
 

Zdravotné nebezpečenstvo z vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) 

 
Pri užívaní vody z vodných zdrojov (studní) musíme počítať s mnohými rizikami, pretože 

znečistená voda môže vážne poškodiť naše zdravie. Najčastejšie ide o znečistenie vody 

patogénnymi mikroorganizmami, ktoré môžu vyvolať akútne ochorenia. Vodu sa šíria rôzne 

ochorenia. Najčastejšie sú to, napr. vírusová hepatitída typu A brušný týfus, salmonely, 

bakteriálna dyzentéria, vírusové ochorenia napr. enterovirózy, a parazitárne ochorenia. Nákaza sa 

prenáša na človeka nielen priamo pitnou vodou, ale aj prostredníctvom ňou znečistených 

potravín, rúk, kuchynských nástrojov a pod.  

Ďalšie riziko predstavujú zvýšené koncentrácie chemických látok – dusičnany, dusitany, ťažké 

kovy, ktoré môžu spôsobiť pri dlhodobom požívaní takejto vody aj chronické ochorenia. 

U dojčiat do veku 6 mesiacov je veľké riziko poškodenia zdravia používanie vody na prípravu 

umelej stravy s vyšším obsahom dusičnanov (nad 15 mg/l). Užívaním takejto vody by mohlo 

dôjsť u dojčiat k ochoreniu s názvom alimentárna dusičnanová methemoglobinémia, ktorá 

spôsobuje „modranie detí“ z nedostatku kyslíka v tkanivách a následne k poruchám vedomia, 

dezorientácie, bezvedomiu resp. až k smrti dieťaťa. 

Zmeny senzorických vlastností vody (farba, chuť, zápach) môže spôsobiť skupina rias, húb, 

železitých a sírnych baktérií. Aj keď väčšina z nich nespôsobuje vážne ochorenia, uvedené 

zmeny vyvolávajú odpor spotrebiteľov a znižujú kvalitu vody.  

Na  kvalitu a množstvo vody dodávanej zo siete  verejných vodovodov  neustále dohľadajú 

prevádzkovatelia verejných vodovodov.  

My ostatní sa musíme o vodu v studni, studňu, či  prameň s t a r a ť sami.  

 

Ochrana individuálnych vodných zdrojov  

Pred využitím studne a prameňa na zásobovanie pitnou vodou musíme vykonať opatrenia 

zamerané na ochranu vody pred znečistením. 

Z okolia, do vzdialenosti 30 m treba odstrániť všetky zdroje možného znečistenia - smetiská, 

hnojiská, žumpy, silážne jamy a akýkoľvek iný zdroj, z ktorého by mohli prenikať nečistoty do 

studne. Aj vzdialenejšie zdroje znečistenia treba technicky zabezpečiť tak, aby nečistoty z nich 

nemohli prenikať do vody prameňa, studne, ani do pôdy v okolí. 

 

 

1. Umiestnenie studní  

 
Studňu pre jednu, alebo viac domácností (spolu do 50 ľudí) možno vykopať alebo vyvŕtať na 

základe hydrogeologického posudku v neznečistenom prostredí. 

Pre umiestnenie a technický stav studní platí STN 75 5115: Vodárenstvo. Studne individuálneho 

zásobovania vodou.  

 

 

2. Úprava okolia studne (STN 75 5115)  
 

· Plocha okolo studne do vzdialenosti 10 m nesmie byť akokoľvek znečisťovaná. Prístup k studni 

sa doporučuje vydláždiť.  

· Povrchové vody musia byť odvedené mimo studňu a jej okolie. Preliačiny v okolí studne, v 

ktorých by sa zdržiavala povrchová voda treba vyplniť nezávadnou zeminou alebo odvodniť.  

· V prípadoch keď je studňa vybavená priamym výtokom vody treba urobiť vodotesný odpad 

(potrubie alebo žliabok), odvádzajúci nevyužitú vyčerpanú vodu do vzdialenosti najmenej 5 m 

od studne.  



· Ak je hrúbka krycej pôdnej vrstvy menšia ako 3 m, ale väčšia ako 1m je nutné nevyužitú vodu 

odviesť potrubím alebo žliabkom do väčšej vzdialenosti.  

· Okolie studne do vzdialenosti 2 m od plášťa musí byť vodotesne vydláždené, vyspádované 

smerom od studne so sklonom najmenej 2 %. U domových studní má byť nepriepustná úprava 

vo vzdialenosti aspoň 1 m.  

· V prípade umiestnenia studne na poľnohospodársky obrábanom pozemku vrátane sadov a 

záhrad sa plocha do vzdialenosti 10 m od studne upraví ako trvalý trávny porast. Pre domové 

studne sa toto opatrenie doporučuje.  

 

Najmenšia doporučená vzdialenosť domových studní od zdrojov možného znečistenia  
 

Zdroj možného znečistenia  

Najmenšia vzdialenosť v m  

Prostredie  

málo priepustné  priepustné  

Žumpy, septiky, potrubia vnútornej 

kanalizácie a kanalizačné prípojky  
5 12 

Nádrže tekutých palív  7 20 

Chlievy, močovkové jamy, hnojiská  

Verejné komunikácie, cestné priekopy  

10 

12 

25 

30 

Umývacie plochy pre motorové vozidlá 

a odpadové potrubia z nich  
15 40 

 

 

Prostredie málo priepustné tvoria napr. aluviálne (riečne) a svahové hliny, hlinito - kamenité 

sute, zahlinené štrky a piesky, spraše, tufy a tufity, pieskovce napr. s ílovým, kaolinitým a 

vápenatým tmelom.  

Priepustné prostredie tvoria napr. štrky, piesky, silne piesčité hliny, piesčito kamenité sute, 

hrubozrné pieskovce, silne rozpukané horniny.  

Pri nesprávnom umiestnení studne ako aj jej nedostatočnej ochrane sa vystavujete 

zdravotným rizikám vodou prenosných ochorení. 
Spoľahlivá ochrana ako aj pravidelná kontrola a údržba studne sú prvoradým predpokladom 

zdravotnej bezpečnosti vody. 

Správna úprava (stavebnotechnické riešenie) spúšťanej resp. kopanej studne je znázornená 

v rezoch na obr. 2.22 , 2.23. 
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