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Pokyny pro odběr a příjem vzorků  
odpadních vod a kalů 

________________________________________________________________________ 
 
Formulář objednávky pro rozbor vzorku pitné vody od externího zákazníka je k dispozici na webových 
stránkách společnosti www.svkuh.cz nebo přímo v laboratoři. 
 

 

Příjem vzorků:     Po - St         6:30 – 13:30 
 
 
Místo příjmu vzorků: Laboratoř odpadních vod, SVK, a. s., U Kunovského lesa 1496, 686 04 Kunovice (v 
areálu Čistírny odpadních vod SVK, a. s., v Uh. Hradišti – Štěpnicích) 
 
Kontakt: 572 553 395 
 

 
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, 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 termínu dodání vzorků do laboratoře. Při vlastním odběru bude 
tato skutečnost uvedena ve zkušebním protokolu. 

 
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.  
 
 

Zákazníky žádáme o dodání vzorku do laboratoře nejpozději do 12 hodin od jeho 
odběru a pouze ve dnech a časech určených pro příjem vzorků! 

 
 
Pokud přesto dojde k překročení nastaveného požadavku na dobu dodání, může laboratoř vzorek odmítnout 
a zákazníka požádat o dodání nového vzorku. V případě, že zákazník i přes upozornění na možné ovlivnění 
výsledku zkoušky na rozboru takového vzorku trvá, budou tyto nestandardní okolnosti uvedeny na 
objednávce i na zkušebním protokolu. 

 

http://www.svkuh.cz/

