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Rozbory pitné vody pro základní informaci o kvalitě vody - pro veřejnost
Rozbory jsou určeny pro občany, kteří mají zájem získat alespoň základní informace o kvalitě vody,
kterou mají například ve své studni na chalupě. Je-li požadováno vyšetření vody za účelem kontroly pitné
vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb, při kolaudačním řízení nebo při jiném požadavku hygienického orgánu
nebo stavebního úřadu je obvyklé, že odběr provádí laboratoř. V takovém případě je možno objednat
rozbor vody i s odběrem vzorku. Podle svých potřeb si vyberte rozsah rozboru od mikrobiologického
(rozsah č.25), po základní chemický a mikrobiologický rozbor (rozsah č.25+26). U všech typů rozborů
pitné vody je na protokolu uvedeno srovnání s hygienickými požadavky na kvalitu pitné vody.
Ceny rozborů jsou uvedeny na objednávce.
Podmínky odběru vzorku zákazníkem
● Vzorek vody odebere zákazník do vzorkovnic, které si po předchozí dohodě vyzvedne v laboratoři
( 1,5 l PET lahev a sterilní skleněná lahev s alobalovým krytem ).
● Před odběrem vzorku je vhodné z vodovodního kohoutku odstranit sítko, výtok dezinfikovat
ožehnutím plamenem a po dobu cca 5 - 15 minut nechat odtékat vodu. Pokud nebyl vodovod po
delší dobu používán, je nutno odčerpat větší množství vody. Pokud nebyla studna delší dobu
používána, je vhodné studnu před odběrem řádně odčerpat – alespoň trojnásobek objemu vody ve
studni.
● Vzorky pokud možno neodebírejte ze zahradních hadic – může dojít k ovlivnění kvality vody
● Při odběru vzorku je nutno dbát, aby nedošlo ke kontaminaci vzorkovnic. Při odběru vzorku do
sterilní skleněné lahve opatrně odhrneme alobalový kryt, vyjmeme zátku a naplníme vodou asi 2
cm pod hrdlo. Lahev pak uzavřeme zátkou a alobalový kryt opět přihrneme. PET lahev plníme až
po okraj.
● Vzorek vody je nutno nejpozději do druhého dne po odběru dodat do laboratoře.

Rozbory odpadní vody z domovních ČOV a septiků – pro veřejnost
Rozbory jsou určeny pro občany, kteří vlastní nemovitost s čistírnou odpadních vod nebo septikem a mají
povolení k vypouštění odpadních vod od vodohospodářského orgánu. V povolení je předepsán rozsah a
četnost rozborů vypouštěných odpadních vod a podmínky odběru vzorků.
Podmínky odběru vzorku zákazníkem
● Vzorek odpadní vody se odebírá do 1,5 l PET lahví, lze použít vlastní PET lahve po neochucených
vodách. Lahev se plní po hrdlo.
● Odebírejte vzorek vyčištěné odpadní vody na odtoku z ČOV/septiku, nikdy přímo z ČOV/septiku.
● Vzorek vody je nutno nejpozději do druhého dne po odběru dodat do laboratoře.
Příjem vzorků pitné vody pouze v pondělí a úterý od 730do 1100 a od 1200 do 1400.
Příjem vzorků odpadní vody úterý až čtvrtek od 730do 1100 a od 1200 do 1400.
Vyzvednutí vzorkovnic pondělí až pátek od 730do 1100 a od 1200 do 1400
Rozbory jsou hotové za cca 5 dní (mikrobiologický rozbor) popř. cca 10 dní (chemický rozbor)
Protokol s výsledky bude odeslán poštou nebo e-mailem ( nezapomeňte uvést svou adresu / e-mail na objednávku ).
Za rozbor se platí v hotovosti, při předání vzorku v laboratoři .
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Objednávám rozbor vody :
( vzorek odebere a dodá zákazník, vybraný rozsah zakřížkujte, ceny jsou uvedeny včetně DPH )

o

Mikrobiologický rozbor - rozsah č.25 - 790,- Kč
(koliformní bakterie, kolonie při 22°C, kolonie při 36°C, Escherichia coli)

o

Informativní chemický a mikrobiologický rozbor - rozsah č.28 - 1700,- Kč
(koliformní bakterie, kolonie při 22°C a 36°C, Escherichia coli, pH, TOC, tvrdost, vápník, hořčík, amonné ionty, dusitany,
dusičnany, vodivost)

o

Krácený chemický a mikrobiologický rozbor – rozsah č.27 - 1900,- Kč
(koliformní bakt., kolonie při 22°C a 36°C, Escherichia coli, pH, TOC, barva, zákal, amonné ionty, dusitany, dusičnany, vodivost,
železo – rozsah podle vyhl. 252/2004)

o

Základní chemicko-mikrobiologický rozbor rozsah č.25+26 – 2200,- Kč
(koliformní bakterie, kolonie při 22°C a 36°C, Escherichia coli, pH, acidita, alkalita, tvrdost, vápník, hořčík, TOC, chloridy,
amonné ionty, dusitany, dusičnany, železo, vodivost )

o

Základní chemicko-mikrobiologický rozbor - rozsah č.25+26 - 2500,- Kč
+ vyhodnocení rozboru
(koliformní bakterie, kolonie při 22°C a 36°C, Escherichia coli, pH, acidita, alkalita, tvrdost, vápník, hořčík, TOC, chloridy,
amonné ionty, dusitany, dusičnany, železo, vodivost, vyhodnocení rozboru-zpráva )

o

Rozbor odpadní vody – rozsah č.40 (odtok z domovní ČOV, septiku)
ceny :

rozsah 40A (nerozp. látky, BSK-5, CHSK-Cr )
rozsah 40B (pH nerozp. látky, BSK-5, CHSK-Cr)
rozsah 40C (nerozp. látky, BSK-5 )

cena : 700,- Kč
cena : 770,- Kč
cena : 570,- Kč

prosíme vyplňte a předejte spolu se vzorkem v laboratoři
Zákazník.......................................................................................… telefon ……………………………..
e-mail / adresa pro zaslání výsledků : ..........................................................................................………….

Místo odběru ( označení vzorku ) : ............................................................................................................
Datum a hodina odběru :

............................................................................................................

Označení vzorkovnic :
............................................................................................................
příjem vzorků v laboratoři : pitné vody
Po - Út
7 30 – 11 00, 12 00 – 14 00
odpadní vody Út – Čt
7 30 – 11 00, 12 00 – 14 00
za rozbor se platí v hotovosti při předání vzorku v laboratoři
vyplní laboratoř
Vzorek přijat dne : ..................… Vzorek přijal : ..................................… Placeno : ANO/NE
Pozn.
Výsledky poslat : e-mailem / poštou
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