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POKYNY PRO ODBĚR A PŘÍJEM VZORKŮ  

ODPADNÍCH VOD A KALŮ 
___________________________________________________________________________ 

 

Rozbory vzorků pro zákazníky se provádějí na základě písemné objednávky. 

 

Odběr vzorků odpadních vod a kalů doporučujeme svěřit odborníkům. Vzorkovací tým naší 

akciové společnosti Vám zajistí objektivní a kvalitní odběr vzorků při dodržení všech 

normativních a legislativních předpisů. Pracovníci vzorkovacího týmu jsou certifikováni pro 

odběr vzorků odpadních vod a kalů. 

 

Vlastní odběr vzorků odpadních vod a kalů externím zákazníkům doporučujeme realizovat 

až po předchozí konzultaci ve Slováckých vodárnách a kanalizacích, a. s. Za Olšávkou 290, 

Sady, 686 01 Uherské Hradiště a to v pracovní dny od 7 do 14 hodin, kontakt 572 530 276, 

724 325 664. Zákazník bude seznámen se všemi potřebnými informacemi důležitými pro 

odběr - vhodný typ odběru (prostý nebo směsný), použití vhodných vzorkovnic, skladování 

a doprava vzorků do laboratoře. Při vlastním odběru bude tato skutečnost uvedena v 

protokolu o výsledku zkoušek. 

 

V případě odběru odpadní vody zákazníkem se vzorek odebírá do čistých plastových nádob 

s uzávěrem a plní se až po hrdlo. Potřebný objem vzorku je 3 – 5 l (konzultovat s laboratoří). 

Požadavky pro odběr vzorků kalů se řeší individuálně. 

 

Vzorek musí být co nejdříve doručen do laboratoře ke zpracování, nejlépe ihned po odběru. 

Není-li to možné, je nutno uchovávat vzorek při teplotě 2-5°C. Doba mezi odběrem vzorku 

a jeho dodáním do laboratoře nesmí být delší než 12 hodin. 

 

PŘÍJEM vzorků probíhá v Laboratoři odpadních vod 
(nachází se v areálu Čistírny odpadních vod SVK, a. s. 

v Uherském Hradišti – Štěpnicích) 

Adresa: U Kunovského lesa 1496, 686 04 Kunovice  

Telefon: 572 553 395 

Pondělí až čtvrtek od 6:30 do 13:30 hodin 
 

 

Fakturu za rozbor vystavuje vedoucí ÚVL. Rozbor se platí v pokladně SVK, a. s., platba 

v hotovosti nebo platební kartou, případně bezhotovostně (převodem na účet) na základě 

předchozí domluvy s vedoucí ÚVL. Ceny za rozbory jsou určeny platným ceníkem, který  

je k dispozici na požádání v laboratoři. 


