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V Praze dne 2. září 2010 

 

    Návrh opatření sanace zdrojů pitné vody (studní) pro povodněmi postižené 

oblasti 

 
      Navrhujeme realizovat zlepšení kvality pitné vody povodněmi zasažených studní, 

prostřednictvím dvou sousledných kroků: 

1) Hygienizací postižených studní pomocí dezinfekčního přípravku ANK VertEsprit, 

2) Zvýšením kvality pitné vody montáží filtračního setu. 

 

1) HYGIENIZACE POSTIŽENÝCH STUDNÍ 

     Za účelem, co nejefektivnějšího řešení daného problému navrhujeme každou z postižených 

studní hygienizovat přípravkem ANK VertEsprit po dobu 6 měsíců, během níž se předpokládá 

stabilizace podzemního zdroje vody na úroveň kvality před povodněmi. Množství aplikovaného 

přípravku (ANK VerteEsprit) je v první řadě ovlivněno objemem vody postižené studny a přímo 

závislé na denní spotřebě dané domácnosti!  

     Jako nejúčinnější variantu řešení navrhujeme aplikaci dezinfekčního přípravku ANK VertEsprit 

v poměru 1:1000, tzn. při průměrné spotřebě 500 l/den aplikovat 0,5 l ANK VertEsprit! Pozn.: 

vzhledem k praxi a nemožnosti měření přesné hodnoty denní spotřeby jednotlivých domácností, 

doporučujeme uvažovat 500 l vody jako průměrnou spotřebu jedné domácnosti a tedy počítat 

s denní aplikací 0,5l ANK VertEsprit na každou z postižených studní. 

     Startovací dávka, jež bude aplikována jednorázově před zahájením celého cyklu, bude použito 

množství ANK VertEsprit v poměru 1:500 ke zjištěnému objemu vody konkrétní studny, tzn. při 

objemu vody 3000l ve studni se použije 6l ANK VertEsprit jako startovací dávka! 

     Z výše uvedeného vyplývá, že jeden dodaný 30-ti litrový kanystr vystačí v případě jedné 

domácnosti na 50 - 60 dnů. Pro celé sanační období je tedy vhodné počítat s celkovou spotřebou na 

jednu domácnost v celkovém objemu 90 litrů, což představuje dodání tří 30-ti litrových kanystrů za 

celé sanační období. 

     Vzhledem ke geografickému rozložení postižené oblasti navrhujeme vytvoření dvou centrálních 

skladů odběru (oblast Děčínsko, oblast Českolipsko), z nichž budou kanystry podle propozic 

jednotlivých obcí distribuovány v potřebném množství ke konečným uživatelům. Za tímto účelem 

je vhodné určit pověřenou osobu, jež by poučila obyvatele o způsobu aplikace a zajistila systém 

návratu - zálohování obalů, které budou naší firmou poskytovány zdarma! Jelikož neznáme detaily 

konkrétní situace, rádi bychom s Vámi veškeré podrobnosti ohledně logistiky projednali osobně, 

neboť jsou zde rozhodující především zkušenosti z terénu a rovněž možnosti týkající se přepravy 

produktů ke konečnému uživateli s důrazem na co nejnižší náklady celé akce. Doprava představuje 

v tomto případě významnou položku z hlediska celkových finančních nákladů. Co se týká samotné 

ceny produktu ANK VertEsprit, zůstáváme na stejné ceně, která byla dohodnuta při loňské 

spolupráci „Jesenicko“ ve výši 5,- Kč bez DPH/1 litr. 

 

2) ZVÝŠENÍ KVALITY PITNÉ VODY FILTRACÍ 

Ke zvýšení kvality pitné vody v jednotlivých domácnostech navrhujeme pro každou domácnost 

určit jedno místo (nejlépe u kuchyňského dřezu), které  by bylo vybaveno dvoustupňovou filtrací 

(viz. obrázek dole), kde první stupeň zajistí odstranění možných organických kontaminací ve vodě 

(filtr s aktivním uhlím) a snížení zákalu (pomocí PP vložky o velikosti 20μm) a druhý stupeň 
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zajistí odfiltrování případného bakteriálního znečištění a odstranění mrtvých buněk bakterií 

(filtrační schopnost 0,1μm). K zajištění snadné a bezproblémové montáže doplníme filtrační set o 

montážní sadu, která umožní zručnějšímu laikovi celou montáž provést samostatně. Konečná cena 

by se, dle předběžných jednání s výrobcem, mohla ustálit na 1000,-Kč bez DPH za filtrační set a 

cca 200 Kč za potřebnou montážní sadu v závislosti na místě připojení. 

 

 
     Jsme připraveni  projednat libovolné varianty řešení vedoucí k co nejoptimálnější realizaci 

kroků vedoucích ke zlepšení kvality pitné vody  z vlastních studen  postižených objektů! 

 

S pozdravem, 

 

Ing. Daniel Mališ 
Sales manager 
PROTE, spol. s.r.o 

Nad hradním potokem 386 

162 00, Praha  
Tel:     +420 220 514 566 

GSM:  +420 737 274 115 

Email: obchod@prote.cz 

            www.prote.cz 
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