
která hřbitov odděluje od silnice III/1169

Souřadnice S-JTSK
(X, Y, nadm. výška):

viz Protokol geodetického zaměření (Příloha č. 7)

Odměrný bod (OB):

horní hrana zákrytové desky v úrovni +0,07 m nad terénem, na
sz. straně terén téměř do úrovně krycí desky

Hloubka (od OB):

3,40 m

Hladina podzemní vody
s datem měření:
Výška vodního sloupce
při změřené úrovni /
úrovních hl.p.v.:

2,44 m od OB tj. 2,37 m pod terénem /22.8.2019/
0,96 m

vyskruženo skládanými betonovými segmenty do vnitřního kruhu
Ø 1000 mm
kruhový betonový poklop Ø 1300 mm půlený tl. 50 mm, dílce na
Zákryt:
sraz, spára dílců bez ochrany proti napadávce
stojanová pumpa elektricky poháněná s příslušenstvím –
vodovodní potrubí (kovová trubka) a ponorné čerpadlo
Současné příslušenství:
s plovákovým spínačem, ruční tlačítko pro sepnutí čerpadla
umístěno na ruční pumpě
Výztuž:

Stávající úprava okolí
vodního zdroje:

okolní terén rovinatý, pod výtokem vedle studny na terénu
položená plechová pozinkovaná vanička rozměrů 50 x 100 cm

Využití vodního zdroje:

užitková voda pro údržbu zeleně na hřbitově

Krycí betonový poklop z větší části plochy porostlý mechem.
Poznámka:

K poklopu částečně zasahuje vegetace (břečťan). Okolo studny
silně převlhčený terén.

PASPORTIZAČNÍ KARTA – fotodokumentace
Označení objektu:

S-5

Pohled od sv. na řešenou studnu s elektricky poháněnou pumpou.
Fotodokumentace:
(stav k 22.8.2019)

Další snímky viz kamerové záznamy v příloze č. 8.

Příloha č. 4
PASPORTIZAČNÍ KARTA – svislý řez studnou
S-5

Označení objektu:
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1

zákrytová deska o 130 cm betonová dvojdílná

2

výztuž studny: betonové segmenty skládané do kruhu
o 1000 mm (vnitřní průměr)

3

vodovodní potrubí - kovová trubka

4

ponorné čerpadlo s plov?kov?m sp?načem

5

stojanov? pumpa elektricky poh?něná, tlačítkový spínač

6

plechová pozinkovaná vanička 50 x 100 cm

PASPORTIZAČNÍ KARTA – technický popis
Označení objektu:

S-6

Druh jímacího zařízení:

kopaná (šachtová) studna

Průměr vnitřní:

1000 mm

Umístění dle KN:

pozemek p.č. 69/396, k.ú. Svatý Jan pod Skalou [760269]

Lokalizace - popis:

ve východní části chatové oblasti Záhrabská, v lese severně od
odlesní cesty přístupné z ul. Na Spojce (odbočka z cesty mezi
ulicemi U Studánky a Lesní)

Souřadnice S-JTSK
(X, Y, nadm. výška):

viz Protokol geodetického zaměření (Příloha č. 7)

Odměrný bod (OB):

horní hrana zákrytové desky v úrovni +0,45 m nad terénem

Hloubka (od OB):

9,04 m

Hladina podzemní vody
s datem měření:
Výška vodního sloupce
při změřené úrovni /
úrovních hl.p.v.:

bez vody – suchá /26.9.2019/

Výztuž:

bez vody
vyskruženo skládanými betonovými segmenty do vnitřního kruhu
Ø 1000 mm, svrchu cihelná obezdívka (cihly na maltu) výšky
cca 0,5 m vně pláště studny omítnutá

kruhový betonový poklop půlený tl. 50 mm, s minimálním
přesahem (5 cm) nad západní částí studny
ruční stojanová pumpa na jv. straně (blízko svislé osy studny),
Současné příslušenství:
vodovodní potrubí (kovová trubka) v dolní části se sacím košem
Zákryt:

Stávající úprava okolí
vodního zdroje:

vně na terénu betonová deska s přesahem 0,3-0,5 m, okolní
terén mírně svažitý k VJV

Využití vodního zdroje:

v současnosti nevyužívaná – studna je bez vody, dříve patrně
zdroj vody pro blízké chaty nacházející severně v lese

Poznámka:

----

PASPORTIZAČNÍ KARTA – fotodokumentace
Označení objektu:

S-6

Pohled od jihu na dokumentovanou studnu umístěnou v lese.
Fotodokumentace:
(stav k 22.8.2019)

Vnitřní prostor studny s pohledem na dno bez vody.

Příloha č. 4
PASPORTIZAČNÍ KARTA – svislý řez studnou
Označení objektu:
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Název přílohy:

Číslo přílohy:

PROTOKOLY ROZBORŮ VZORKŮ
PODZEMNÍ VODY

5

AQUATEST a.s.
AQUATEST - zkušební laboratoře
Laboratoře Praha
Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Ved. laboratoří - tel.: 234 607 180
Příjem vzorků - tel.: 234 607 422
Výdej výsledků - tel.: 234 607 321
Zkušební laboratoř č. 1243 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 6863/19
List č. 1/3

Objednatel:
Stavební geologie - Geosan, s.r.o.
Číslo objednávky: AQ 05702
Odp. osoba:
Název zakázky: Sv. Jan pod Skalou
Číslo akce:
806020116000
Lokalita:
Sv. Jan pod Skalou
Odebral:
Kuthan, Mgr.
Vzorek:
S-1
Laboratorní číslo: 14813/19
Hloubka (m):
neuvedeno
Materiál:
voda podzemní

Stavební geologie - Geosan, s.r.o.
Karlovotýnská 49
Nučice
252 16
CZ

Datum odběru: 26.09.19
Datum příjmu: 26.09.19
Datum analýzy: 26.09.19 -09.10.19

Limity podle: Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (v platném znění - včetně vyhlášky č. 70/2018 Sb.)
-vybrané parametry
Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.
Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Laboratoř odpovídá za výsledky zkoušek vzorku ve stavu, ve kterém byl zákazníkem dodán.

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 6863/19
List č. 2/3
Mikrobiologické požadavky
Ukazatel
Clostridium perfringens
Intestinální enterokoky
Escherichia coli
Koliformní bakterie
MO - počet organismů
Počty kolonií při 22°C

SOP 3.12.1
SOP 3.8.1
SOP 3.7.3
SOP 3.7.3
SOP 3.10.1
SOP 3.15.1

Metoda
Vyhl. č. 252/2004 Sb.
ČSN EN ISO 7899-2
ČSN EN ISO 9308-2
ČSN EN ISO 9308-2
ČSN 75 7712
ČSN EN ISO 6222

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele
Ukazatel
Metoda
Amonné ionty
Dusičnany
Dusitany
CHSK-Mn
Chloridy
Konduktivita při 25°C
Mangan
pH
Sírany
Vápník
Vápník a hořčík
Železo

SOP 1.8.1
SOP 1.1.1
SOP 1.1.1
SOP 1.2.1
SOP 1.1.1
SOP 1.7.1
SOP 5.13.1
SOP 1.3.1
SOP 1.1.1
SOP 1.5.1
SOP 1.4.1
SOP 5.13.1

Spektroquant MERCK
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN EN ISO 8467
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN EN 27888
ČSN EN ISO 11885
ČSN ISO 10523
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN ISO 6058
ČSN ISO 6059
ČSN EN ISO 11885

Jednotka
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
jedinci/ml
KTJ/ml

Jednotka
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mmol/l
mg/l

Limitní Výsledek
Typ A/N Hodnocení
hodnota
Nejist. limitu
max. 0
0
MH
A
vyhovuje
max. 0
0
NMH A
vyhovuje
max. 0
1
A
nevyhovuje
±25% NMH
max. 0
>201
MH
A
nevyhovuje
max. 50
0
MH
A
vyhovuje
max. 200 nepočit.
MH
A
nevyhovuje

Limitní Výsledek
hodnota
Nejist.
max. 0,50 <0,05
max. 50
49,1 ±8%
max. 0,50 <0,10
max. 3,0
0,77 ±7%
max. 100
35,1 ±10%
max. 125
86,5 ±3%
max. 0,050 <0,005
6,5 - 9,5
7,29 ±0,1
max. 250
97,5 ±9%
40 - 80
170 ±5%
2 - 3,5
4,75 ±5%
max. 0,20 0,028 ±10%

Typ
limitu
MH
NMH
NMH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
DH
DH
MH

A/N Hodnocení
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje

Nejistota je vyjádřena jako dvojnásobek standardní nejistoty a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze očekávat
skutečnou hodnotu s pravděpodobností 95%.
Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odběru vzorků a neuvádí se u výsledků pod mezí stanovitelnosti.
A - akreditovaná metoda
MH - mezní hodnota
NMH - nejvyšší mezní hodnota
DH - doporučená hodnota
KTJ – kolonie tvořící jednotka
Informace, které mají vztah k určité zkoušce nebo údaje o odchylkách ze zkušebních specifikací:
Prvková analýza (SOP 5.13.1, SOP 5.20.1, SOP 5.9.1) - předúprava: Konzervace vzorku přídavkem kyseliny (HNO3) byla
provedena v laboratoři.
Nepočit.= nepočitatelně, počty silně nad limit, nelze vyhodnotit.

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 6863/19
List č. 3/3
Za technickou stránku protokolu o zkouškách zodpovídá:
pracovník výstupu výsledků - J. Hůlová
Za laboratoře schválil:
manažerka kvality - Ing. Olga Jačaninová

V Praze dne:

10.10.2019

---------------------------------------------------------------- KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU ---------------------------------------------

AQUATEST a.s.
AQUATEST - zkušební laboratoře
Laboratoře Praha
Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Ved. laboratoří - tel.: 234 607 180
Příjem vzorků - tel.: 234 607 422
Výdej výsledků - tel.: 234 607 321
Zkušební laboratoř č. 1243 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 6864/19
List č. 1/3

Objednatel:
Stavební geologie - Geosan, s.r.o.
Číslo objednávky: AQ 05702
Odp. osoba:
Název zakázky: Sv. Jan pod Skalou
Číslo akce:
806020116000
Lokalita:
Sv. Jan pod Skalou
Odebral:
Kuthan, Mgr.
Vzorek:
S-2
Laboratorní číslo: 14814/19
Hloubka (m):
neuvedeno
Materiál:
voda podzemní

Stavební geologie - Geosan, s.r.o.
Karlovotýnská 49
Nučice
252 16
CZ

Datum odběru: 26.09.19
Datum příjmu: 26.09.19
Datum analýzy: 26.09.19 -09.10.19

Limity podle: Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (v platném znění - včetně vyhlášky č. 70/2018 Sb.)
-vybrané parametry
Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.
Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Laboratoř odpovídá za výsledky zkoušek vzorku ve stavu, ve kterém byl zákazníkem dodán.

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 6864/19
List č. 2/3
Mikrobiologické požadavky
Ukazatel
Clostridium perfringens
Intestinální enterokoky
Escherichia coli
Koliformní bakterie
MO - počet organismů
Počty kolonií při 22°C

SOP 3.12.1
SOP 3.8.1
SOP 3.7.3
SOP 3.7.3
SOP 3.10.1
SOP 3.15.1

Metoda
Vyhl. č. 252/2004 Sb.
ČSN EN ISO 7899-2
ČSN EN ISO 9308-2
ČSN EN ISO 9308-2
ČSN 75 7712
ČSN EN ISO 6222

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele
Ukazatel
Metoda
Amonné ionty
Dusičnany
Dusitany
CHSK-Mn
Chloridy
Konduktivita při 25°C
Mangan
pH
Sírany
Vápník
Vápník a hořčík
Železo

SOP 1.8.1
SOP 1.1.1
SOP 1.1.1
SOP 1.2.1
SOP 1.1.1
SOP 1.7.1
SOP 5.13.1
SOP 1.3.1
SOP 1.1.1
SOP 1.5.1
SOP 1.4.1
SOP 5.13.1

Spektroquant MERCK
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN EN ISO 8467
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN EN 27888
ČSN EN ISO 11885
ČSN ISO 10523
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN ISO 6058
ČSN ISO 6059
ČSN EN ISO 11885

Jednotka
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
jedinci/ml
KTJ/ml

Jednotka
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mmol/l
mg/l

Limitní Výsledek
Typ A/N Hodnocení
hodnota
Nejist. limitu
max. 0
2
±30% MH
A
nevyhovuje
max. 0
8
±30% NMH
A
nevyhovuje
max. 0
0
NMH A
vyhovuje
max. 0
>201
MH
A
nevyhovuje
max. 50
0
MH
A
vyhovuje
max. 200 nepočit.
MH
A
nevyhovuje

Limitní Výsledek
hodnota
Nejist.
max. 0,50 <0,05
max. 50
54,9 ±8%
max. 0,50 <0,10
max. 3,0
0,73 ±7%
max. 100
30,3 ±10%
max. 125
89,2 ±3%
max. 0,050 <0,005
6,5 - 9,5
7,19 ±0,1
max. 250
82,7 ±9%
40 - 80
145 ±5%
2 - 3,5
4,39 ±5%
max. 0,20 0,013 ±10%

Typ
limitu
MH
NMH
NMH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
DH
DH
MH

A/N Hodnocení
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

vyhovuje
nevyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje

Nejistota je vyjádřena jako dvojnásobek standardní nejistoty a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze očekávat
skutečnou hodnotu s pravděpodobností 95%.
Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odběru vzorků a neuvádí se u výsledků pod mezí stanovitelnosti.
A - akreditovaná metoda
MH - mezní hodnota
NMH - nejvyšší mezní hodnota
DH - doporučená hodnota
KTJ – kolonie tvořící jednotka
Informace, které mají vztah k určité zkoušce nebo údaje o odchylkách ze zkušebních specifikací:
Prvková analýza (SOP 5.13.1, SOP 5.20.1, SOP 5.9.1) - předúprava: Konzervace vzorku přídavkem kyseliny (HNO3) byla
provedena v laboratoři.
Nepočit.= nepočitatelně, počty silně nad limit, nelze vyhodnotit.

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 6864/19
List č. 3/3
Za technickou stránku protokolu o zkouškách zodpovídá:
pracovník výstupu výsledků - J. Hůlová
Za laboratoře schválil:
manažerka kvality - Ing. Olga Jačaninová

V Praze dne:

10.10.2019

---------------------------------------------------------------- KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU ---------------------------------------------

AQUATEST a.s.
AQUATEST - zkušební laboratoře
Laboratoře Praha
Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Ved. laboratoří - tel.: 234 607 180
Příjem vzorků - tel.: 234 607 422
Výdej výsledků - tel.: 234 607 321
Zkušební laboratoř č. 1243 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 6865/19
List č. 1/3

Objednatel:
Stavební geologie - Geosan, s.r.o.
Číslo objednávky: AQ 05702
Odp. osoba:
Název zakázky: Sv. Jan pod Skalou
Číslo akce:
806020116000
Lokalita:
Sv. Jan pod Skalou
Odebral:
Kuthan, Mgr.
Vzorek:
S-3
Laboratorní číslo: 14815/19
Hloubka (m):
neuvedeno
Materiál:
voda pitná

Stavební geologie - Geosan, s.r.o.
Karlovotýnská 49
Nučice
252 16
CZ

Datum odběru: 26.09.19
Datum příjmu: 26.09.19
Datum analýzy: 26.09.19 -09.10.19

Limity podle: Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (v platném znění - včetně vyhlášky č. 70/2018 Sb.)
-vybrané parametry
Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.
Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Laboratoř odpovídá za výsledky zkoušek vzorku ve stavu, ve kterém byl zákazníkem dodán.

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 6865/19
List č. 2/3
Mikrobiologické požadavky
Ukazatel
Clostridium perfringens
Intestinální enterokoky
Escherichia coli
Koliformní bakterie
MO - počet organismů
Počty kolonií při 22°C

SOP 3.12.1
SOP 3.8.1
SOP 3.7.3
SOP 3.7.3
SOP 3.10.1
SOP 3.15.1

Metoda
Vyhl. č. 252/2004 Sb.
ČSN EN ISO 7899-2
ČSN EN ISO 9308-2
ČSN EN ISO 9308-2
ČSN 75 7712
ČSN EN ISO 6222

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele
Ukazatel
Metoda
Amonné ionty
Dusičnany
Dusitany
CHSK-Mn
Chloridy
Konduktivita při 25°C
Mangan
pH
Sírany
Vápník
Vápník a hořčík
Železo

SOP 1.8.1
SOP 1.1.1
SOP 1.1.1
SOP 1.2.1
SOP 1.1.1
SOP 1.7.1
SOP 5.13.1
SOP 1.3.1
SOP 1.1.1
SOP 1.5.1
SOP 1.4.1
SOP 5.13.1

Spektroquant MERCK
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN EN ISO 8467
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN EN 27888
ČSN EN ISO 11885
ČSN ISO 10523
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN ISO 6058
ČSN ISO 6059
ČSN EN ISO 11885

Jednotka
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
jedinci/ml
KTJ/ml

Jednotka
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mmol/l
mg/l

Limitní Výsledek
Typ A/N Hodnocení
hodnota
Nejist. limitu
max. 0
41 ±30% MH
A
nevyhovuje
max. 0
>100
NMH A
nevyhovuje
max. 0
41 ±25% NMH A
nevyhovuje
max. 0
>201
MH
A
nevyhovuje
max. 50
0
MH
A
vyhovuje
max. 200 nepočit.
MH
A
nevyhovuje

Limitní Výsledek
hodnota
Nejist.
max. 0,50 <0,05
max. 50
32,4 ±8%
max. 0,50 <0,10
max. 3,0
0,81 ±7%
max. 100
41,6 ±10%
max. 125
86,6 ±3%
max. 0,050 <0,005
6,5 - 9,5
7,31 ±0,1
max. 250
128 ±9%
40 - 80
150 ±5%
2 - 3,5
4,70 ±5%
max. 0,20 0,058 ±10%

Typ
limitu
MH
NMH
NMH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
DH
DH
MH

A/N Hodnocení
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje

Nejistota je vyjádřena jako dvojnásobek standardní nejistoty a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze očekávat
skutečnou hodnotu s pravděpodobností 95%.
Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odběru vzorků a neuvádí se u výsledků pod mezí stanovitelnosti.
A - akreditovaná metoda
MH - mezní hodnota
NMH - nejvyšší mezní hodnota
DH - doporučená hodnota
KTJ – kolonie tvořící jednotka
Informace, které mají vztah k určité zkoušce nebo údaje o odchylkách ze zkušebních specifikací:
Prvková analýza (SOP 5.13.1, SOP 5.20.1, SOP 5.9.1) - předúprava: Konzervace vzorku přídavkem kyseliny (HNO3) byla
provedena v laboratoři.
Nepočit.= nepočitatelně, počty silně nad limit, nelze vyhodnotit.

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 6865/19
List č. 3/3
Za technickou stránku protokolu o zkouškách zodpovídá:
pracovník výstupu výsledků - J. Hůlová
Za laboratoře schválil:
manažerka kvality - Ing. Olga Jačaninová

V Praze dne:

10.10.2019

---------------------------------------------------------------- KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU ---------------------------------------------

AQUATEST a.s.
AQUATEST - zkušební laboratoře
Laboratoře Praha
Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Ved. laboratoří - tel.: 234 607 180
Příjem vzorků - tel.: 234 607 422
Výdej výsledků - tel.: 234 607 321
Zkušební laboratoř č. 1243 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 6866/19
List č. 1/3

Objednatel:
Stavební geologie - Geosan, s.r.o.
Číslo objednávky: AQ 05702
Odp. osoba:
Název zakázky: Sv. Jan pod Skalou
Číslo akce:
806020116000
Lokalita:
Sv. Jan pod Skalou
Odebral:
Kuthan, Mgr.
Vzorek:
S-4
Laboratorní číslo: 14816/19
Hloubka (m):
neuvedeno
Materiál:
voda podzemní

Stavební geologie - Geosan, s.r.o.
Karlovotýnská 49
Nučice
252 16
CZ

Datum odběru: 26.09.19
Datum příjmu: 26.09.19
Datum analýzy: 26.09.19 -09.10.19

Limity podle: Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (v platném znění - včetně vyhlášky č. 70/2018 Sb.)
-vybrané parametry
Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.
Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Laboratoř odpovídá za výsledky zkoušek vzorku ve stavu, ve kterém byl zákazníkem dodán.

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 6866/19
List č. 2/3
Mikrobiologické požadavky
Ukazatel
Clostridium perfringens
Intestinální enterokoky
Escherichia coli
Koliformní bakterie
MO - počet organismů
Počty kolonií při 22°C

SOP 3.12.1
SOP 3.8.1
SOP 3.7.3
SOP 3.7.3
SOP 3.10.1
SOP 3.15.1

Metoda
Vyhl. č. 252/2004 Sb.
ČSN EN ISO 7899-2
ČSN EN ISO 9308-2
ČSN EN ISO 9308-2
ČSN 75 7712
ČSN EN ISO 6222

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele
Ukazatel
Metoda
Amonné ionty
Dusičnany
Dusitany
CHSK-Mn
Chloridy
Konduktivita při 25°C
Mangan
pH
Sírany
Vápník
Vápník a hořčík
Železo

SOP 1.8.1
SOP 1.1.1
SOP 1.1.1
SOP 1.2.1
SOP 1.1.1
SOP 1.7.1
SOP 5.13.1
SOP 1.3.1
SOP 1.1.1
SOP 1.5.1
SOP 1.4.1
SOP 5.13.1

Spektroquant MERCK
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN EN ISO 8467
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN EN 27888
ČSN EN ISO 11885
ČSN ISO 10523
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN ISO 6058
ČSN ISO 6059
ČSN EN ISO 11885

Jednotka
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
jedinci/ml
KTJ/ml

Jednotka
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mmol/l
mg/l

Limitní Výsledek
Typ A/N Hodnocení
hodnota
Nejist. limitu
max. 0
3
±30% MH
A
nevyhovuje
max. 0
69 ±30% NMH A
nevyhovuje
max. 0
0
NMH A
vyhovuje
max. 0
>201
MH
A
nevyhovuje
max. 50
0
MH
A
vyhovuje
max. 200 nepočit.
MH
A
nevyhovuje

Limitní Výsledek
hodnota
Nejist.
max. 0,50 <0,05
max. 50
40,5 ±8%
max. 0,50 <0,10
max. 3,0
0,93 ±7%
max. 100
30,9 ±10%
max. 125
82,9 ±3%
max. 0,050 0,117 ±10%
6,5 - 9,5
7,34 ±0,1
max. 250
47,2 ±9%
40 - 80
130 ±5%
2 - 3,5
4,04 ±5%
max. 0,20 0,012 ±10%

Typ
limitu
MH
NMH
NMH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
DH
DH
MH

A/N Hodnocení
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
nevyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje

Nejistota je vyjádřena jako dvojnásobek standardní nejistoty a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze očekávat
skutečnou hodnotu s pravděpodobností 95%.
Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odběru vzorků a neuvádí se u výsledků pod mezí stanovitelnosti.
A - akreditovaná metoda
MH - mezní hodnota
NMH - nejvyšší mezní hodnota
DH - doporučená hodnota
KTJ – kolonie tvořící jednotka
Informace, které mají vztah k určité zkoušce nebo údaje o odchylkách ze zkušebních specifikací:
Prvková analýza (SOP 5.13.1, SOP 5.20.1, SOP 5.9.1) - předúprava: Konzervace vzorku přídavkem kyseliny (HNO3) byla
provedena v laboratoři.
Nepočit.= nepočitatelně, počty silně nad limit, nelze vyhodnotit.

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 6866/19
List č. 3/3
Za technickou stránku protokolu o zkouškách zodpovídá:
pracovník výstupu výsledků - J. Hůlová
Za laboratoře schválil:
manažerka kvality - Ing. Olga Jačaninová

V Praze dne:

10.10.2019

---------------------------------------------------------------- KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU ---------------------------------------------

AQUATEST a.s.
AQUATEST - zkušební laboratoře
Laboratoře Praha
Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Ved. laboratoří - tel.: 234 607 180
Příjem vzorků - tel.: 234 607 422
Výdej výsledků - tel.: 234 607 321
Zkušební laboratoř č. 1243 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 6867/19
List č. 1/3

Objednatel:
Stavební geologie - Geosan, s.r.o.
Číslo objednávky: AQ 05702
Odp. osoba:
Název zakázky: Sv. Jan pod Skalou
Číslo akce:
806020116000
Lokalita:
Sv. Jan pod Skalou
Odebral:
Kuthan, Mgr.
Vzorek:
S-5
Laboratorní číslo: 14817/19
Hloubka (m):
neuvedeno
Materiál:
voda podzemní

Stavební geologie - Geosan, s.r.o.
Karlovotýnská 49
Nučice
252 16
CZ

Datum odběru: 26.09.19
Datum příjmu: 26.09.19
Datum analýzy: 26.09.19 -09.10.19

Limity podle: Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (v platném znění - včetně vyhlášky č. 70/2018 Sb.)
-vybrané parametry
Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.
Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Laboratoř odpovídá za výsledky zkoušek vzorku ve stavu, ve kterém byl zákazníkem dodán.

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 6867/19
List č. 2/3
Mikrobiologické požadavky
Ukazatel
Clostridium perfringens
Intestinální enterokoky
Escherichia coli
Koliformní bakterie
MO - počet organismů
Počty kolonií při 22°C

SOP 3.12.1
SOP 3.8.1
SOP 3.7.3
SOP 3.7.3
SOP 3.10.1
SOP 3.15.1

Metoda
Vyhl. č. 252/2004 Sb.
ČSN EN ISO 7899-2
ČSN EN ISO 9308-2
ČSN EN ISO 9308-2
ČSN 75 7712
ČSN EN ISO 6222

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele
Ukazatel
Metoda
Amonné ionty
Dusičnany
Dusitany
CHSK-Mn
Chloridy
Konduktivita při 25°C
Mangan
pH
Sírany
Vápník
Vápník a hořčík
Železo

SOP 1.8.1
SOP 1.1.1
SOP 1.1.1
SOP 1.2.1
SOP 1.1.1
SOP 1.7.1
SOP 5.13.1
SOP 1.3.1
SOP 1.1.1
SOP 1.5.1
SOP 1.4.1
SOP 5.13.1

Spektroquant MERCK
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN EN ISO 8467
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN EN 27888
ČSN EN ISO 11885
ČSN ISO 10523
ČSN EN ISO 10304-1
ČSN ISO 6058
ČSN ISO 6059
ČSN EN ISO 11885

Jednotka
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
jedinci/ml
KTJ/ml

Jednotka
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mmol/l
mg/l

Limitní Výsledek
Typ A/N Hodnocení
hodnota
Nejist. limitu
max. 0
2
±30% MH
A
nevyhovuje
max. 0
3
±30% NMH
A
nevyhovuje
max. 0
0
NMH A
vyhovuje
max. 0
>201
MH
A
nevyhovuje
max. 50
0
MH
A
vyhovuje
max. 200 nepočit.
MH
A
nevyhovuje

Limitní Výsledek
hodnota
Nejist.
max. 0,50 <0,05
max. 50
2,58 ±8%
max. 0,50 <0,10
max. 3,0
0,97 ±7%
max. 100
78,4 ±10%
max. 125
107 ±3%
max. 0,050 <0,005
6,5 - 9,5
7,36 ±0,1
max. 250
225 ±9%
40 - 80
158 ±5%
2 - 3,5
5,40 ±5%
max. 0,20 0,039 ±10%

Typ
limitu
MH
NMH
NMH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
DH
DH
MH

A/N Hodnocení
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje

Nejistota je vyjádřena jako dvojnásobek standardní nejistoty a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze očekávat
skutečnou hodnotu s pravděpodobností 95%.
Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odběru vzorků a neuvádí se u výsledků pod mezí stanovitelnosti.
A - akreditovaná metoda
MH - mezní hodnota
NMH - nejvyšší mezní hodnota
DH - doporučená hodnota
KTJ – kolonie tvořící jednotka
Informace, které mají vztah k určité zkoušce nebo údaje o odchylkách ze zkušebních specifikací:
Prvková analýza (SOP 5.13.1, SOP 5.20.1, SOP 5.9.1) - předúprava: Konzervace vzorku přídavkem kyseliny (HNO3) byla
provedena v laboratoři.
Nepočit.= nepočitatelně, počty silně nad limit, nelze vyhodnotit.
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pracovník výstupu výsledků - J. Hůlová
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manažerka kvality - Ing. Olga Jačaninová
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TECHNICKÁ ZPRÁVA
Akce:

Geodetické zaměření vodních zdrojů – kopaných studní

Vyhotovil:

Ing. Přemysl Jordák
Geodetické práce
Seydlovo nám. 30
Beroun
Tel.: 604104845
Email: premek@geodezie-beroun.cz

Objednavatel:

Stavební geologie – Geosan spol s r.o.

Okres:

Beroun

Katastrální území:

Svatý Jan pod Skalou

Mapový list:

KMD

Přesnost měření:

3. třída (mxy=14cm, mh=12cm)

Postup prací:

Zaměření bylo provedeno kombinací RTK GNSS a klasickou terestrickou metodou dne
30.10.2019. Použité přístroje: GNSS aparatura Stonex SIII, totální stanice Trimble S5.

Obsah:

•
•

Kontrolní kresba 1:500 (3xA4)
Seznam souřadnic

Ověřil: Ing. Přemysl Jordák

Datum:

31.10.2019

Číslo ověření:

1015/2019

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisů
a podmínkám dohodnutým s odběratelem

============ Seznam souřadnic (S-JTSK, BpV) ============
č.b.
Y
X
Z
poznámka
1
765115.69 1053261.30
231.99 studna - terén
2
765114.49 1053260.47
232.03 studna - terén
3
765124.83 1053270.20
231.80 studna - terén
4
765126.10 1053270.68
231.85 studna - terén
5
765059.16 1053261.96
232.11 studna - terén
6
765058.09 1053261.21
232.21 studna - terén
7
765058.70 1053261.29
232.54 poklop
8
765114.56 1053261.36
232.49 poklop
9
765125.17 1053270.56
232.07 poklop
10
765285.49 1053103.40
234.54 poklop
11
765284.91 1053103.21
234.41 studna - terén
12
765285.95 1053103.86
234.56 studna - terén
13
765336.24 1053015.52
235.10 studna - terén
14
765337.77 1053015.76
235.10 studna - terén
15
765337.96 1053014.52
235.14 studna - terén
16
765337.24 1053014.88
235.49 poklop
21
765750.81 1052718.06
346.80 studna - terén
22
765750.71 1052718.30
347.22 poklop
23
765749.74 1052719.44
346.73 studna - terén

