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POKYNY PRO ODBĚR A PŘÍJEM VZORKŮ PITNÝCH VOD 

PŘI VÝDEJI VZORKOVNIC SE VYBÍRÁ VRATNÁ ZÁLOHA 100,- KČ ZA KAŽDOU SADU !  

Vzorkovnice se vydávají v Laboratoři pitných vod, SVK, a. s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště  

Výdej vzorkovnic: pondělí až pátek v době od 7.00 – 14.00 

Kontakt: 572 530 276, 724 325 664 

Odběr vzorku vody pro mikrobiologický rozbor 

Pro odběr vzorku k mikrobiologickému rozboru vody je určena sterilní skleněná zábrusová vzorkovnice o objemu 500 
ml. Odběr vzorku a jeho dodání do laboratoře musí být provedeno nejpozději do data uvedeného na zátce. Zátku 

vzorkovnice pro mikrobiologický rozbor vody kryje hliníková fólie. Při odběru se tato fólie pouze lehce uvolní (nesmí 

se sejmout). Poté se zátka i s hliníkovou fólií uchopí a mírným kroucením vytáhne ze vzorkovnice. Opatrně se odstraní 
papírový proužek umístěný pod zátkou vzorkovnice. Na vnitřní část zátky ani hrdla vzorkovnice nesahejte a zabraňte 

jejich znečištění (kontaminaci může způsobit např. nevhodné odložení zátky)! Vzorkovnici naplňte vodou tak, aby 

nad hladinou zůstala cca 2 cm vrstva vzduchu. Vzorkovnici uzavřete. Vzorkovnice se nevyplachuje! 

Odběr vzorku vody pro senzorickou zkoušku 

Použije se skleněná zábrusová vzorkovnice o objemu 250 ml. Vzorkovnici vypláchněte odebíranou vodou, celou ji 

naplňte a uzavřete. 

Odběr vzorku vody pro fyzikálně-chemický rozbor 

K odběru vzorku pro základní fyzikálně-chemický rozbor vody slouží polyetylénová vzorkovnice o objemu 1 l (popř. 

500 ml). Vzorkovnici vypláchněte odebíranou vodou, celou ji naplňte a dobře uzavřete šroubovací zátkou. 

Odběr vzorku vody pro stanovení kovů 

K odběru vzorku pro stanovení kovů slouží polyetylénová vzorkovnice o objemu 250 ml. Vzorkovnici vypláchněte 

odebíranou vodou, celou ji naplňte a dobře uzavřete šroubovací zátkou. 

Další informace  

Před odběrem je nutné si umýt ruce a pracovat s maximální pečlivostí. Z ústí vodovodního kohoutku je potřeba 

odstranit veškeré rušivé doplňky (sítka, perlátory), které by mohly být zdrojem znečištění. Voda určená pro odběr 

vzorků se nejdříve nechá důkladně odpustit (doporučuje se odpouštět vodu do ustáleného stavu teploty). Následně se 
seřídí paprsek vody na sílu asi 5 – 7 mm a průtok se již neupravuje. Je nutno zabezpečit mírný proud vody, jinak hrozí 

nebezpečí strhávání usazenin, které se mohou dostat do vzorkovnice. Nejprve se odeberou vzorky pro fyzikálně-

chemický rozbor a senzorickou zkoušku, poté pro mikrobiologický rozbor. 

Vzorek musí být co nejdříve dopraven do laboratoře ke zpracování, nejlépe ihned po odběru. Není-li to možné, je 
nutno uchovávat vzorek v chladničce při teplotě 2-5°C. Doba mezi odběrem vzorku a jeho převzetím laboratoří nesmí 

být delší než 12 hod. (tzn. večer odebrat, uložit do chladničky, ráno dodat). 

Při převzetí vzorku laboratoří se vyplňuje objednávka. Rozbor se platí při příjmu vzorku, v hotovosti nebo platební 

kartou v pokladně SVK, a. s. Ceny za rozbory jsou určeny platným ceníkem, který je k dispozici na požádání 

v laboratoři. 

Příjem vzorků  pondělí až středa 7.00  – 14.00 

   čtvrtek do 8:00! 

   pátek --- 


