Kontrola vody ve Vaší obci
Dobrý den,
v poslední době se na Vás mohou obrátit občané obcí, protože našli ve svých poštovních
schránkách nabídku velmi levných rozborů pitné vody za 480,- Kč od firmy Servis &
Consulting. Nabídka vypadá takto:
Kontrola vody v obcích Halenkov, Hovězí, Zděchov, Huslenky, Nový Hrozenkov a Karolinka
14.06.2010 12:29
Ve dnech 15.- 16.. 6. 2010 proběhne ve Vašem regionu kontrola pitné vody z vlastních zdrojů (studny, vrty,
prameny) zaměřená na trvalé řešení zhoršené kvality vody (po povodních, ekologických haváriích), způsobené
úniky ze skládek, zemědělských družstev, průmyslových podniků nebo jinými druhy znečištění vody. *Za
poplatek 480,- Kč provedeme analýzu vody, kterou používáte na pití a vaření, zda je vhodná ke konzumaci
(Dusičnany*, dusitany*, pH*, tvrdost přechodná*, tvrdost celková*, železo*, konduktivita, CHSK - organické
znečištění) *kolorimetrické a titrační metody s použítím měřící techniky Hach-Lange. Bližší informace o tomto a
dalších rozborech na www.sandc.cz. V případě zhoršené kvality vody Vám ZDARMA poskytneme poradenství,
jak kvalitu a chuť vody zlepšit, popřípadě odstranit zákal, tvrdost, vodní kámen, zápach (po desinfekci) a další
látky, jako dusičnany, těžké kovy, železo, mangan, rtuť, olovo, apod... Kontrolu je nutno objednat předem
telefonicky : Po - Pá 8 - 18 hod. So 8...

Na první pohled nic divného – běžná nabídka, jakých je plná schránka. To až do chvíle, kdy
se podíváte na internetové stránky firmy (http://www.sandc.cz/), anebo si telefonicky
objednáte rozbor. Zjistíte, že:
Rozbor vody nemůžete použít např. ke kolaudaci – firma nemá akreditaci.
Metody stanovení nejsou podle norem ČSN nebo ISO
Rozborem se nestanovují žádné bakterie ve vodě
Konduktivitu uvádí ve dvou jednotkách (mS/m a µS/cm, která dává 10x vyšší
hodnoty a může se snadno zaměnit), a tak voda nesplní požadavky Vyhlášky
252/2004 Sb. pro pitnou vodu.
Tyto informace Vám pracovníci zmíněné firmy samozřejmě do zaplacení zamlčí. Nejspíš
Vám sdělí „důvěrnou“ informaci, že voda může být nebezpečná pro Vaše zdraví, a poté
nabídnou řešení: instalace zařízení Top systém úpravy vody FWS-RO7 na principu reverzní
osmózy za cenu asi 5 tisíc Kč. Pití vody upravené reverzní osmózou přitom nedoporučuje
Statní zdravotní ústav v Praze z důvodu rizika snížení příjmu vápníku a hořčíku z
takto upravené vody.
Je jasné, že se jedná o podomní prodej rozborů a systémů úpravy vody, podobný prodeji
zázračných dek a hrnců. Zaplatíte sice málo, a za to dostanete téměř nic. K tomu můžete
dostat bonus – obavu, že voda, kterou po celý život pijete, může být zdraví nebezpečná.
Ostatní je už Vaše volba: ohrožujte dál své zdraví nebo investujte 5 tisíc Kč do nebezpečného
zařízení.
Cílovou skupinou jsou všichni, kdo úzkostlivě dbají na zdraví své a svých blízkých, tedy
důchodci, nemocní a ženy na mateřské.
Považuji za důležité Vás na praktiky podobných firem upozornit. I takto může vypadat
podnikání v oblasti vody.
Naše laboratoř také provádí rozbory vod ovšem profesionálně, podle příslušných norem s
platnou akreditací a plně v souladu s Vyhláškou o pitné vodě. Cena je pochopitelně vyšší než
zde nabízená. Poradenství je součástí naší práce a je bezplatné.
RNDr. Václav Janík, vedoucí laboratoří
Vsetín, dne 18.6.2010

1

