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Summary: The Josef adit was driven during a mineral exploration project....... text summary ....... and lower concentration 

of sulfates (97.8 mg/l). 

 



Štola Josef na ostrohu Slapské přehrady u obce Cholín byla vyražena .......  text článku ....... místně a časově těsně spjatých s 
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Obr. 1. Schéma podzemí štoly Josef, včetně rozmístění vzorkovacích míst.  

Fig. 1. The Josef adit underground scheme including sampling sites. 

 

Tabulka 1. Výsledky měření základních fyzikálně-chemických parametrů vod 

Table 1. Results of measurements of basic physical-chemical parameters of ground waters 
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