
Akce „Čistá studna 2016“
Používáte vodu ze studny a nejste si jistí, jestli je v pořádku? Nechte si ji zkontrolovat!
Voda v soukromých studnách nepodléhá žádné pravidelné kontrole. Majitelům studní proto nyní nabízíme 
v rámci akce „Čistá studna 2016“ rozbor vybraných chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody, 
které bývají při kontrole vody z individuálních zdrojů nejčastěji překračovány. Vybraný rozsah ukazatelů 
je specifikován v objednávce v části „Jiný rozbor“. Nenahrazuje krácený chemický a krácený mikrobiologický 
rozbor, ale poskytne majiteli základní informaci o kvalitě jeho vodního zdroje. Až do konce října 2016 
si můžete nechat udělat tento rozbor s 20 % slevou za zvýhodněnou cenu 750 Kč (včetně DPH).
V případě zájmu předem kontaktujte zaměstnance laboratoře pitných vod na Úpravně vody ve Lhotě 
na telefonním čísle 517 360 106, případně na e-mailu gottvaldova@vakvyskov.cz.

Informace k odběru a uchování vzorků vody z vlastních zdrojů

VZORKOVNICE
● na chemický rozbor – plastová láhev – vlastní, řádně vypláchnutá o obsahu 1,5 litru (je možné ji obdržet 

i v laboratoři na ÚV Lhota)
● na mikrobiologický rozbor – sterilní skleněná vzorkovnice vyzvednutá v laboratoři na ÚV Lhota nebo 

na zákaznickém centru společnosti na adrese Brněnská 410/13, Vyškov.

VÝDEJ VZORKOVNIC
V laboratoři na ÚV Lhota každý pracovní den v době od 6,30 – 14,30 hodin.

POSTUP PŘI ODBĚRU
● chemický rozbor – před odběrem je vhodné odstranění perlátoru, poté pustit vodu a nechat 2 - 3 minuty 

puštěnou, dokud se neustálí teplota vody, poté je nutné vzorkovnici  3x vypláchnout odebíraným vzorkem 
vody, následně naplnit vzorkovnici po okraj (bez vzduchové bubliny) a uzavřít.

● mikrobiologický rozbor – před odběrem je vhodné odstranění perlátoru a následná sterilizace kohoutu 
(např. desinfekční sprej, ožehnutí zapalovačem).  Poté pustit vodu a nechat 2 - 3 minuty puštěnou, dokud 
se neustálí teplota vody. Ze skleněné sterilní vzorkovnice opatrně uvolnit alobal na zátce, ale neoddělávat 
jej ze zátky a nesahat na sterilní části vzorkovnice! Vzorkovnici nevyplachovat  a mírným proudem naplnit 
tak, aby pod zátkou zůstala vzduchová bublina. Hrdlo naplněné vzorkovnice uzavřít zátkou a zajistit 
alobalem.

Vzorkovnice je třeba co nejdříve dopravit do laboratoře pitných vod na ÚV Lhota. Pokud nejsou vzorkovnice 
ihned po odběru odvezeny do laboratoře, je nutné je uchovávat v chladu a temnu.

PŘÍJEM VZORKŮ
Každé pondělí v době od 6,30 – 14,30 hod na ÚV Lhota. Při příjmu vzorku musí být vyplněna „Objednávka 
rozboru vody z vlastního zdroje“.

Výsledky analýz jsou vyhodnoceny srovnáním s limity uvedenými ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Lhotě 12. 5. 2016 Ing. Barbora Gottvaldová
technická vedoucí laboratoře pitných vod

Prosíme, nevyplňujte! Slouží pro interní záznamy laboratoře pitných vod.

Protokol o zkoušce převzal dne ________________ podpis ________________________



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
Útvar vodohospodářských laboratoří - laboratoř pitných vod, Lhota 171
zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č: 1324, tel.: 517 360 106
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170
IČO: 49454587; DIČ: CZ49454587 E -mail: info@vakvyskov.cz; Telefon: 517 324 930

Objednávka rozboru vody z vlastního zdroje
Akce „Čistá studna 2016“

Zákazník:
Jméno, příjmení (název):

Bydliště (sídlo):

IČO, DIČ:

Telefon, e-mail:

Převzetí vzorku

Datum a čas

Převzal

Odběr vzorku

Datum a čas

Odebral

Č. vzorkuMísto odběru

   Krácený chemický 
   rozbor 

(zahrnuje - barva, zákal, pach, pH, konduktivita, CHSK-Mn, železo, mangan, 
dusitany, dusičnany, amonné ionty)

   Krácený mikrobiologický 
   rozbor 

(zahrnuje - termotolerantní koliformní bakterie, Escherichia coli, koliformní 
bakterie, intestinální enterokoky, počty kolonií při 36°C, počty kolonií při 22°C)

   Jiný rozbor 

         Termotolerantní koliformní bakterie     Barva     Amonné ionty

         Escherichia coli     Zákal     Fosforečnany

         Koliformní bakterie     pH     KNK 4.5 (alkalita)

         Intestinální enterokoky     Konduktivita     Tvrdost

         Počty kolonií při 36°C     CHSK-Mn     Vápník

         Počty kolonií při 22°C     Železo     Hořčík

         Clostridium perfringens     Mangan     Chloridy

         MO: Počet organismů     Dusitany     Sírany

         MO: Abioseston     Dusičnany     Pach

Zákazník potvrzuje, že se předem seznámil s "Informacemi pro zákazníky k odběru a uchování vzorků vody 
z vlastních zdrojů", a že je v plném rozsahu při odběru a uchování vzorku dodržel.

SchválilZákazník Přezkoumal, souhlasí
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