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Doplňující informace k objednávce na rozbor pitné vody 
 
Objednávka ze dne ………..…………………………………………………… 
Zadavatel: ……………………………………………………………………… 
 
Místo odběru 
Adresa odběrového místa: 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Charakteristika zdroje pitné vody 

 Podzemní voda 

  

  Studna 

   

  Vrt 

   

  Jiný    …………………………………………………………………… 

   

  Kvalita vody je ovlivněna povrchovou vodou 

   

 Upravená povrchová voda 

  

 Balená pitná voda 

  

 Úprava vody vločkovacím činidlem na bázi hliníku 

  

 Úprava vody s použitím prostředků obsahujících chlór nebo jiného prostředku s aktivně vázaným 
chlórem. Jakého: ……………………………………………  

  

 Úprava vody s odstraňováním manganu 

 
 
 
Přeje si zákazník zaslat výsledky rozboru do databáze pitných vod ministerstva zdravotnictví? 
 

 ANO  NE   

 
V případě, že ANO, pak vyplňte str. č. 2 tohoto dokumentu. 

 
 
Záznam provedl: V ………………………………… dne…………………… 
 ……………………………………………………………………….. 
 (Jméno, příjmení, podpis) 
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Údaje pro databázi pitných vod ministerstva zdravotnictví 
 

Důvod PiVo 
 dozor 

 havárie 

 informace 

 kontrola 

 monitoring 

 neurčený důvod 

 právní 

 

Oblast KHS 

 Hygienická stanice hlavního města Prahy  

 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje  

 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje  

 Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje  

 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina  

 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje  

 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje  

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 

 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje  

 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje  

 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje  

 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje  

 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje  

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje  

 

Typ odběru PiVo 

 
výdejní automat PV 

výdejní automat PV, akumulační nádrže, vzdušné a pozemní dopravní 
prostředky PV 

A 

 bazén - vstup bazén - vstup VB B 

 floating floating, kontrola jakosti podle met. pokynu HH (jednotky odlišné od vyhlášky)  F 

 
bazén - jiný 

jiné bazény než plavecké/koupelové a rehabilitační - atypické, obtížně 
zatříditelné, např. whirlpool, apod. BV 

J 

 neurčený typ neurčený typ N/A N 

 
bazén - zdroj vody 

povrchový nebo podzemní zdroj vody pro bazén umělého koupaliště (§ 8 vyhl. č. 
135/2004 Sb.) BZ 

Z 

 vodovod vodovod PV 1 

 veřejná studna veřejná studna PV 2 

 komerční studna komerční studna PV 3 

 koupaliště v přírodě koupaliště v přírodě RV 4 

 koupací oblast koupací oblast RV 5 

 koupelový bazén koupelový bazén BV 6 

 plavecký bazén plavecký bazén BV 7 

 náhradní zásobování náhradní zásobování NZ 8 

 rehabilitační bazén rehabilitační bazén BV 9 

 

Územně technická jednotka UTJ: 
(Pozor! Nemusí být shodná s katastrálním územím.) 


