
 

Znečištěná voda oslabuje imunitní systém  

ZÚ Ostrava otestuje vodu ze studny  

Ostrava, 4. května 2020 

 Přetrvávající pandemie Covid-19 klade velké nároky na hygienická opatření 

a péči o zdraví. Předpokladem pro dobře fungující imunitní systém je správná 

životospráva, dobré stravování a samozřejmě kvalitní zdravotně nezávadná voda.  

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě přichází s akční nabídkou rozboru vody ze 

studen na vybrané ukazatele. Jejich majitelé si tak mohou nechat zpracovat 

profesionální chemický a mikrobiologický rozbor. Výhodné ceny za testování platí 

do konce prázdnin. 

 Také letos, kdy na pevném zdraví mnohým obzvláště záleží, se mohou lidé 

dozvědět, zda užívání vody z vlastní studny nepředstavuje zvýšené zdravotní riziko. 

Pracovníci Centra hygienických laboratoří ostravského Zdravotního ústavu zjistí 

množství amonných iontů, dusičnanů, nebo tvrdost vody. Zájemci za chemický rozbor 

zaplatí jen 400 korun.  

 V případě mikrobiologického rozboru jsou testovány vzorky na přítomnost 

nebezpečných bakterií. Za tyto testy zaplatí lidé 350 korun. Zájemci si mohou z 

nabídky vybrat i rozbor zastoupení manganu a železa ve vodě. Jeho cena činí 200 

korun.  

 



 

 Akční ceny uvedených služeb platí do 31.8.2020. K testování jsou zapotřebí 

odběrové soupravy, které si lze vyzvednout na pobočkách Zdravotního ústavu. Jejich 

seznam s adresami je uvedený na webu www.zuova.cz. V případě zájmu stačí 

kontaktovat obchodní oddělení Zdravotního ústavu telefonicky na těchto číslech: 

• Moravskoslezský kraj 596 200 330, 731 691 568 

• Olomoucký kraj  585 719 310, 725 065 809 

• Zlínský kraj   603 560 890 

• Jihomoravský kraj  543 423 305, 731 622 299 

• Kraj Vysočina  567 574 770, 734 510 852 

*) Uvedená cena je včetně DPH.
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