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Pořídit si vlastní studnu je samozřejmě možností k úpravě surové vody pro přímožné. Pokud se někdo takto rozhodne, pady, že ta nemá patřičné kvalitativní
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Na co je třeba myslet
při pořízení studny


Od kopaných studní se ustupuje, studny v České republice se dnes vrtají
obvykle do hloubky 40 až 80 metrů. V
nestabilním podloží může vrtání studny přijít až na 250 tisíc Kč.



Studna je vodním dílem, je třeba si
zajistit potřebná povolení vodoprávního úřadu.



Je nutné si pravidelně zajišťovat laboratorní kontroly kvality vody ve studni.



Vodní zákon zakazuje, aby se v objektech propojovaly systémy zásobování
vodou z různých zdrojů. Například
dům nesmí mít, pod hrozbou sankce,
propojenou vodovodní přípojku z veřejného vodovodu s vlastní studnou.

SLOVO ODBORNÍKA
Kromě vysoké odbornosti svých
specialistů má VAS i dostatečné
vybavení nejen pro zajištění běžného provozu, ale i pro nadstandardní až krizové situace. Disponuje vysokým počtem autocisteren i voznic pro náhradní zásobování pitnou vodou, dostatečným množstvím zabezpečených
a relativně stabilních vodních
zdrojů a možností operativně
řešit nepříznivou situaci v jedné
oblasti technikou, lidmi i vhodnými zdroji z jiné lokality.
Ing. Jiří Novák, specialista na
ochranná pásma VAS

Více o naší společnosti naleznete na:
www.vodarenska.cz
Zpracovala: Leona Paroulková
© VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

