Objednávka rozboru vzorku vod (plán vzorkování)
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří, Zkušební laboratoř Praha
Zkušební laboratoř č. 1382 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Pracoviště Kolín
Pracoviště Kladno
Pracoviště Praha

tel.: 321 739 013
tel.: 312 292 111
tel.: 296 394 124, 129, 234 118 514

Pracoviště Příbram
Pracoviště Benešov
Pracoviště Mělník

Část „A“

tel.: 318 629 315
tel.: 317 784 026
tel.: 315 650 054

Druh vody:
 studna soukromá
 studna veřejná
 studna organizace
 vodovod
 odpadní voda
 jiná voda (upřesnit)………………………….

 bazénová voda
 voda pro rekreační účely
 destilovaná voda
 podzemní voda
 povrchová voda z vod. nádrže
 pitná voda a voda užívaná při výrobě potravin a nápojů

Zákazník ( zasílací adresa, telefon):

Fakturační adresa (u právnických osob IČO, DIČ):

Místo odběru – okres, obec (osada), č.p.:

Datum odběru:
Odebral:

Číslo vzorku v počítačové databázi:

Označení vzorkovnice:

Požadovaný rozbor:
 chemický krácený
 chemický úplný
 jiný požadovaný rozbor
(upřesnit):

 mikrobiologický krácený
 mikrobiologický úplný
 koupaliště ve volné přírodě
 zdroj pro umělé koupaliště

 bazén – kompletní
 bazén – chemie
 bazén – mikrobiologie
 bazén – úpravna

 teplá voda
 teplá voda (individuální zdroj)
 teplá voda (jiná než voda pitná)

(hyg. laboratoř / vlastní)
Způsob odběru:
(hyg.
laboratoř / vlastní)
Způsob
dopravy:
V případě vlastního odběru vyplňte Část „B“ Záznam o odběru a transportu vzorku.
ANO/NE Datum:
Zaplacen rozbor:
Č. dokladu:
Částka:
Způsob platby:

(hotově / fakturou)

Způsob předání výsledků:

(poštou / osobně / e-mail)

Posudek:

(ano / ne)

(ano / ne)
Export výsledků do registru PiVo:
V případě požadavku na vypracování posudku souhlasím s předáním podkladů odbornému pracovišti
Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.
V případě, že laboratoř není schopna realizovat objednávku v plném rozsahu, souhlasím s provedením některých
zkoušek v jiné laboratoři.
Poznámky:
Datum:

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem

Podpis zákazníka:
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Část „B“

Záznam o odběru vzorku vody:
Datum odběru
(den, měsíc, rok)
Typ vzorku (odpadní voda): Bodový
Meteorologické podmínky:

Čas odběru (hod.)

Od

Do

Slévaný

Tvzduchu °C

Tvzorku vody

°C

Způsob odběru a popis odběrového zařízení:
Plán vzorkování:
Odběr byl proveden dle SOP :

Odchylky od SOP:

Stanovení provedená na místě:
Cl celkový
(mg/l)
Redoxpotenciál (mV)
Vodní květ:

Vizuální stanovení:

Vizuální stanovení:

Cl volný
(mg/l)
Průhlednost
(m)

Cl vázaný
(mg/l)
Rozpuštěný
kyslík (%)

pH
Ozon (mg/l)

stupeň

0
1
2
3

výskyt žádný
pozorovatelný
hojný
masový

stupeň

0
1
2
3

znečištění zanedbatelné
mírné
místy značné
značné podél celého břehu

stupeň

0
1
2
3

znečištění zanedbatelné
mírné
místy značné
značné podél celého břehu

znečištění odpady:

přírodní znečištění:

Poznámka:
Vzorek odebral:

Podpis:

Záznam o transportu vzorku vody:
Datum transportu : (den, měsíc, rok)
Transport v chladícím zařízení:
Pořízen záznam o průběhu teplot během transportu:
Počet ujetých kilometrů:

Čas předání vzorku vody do
laboratoře:
Jméno a podpis pracovníka,
který předává vzorek do
hygienické laboratoře:

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem

Fakturace odběru:
Teplota vzorku vody při
předání do laboratoře:
Jméno a podpis
odpovědného pracovníka,
který přezkoumal
objednávku a přijal vzorek:
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