
 
ABITEC, s.r.o., Zkušební laboratoř 

Laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod číslem 1498 
Radiová 7, 102 31 Praha 10, tel. 296 792 363, 602 525 888, e-mail: laborator@abitec.cz 

 

OBJEDNÁVKA ROZBORU VODY (požadované položky označte křížkem ) 

Vyplňuje odběratel: Vyplňuje laboratoř: 
Jméno/ Firma ………………………………………………………… 

Adresa ……………………………………………………………….., 

………………………………………………………………………

… 

Číslo příjmu:........................................................................ 

Datum příjmu:..................................................................... 

Přijal:................................................................................... 

Požadavek zákazníka přezkoumal:...................................... 

 

Místo odběru……………………………………………………………………………….…………. 

Zdroj.......................................Datum................................................... 

Hodina....................................Odebral................................................. 

 

Předání výsledků: 

 osobně 

 e-mail ............................................................................ 

 poštou (+ 50 Kč) 

Způsob platby: 

 osobně-doklad č. ........................................................... 

 faktura č. ....................................................................... 

  Pitná voda podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. – krácený rozbor:  
Rozbor Sledované ukazatele Cena  

chemický pH, vodivost, chloridy, dusičnany, dusitany, amonné ionty, železo, CHSKMn, tvrdost, 

vápník, hořčík 
640,- Kč  

mikrobiologický Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C, enterokoky 750,- Kč  

biologický mikroskopický obraz - abioseston, celkový počet organismů, počet živých organismů 180,- Kč  

Ceník  je volně dostupný na internetu www.abitec.cz. Rádi Vám poradíme též přímo v laboratoři.  Ceny rozborů pro soukromé osoby jsou 

uvedeny včetně DPH. 

Souhlasím s cenou a se schválenými subdodavateli laboratoře.                                                     Podpis odběratele: ........................................... 

Pokyny pro odběr vzorku na druhé straně! 
 

http://www.abitec.cz/


 

 

 POKYNY PRO ODBĚR VZORKU PITNÉ VODY 
  Vzorek vody se odebírá z místa, kde se voda běžně používá (z kohoutku, z pumpy apod.). Vzorek nelze odebírat přes hadice 

používané na zalévání a kropení. 

  Jestliže studna nebyla delší dobu používána (např. v zimním období), je nutno před odběrem vzorku studnu pořádně odčerpat 

(odčerpá se min. trojnásobek objemu vody ve studni). Vyčerpá-li se studna do dna, nechá se voda nastoupat a pak se teprve 

odebere vzorek vody.  

  Před vlastním odběrem se voda nechá 5 min odtékat a potom se plní vzorkovnice způsobem popsaným níže. Vzorkovnice se 

drží tak, aby se případná nečistota z rukou nedostala do vzorkovnice. První se odebírá vzorek na bakteriologický rozbor. 

 Vzorky je nutno po odběru uložit v chladničce a dopravit do laboratoře nejdéle do 24 hodin! 

Odběr vzorku na chemický rozbor:  

  Vzorek se odbírá do polyetylenových vzorkovnic (lahví) vyzvednutých v laboratoři. Zákazník může použít vlastní PET lahev 

1,5 litru od neochucené vody. 

  Při odběru se vzorkovnice včetně uzávěru třikrát vypláchne odebíranou vodou.  

  Vzorkovnice se plní až po okraj, minimální objem vzorku 1,5 litru.  

Odběr vzorku na bakteriologický rozbor:  

  Vzorek se odebírá pouze do sterilních skleněných vzorkovnic (lahví) vyzvednutých v laboratoři.  

 Vzorkovnice se otevře až těsně před odběrem. Vzorkovnice se nevyplachuje a plní se tak, aby mezi hladinou a 

zátkou zůstalo asi 2 cm vzduchu, minimální objem vzorku 500 ml.  

 

 Příjem vzorků  
Vzorky s bakteriologickým rozborem: 

pondělí až středa: 7.30 – 15.00 hod, jinak dle dohody 

Ostatní vzorky: 

pondělí až pátek: 7.30 – 15,00 hod, jinak dle dohody  

Laboratoř dále zajišťuje rozbory vod bazénových, vod z koupališť, odpadních vod, atd.    


