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Sleva rozborů pitné vody 40%  

Pitná voda – krácený rozbor dle vyhlášky č. 252/2004 – pitná voda upravená z podzemní vody 

1. Mikrobiologické a biologické ukazatele - Escherichia coli, koliformní bakterie, kolonie kultiv. 

22°C, kolonie kultiv. 36°C 

2. Fyzikálně chemické a senzorické ukazatele - pH, konduktivita (vodivost), volný chlór, železo, 

mangan, CHSK-Mn, dusičnany, dusitany, amonné ionty, barva, chuť, pach, zákal 

Potřebné vzorkovnice: 1 x 500 ml sterilní (mikrobiologie); 1 x 1000 ml sklo, 1 x 100 ml sklo 

běžná cena 1382,- Kč včetně 20%DPH 

cena po slevě 830,- Kč včetně 20% DPH 

ušetříte 552,- Kč 

 

Pitná voda – krácený rozbor podle vyhlášky 252/2004 Sb. – pitná voda upravená z povrchové vody 

nebo z podzemní vody ovlivněné povrchovou vodou: 

1. Mikrobiologické a biologické ukazatele - Escherichia coli, koliformní bakterie, Clostridium 

perfringens, Mikroskopický obraz – abioseston, Mikroskopický obraz - živé org., Mikroskopický 

obraz - počet org., kolonie kultiv. 22°C, kolonie kultiv. 36°C 

2. Fyzikálně chemické a senzorické ukazatele - pH, konduktivita (vodivost), volný chlór, železo, 

mangan, CHSK-Mn, dusičnany, dusitany, amonné ionty, barva, chuť, pach, zákal 

Potřebné vzorkovnice: 1 x 500 ml sterilní (mikrobiologie); 1 x 1000 ml sklo, 1 x 100 ml sklo 

běžná cena 1982,- Kč s 20% DPH 

cena po slevě 1190,- Kč s 20% DPH 

ušetříte 792,- Kč 
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Stanovení radonového indexu pozemků - sleva 30% 

Radonový index pozemku - 15 tyčí , posudek - běžná cena 2760,- Kč včetně 20% DPH, k ceně je nutné 

připočíst dopravu (dle skutečně ujetých kilometrů) 9,6 Kč za 1 km včetně 20% DPH 

běžná cena 2760,- Kč s 20% DPH 

cena po slevě 1932,- včetně 20% DPH,  

ušetříte 828,- Kč  

připočíst cenu dopravy! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


