
Objednávka laboratorního vyšetření
VZORKU VODY 

Plátce 

adresa 

IČO DIČ 

telefon e-mail

Majitel 
(pokud je jiný než plátce) 

adresa 

telefon e-mail

Popis vzorku vody (údaje, které požadujete na výsledném protokolu - místo odběru, datum odběru apod.) 

 Krácený rozbor – studna – 2 955 Kč (Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 ºC a 36 ºC,amonné
ionty, dusitany, dusičnany, CHSK-Mn, pH, konduktivita, barva, zákal, pach, chuť, železo, mangan) 

 Krácený rozbor – veřejná síť – 3 335 Kč (Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 ºC a 36 ºC,
amonné ionty, dusitany, dusičnany, CHSK-Mn, chlór, pH, konduktivita, barva, zákal, pach, chuť, železo, mangan, hliník) 

 Krácený rozbor – studna – doporučený rozsah pro kolaudaci – 2 495 Kč (Escherichia coli, koliformní
 bakterie, počty kolonií při 22 ºC a 36 ºC amonné ionty, dusitany, dusičnany, CHSK-Mn, pH, chuť, železo, mangan) 

Kontrolní rozbor – studna na jaře nebo při podezření na znečištění – 1 387 Kč (Clostridium
perfringens, enterokoky, koliformní bakterie, amonné ionty, dusičnany, CHSK-Mn) 

 Úplný rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb. – 14 159 Kč  
 Úplný mikrobiologický rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb. – 1 409 Kč 
 Problémy se sanitární keramikou – hnědnutí – 240 Kč (železo, mangan) 
 Tvrdost vody – 265 Kč 
 Dusitany, dusičnany – 610 Kč 
 Legionella spp. z teplé vody – 740 Kč 
 Jiný (specifikujte):    

Výsledky zaslat 

 plátci poštou  majiteli e-mailem  majiteli poštou     plátci e-mailem      

_____________________         _________________________ 
datum odběru       podpis, případně razítko 

Ke každému vzorku účtujeme manipulační poplatek 35 Kč; přípravu vzorku 35 Kč;  tisk každého protokolu 40 Kč.

Podpisem vyjadřuji souhlas s Obchodními podmínkami pro poskytování laboratorních služeb v SVÚ Jihlava zveřejněnými na:  
https://www.svujihlava.cz/o_nas/ekonomicke-informace.
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ÚDAJE LABORATOŘE 

    (zdarma)                     (+20 Kč)           (zdarma)   (+20 Kč)
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Návod na odběr vzorku vody 

Vzorky odeberte tak, aby prodleva mezi odběrem a předáním vzorků na rozbor byla 
co nejkratší.  

Před odběrem vzorku nechte vodu pár minut odtéct. 

Vzorkovnice nevyplachujte! 

1. Sterilní (čirá) láhev: pro mikrobiologické vyšetření

Vodu napusťte cca 3 cm pod okraj láhve. Nedotýkejte se vnitřní strany uzávěru a 
nepokládejte jej na spodní stranu. 

2. Hnědá láhev bez zábrusu 1 l: pro chemické vyšetření

Vodu napusťte cca 1 cm pod okraj láhve. 

3. Pro odběr vody na úplný rozbor dle Vyhlášky 252/2004 poskytujeme
speciální sadu vzorkovnic s návodem na odběr vzorku. Vzorkovnice
zasíláme na vyžádání.

Vzorky vody po odběru ihned umístěte do lednice a uchovávejte v chladu až do 
převozu do laboratoře. 
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