zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
centlum hygienických labolatoří

Moskevská 15,400 01 Ustínad Labenr
7k ,sebni aooíalot ó, ]388 a, -eoIlo /d, J č|A

L 1388

Protokol o zkoušce č.45310/2015
pitná voda

zákazník: obecní úřad Dolní olešnice
Dolni olešnice
75 Hostinné

543
45310l20,15

objednávka číslo
Termin odběru od do
[/!ísto odběru
Upřesněnímísta odběru

30 8,2004
12 5,2015 8 50

Dolni o ešnice čp 46 [4Š(sii V\4
pitná voda - veiejný VodOVod

odběl provedl

Ka]ašoVá N/]arlina pracovnik ZÚ

Pracovjště P7 Úpcká 94 541 01 ŤrulnóV
soP VZ 001 odběr Vzorků p]tných vod

zpúsob odběrU

odběr vzorku je akredilovaný

Typ odběru
úeeI oarcru

12.52a15 1415

Datum přúmu

12-5-2a15
18 5 2015

Rozsáh udělené akled iace

chemcké ryzkálni mikrob]o og cké. sen2olcké anaLýzyvod, poiíavin. ]ihoVli pe]o]di] biolo9]ckých materiá]ú odp.dú, azbesiU
ovzduši.odbéryAnaýzyvýluhúpevnýchmaleíá]]stěrůnierérůvozdeTestytox.iyN]ěieňifaktoíúprostředi.kóntíoa
steriLzátorú a dežiníekčnichprosliedků,

Piý

rozsah je uveden V přioze patného akred tačniho osvědčeni Vydaneho Č A pro

zk!šebni laboraioi č,]3e3

Bež pisemného souh asu labolaioře se nesmi pDtoko repíodukoval iinak než ceý Výsedky §é týkají pouzevzolkú. které byy
piedmětem zkoušeni, Laboratoi na požádéniposkyt|e údaje ó použ]lých meiodách a soLÝséjicich předpi§ech

schvá

i

zpíácová

: Šmid llliloslav lng,

o

Vedouci láboratolního servisu pracoviště P7
PracóVlšté P7 Úp]cká 94, 541 01 Tlutnov

ie

499 847 440, mobi:607 680 290,

Dalum Vy§lavení píotoko

!

18 5

20]5

Mzlusl

cz

lnfolinka: 844 06 06

06

E_mail:info@zuusti,cz

ProtokolVyhotoviL: B!šoVá l"laftjn. E-mai:martr.,busova@zulst,czteleron|4998.17458nrob]736431589

Proloko o zkoušce č 45310/20]5
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Ukazalel
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akred lovaná zkouška

mezisla|oviie nostipoUžié meiody (]\,ls). soP slandardni opelafui posiup. Akr akred iace
neze posóúd tshodu s ]imitem Vzhledem k hodnoté V pásm! iejstoly měřeii
zÚ_zdíav úďaVse sid em V L]sti nad Labem, s subdodáVka, z_plovedl zákáznik provozovaie
<_pod

*'

ajednoteki

KTJ

_

kolonie ivoiici jednoika,

Limit (zdloj plo plovedení intélp€tace):

ZFln)

]ednolka záka

VJilášlc VZd č 252200dsb

! nefeomeiícky

/pa,rerz.e,

p,|ol^aa,'

Nejistota měřeni: Uvedená nejislóla iezahrnuje ne]isioiu Vzorkovánia ievzlahtje se na VýsLedky pod ňeži ďanov lelnóst]
§ koeíicientem rozšiřenik=2 cóžpto
normálnirozděleniodpovidá praVdépodobnóst pokryti95%,
oprivněni laboratořé:
Laboraiořje zpúsobiá aktua ]zovat norňatjvni dokumeniv ide|iifku icizkušebni postupV Láboratoř má přiznán flexibinirozsah
akrediiace Laboraloi můžemodiikovat sVé metody zkoušeni, rozš iovai rozsah zkoušených paramelíů a/nebo ap ikoval zko!šku na
jný předměi ak€djiace za pledpokladu. že pr]n. p méřenizůstává zachoVén

Výsedkyzkoušek]sou Uvádény s ie] stoiou méieni Vyjádienou jako rcžšiřená neii§lo1a

zDráva, hodnocén i vÝsled kú: vzoíek v hodnocenÝch ukazale ích whovu e Dřís ušné leo s ai vě
přehled vzorkovacich ňétod:
(čsN EN so5667-1 čsN EN so 5667 3 čsN EN |so 5667-5 čsN EN so 5667.7 čsN EN lso 5667,14. čsN EN so
5667_]6

přéhléd zkušébnich métód

čsN EN lso ]s453 Vylráška MzcRĎ

252l2oo4

sb

V

pátnéfi znéni)

(osN EN so 7ss7)

(čsN EN 27BB3)

soP070částA
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soP070óáslcA
soP2oo óá3lA
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ÓR)

(Frcmni leíalura t] ANAMETs ro óR)
(ČsN 7574oo ČsN lso7930 ČsN so s2ss ČsN ÉN 1233. ČsN 7573s5)
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pieh ed zkušebnich metod:

sa:
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(ČsN EN ]t34]

lČsN EN so 9309 ]]
lčsN EN so6rrn

lr'isto plovedeňi zkoušky (P, Plac, . placoviště)
.:::. š:a )l JFc(á 9i 54] o] ŤrutnóV
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š:é
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"ana aÉrn.ho 36j 5o34] HradecKrao!é

Konec vý5 edkové části protoko]u o žkoušce

i

i153]li2!]5

Hodnocení nelyhovujících nálezů ke vzorku č.:45310/2015
Vážený Zákazniku,

\c \zorku

em z \ d (eho zd l oje l roz\ od U p itné vod}-) byl proved en rozbor dle VyhLášky 2 5212004 v plainém Zněn í.
^,]ťbl
Ktelou se sljnoi l požada\ k) nJ pilnou a rep oU vodu a četnosl a rozsah konřol} pitié vody (dálejen vyh]áška'),
Zvolený rozsah ( krácenýrozbor dle bodu l. pří]ohy č,5 vyhlášky) pokrývá část n1jkJobioIog]cký;h, bioiosjckýcil
chemjckých a smyslovč Významných parametrů, kteréjsou ]imnovány.
V následujicí čáýiJe uveden seznam nevyhovujicich ukazatelů s hodnocenin významu a doporučením
Je§tliže ve skupinách A) _ c) nellí uveden žádný parametr, Yqda vyhovuje v€ všcch stanovených ukazatclich
požadiÝkům na pitnoU todu.

A) SKl]PINA
B)

MIKRoBloLoGIcKÝCH A BIoLOGICKÝCH t]KAZATLLI']

SKUPINA CHEMICKÝCH

( l\Kt]P|\A \MYsl

o\\CH

uruzerllů
UKAZATFLť _mi§tniméřenl

LlpozJř"ění: !t.:bcff.!r} v n;saLu |cáeiiéro rczb'hl tledaá lúie ý ob1ázet 1) ý^lcch Jnožld.h skútrl^nach JJ
anelen nijednodusší slanoýeni k|erá nújídú| základ"í ihfo/nacio kýatiíě ýod!. pra ka nptetnější ohlaz pasl ihu] ící
ýělšinu limiloýaných pdft]ietríl prc ýeřejné .ís lbal ání ie třehd analýzu ý fuzs"n" lipmuno ,o,ao,., ,ttn uiin

"xouine

lyhlúšb.

Věřime, žc Vám tento mat.rjálpoda] nové informaci o stavu Vašehozdroje vody a pomůže tak v rozhodovánj.jak dále
§ vodou "zacházet,' Našipracovnjcj Ván1 rádi dle Svých možlrostí poradj.jaký postup dále ZVolir,
s pozdravem

18 5 20] 5

lel

Schválil: ŠnídlMiroslav lng,

Zdravotni úsrav se síd]cm v Usti nad Labe!]
centrun hygienických labolaloli
Pracovišiě P7 Úpická 94,54] o1 Truinov
499 847

440

mob]l:607 680 290

sMzulst

cz

Vedouci aboratorniho serysU pracovišlé P7 m os aV smid@žúustcz
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