
Zdravotní ústav provozuje akreditované laboratoře, tj. provádí rozbory. Nejsme kontrolním orgánem, nedáváme sankce za 

nevyhovující vodu. Pouze vám pomůžeme zjistit, jakou vodu pijete, a poradíme vám , když voda nevyhovuje limitům vyhlášky. 

 

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 71009361 

www.zuusti.cz 

 

Vážení občané, 
chcete mít OPRAVDU jistotu, že VODA, kterou používáte, 

je skutečně NEZÁVADNÁ??? 
 

Kvalitu vody určuje mnoho ukazatelů, které jsou dané vyhláškou 252/2004Sb. vydanou 
Ministerstvem zdravotnictví. Součástí rozboru vody jsou chemická i bakteriologická stanovení. 
 
Tzv. krácený rozbor je vyhláškou 252/2004 Sb. definovaný minimální rozsah kontrolních 
stanovení, ze kterých lze usuzovat, zda je voda pitná, či nikoli. 
Informativní rozbor zahrnuje výběr nejdůležitějších parametrů z kráceného rozboru. 
 
Výsledky rozboru jsou prezentovány formou protokolu. Součástí protokolu je také odborný 
posudek, který uvádí, zda voda vyhovuje či nevyhovuje limitům pro pitnou vodu a 
případně obsahuje radu, jak kvalitu vody zlepšit. 
 
Lahve na odběr vody se vydávají a po odběru odevzdávají na pracovištích 
Zdravotního ústavu se sídlem v Ustí nad Labem, popř. po předchozí domluvě na 
uvedených telefonních číslech, je možný odběr vzorků vod našimi pracovníky. 
 

NYNÍ  AKCE   
OD 15.2.  DO 30. 5. 2015 

pro soukromé osoby 
orientační rozbor - 750 Kč  
krácený rozbor -   990 Kč  

 

Cena je uvedena včetně DPH a zahrnuje: rozbor vzorku, vystavení protokolu s výsledky, 
vystavení odborného posudku a případně dopravu. 
Rozsah orientačního rozboru dle vyhlášky 252/2004 Sb.: 
Escherichia coli, koliformní bakterie, amonné ionty, dusičnany, dusitany, TOC, pH, zákal, železo, 
tvrdost (Ca a Mg) = celkem 10 ukazatelů! 
Rozsah kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky 252/2004 Sb. v plném rozsahu: 
celkem 17 ukazatelů! 
 
V případě dotazů k rozboru a k problematice kvality pitné vody nás kontaktujte na 
telefonním čísle místně příslušného pracoviště Zdravotního ústavu: 
 
Kladno: 312 292 160, Fr. Kloze 2316 
Příbram: 318 629 315, 721 315 710, U Nemocnice 85 
Mělník: 326 307 681, 606 726 368, , Pražská 391 
Benešov: 317 784 026, 602 259 769, 602 257 125, Černoleská 2053 
Praha 10: 296 394 129, 724095366, 721127828, 728206550, Jasmínová 2905 
Praha 2: 234 118 542, Dittrichova 329/17 


