u:J

zdravotní ustav se sídlem v ustí nad Labem
Centrum hygienicki ch laboratorí

Moskevská 15, 400 01 Ustí nad Labem

Zkušebn,í laborato č.l3B8 akreditovaná

podle

N EN

l

Čn

L 1388

OIIEC 17025:2005

Protokol o zkoušce č.50 17312017
pitná voda

zákazník: obecní u ad

DoIní olešnice

Dolní blešnice
543 75 Hostinné

Vzorek

číslo

Objednávka čísIo
Termín odběru od do
Místo odběru

Matrice
provedl

: 50173120'17

: 30.8.2004
: 15 .5.2017 10.20
: Dolní olešnice čp. 46 MŠ( síťVV)

Odběr

: pitná voda - ve ejnyi vodovod
: Bušová Martina - pracovník ZÚ

Zpťrsob odběru
Typ odběru
Úeel odběru

: SOP VZ 001 Odběr vzork pitn ch vod
: odběr vzorku je akreditovan}i
: periodick odběr

Anal zy zahájeny dne
Anal zv ukončenv dne

: 15 .5.2017
: 19.5.2017

Datumpríjmu

Pracoviště P7 Úpická 94,541 01 Trutnov

:15.5.2017 15:15

Rozsah udělené akreditace:
Chemické, tyzikální, mikrobiologické, senzorické anal zy vod, potravin, lihovin, peloidťr, biologick ch materiálťt, odpad , azbestu,
ovzduší,Odběry, Anal zy v luhťt pevn] ch materiálťt, stěrťr, interiér vozidel. Testy toxicity. Mě ení faktor prost edí, kontrola
sterilizátor a dezinfekčních prost edk . Pln rozsah je uveden v p tloze platného akreditačníhoosvědčenívydaného ČA pro
zkušební laborato ě.,l 388,
Bez písemnéhosouhlasu laborato e se nesmí protokol reprodukovatjinak než cel . V sledky se t kají pouze vzorkťr, které byly

Datum vystavení protokolu: 22.5.2017
Protokol vyhotovil: Bušová Martina E-mail;martina.busova@zuusti.cz telefon: 499 847

458 mobil: 736 431 589
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Protokol o zkoušce č. 50173t2017 ze dne 22.5,201^t
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Mě ení na mlstě odběru v teTénu

Neiistota

Limit
max. 0,30 mg/l \4H

chlor voln

ldent. zkoušk
SoP 008
soP 062
SoP

6.5 _ 9,5 MH

lota vzorku

\/írelarlkv zkatlšek _ chemická wšet ení
'

'9lY9rU

Jednotka

Hodnota

Ukazatel
amonné ionty
*J

r-

mo/l

max" 0,50 mg/l MH

<5

mg/l Pt

max. 20 mg/l Pt MH

<0,5

mg/l

11

mg/l

lít- /Ťa,tr^\

celKovy orgaíllGKy ul lllí\ \ l v\_,,
reiňnanrr

dusitanv

l imit

Neiistota

<0,05

}r.rg^ rrra

r|r

max. 5,0 mg4_!Vll_
1ao/o

<0,05

mg/l

34

mS/m

3o/o

0,27

ZF(n)

1Oo/o

konduktivita
AVal

<0.03

Fe (železo)

|

m

rac, iT

ldent. zKousKy i
SoP
SoP

A

004

P1

A

307

P1

A
A

SOP 070 část A

P1

max. 0,50 mg/l NMH

SOP 070 část B

P1

^v a?6 mS/m MH
max. 5 ZF(n) MH

Sop044

max. 0,20 mg/l MH

SoP

Ál,

P1

SOP 070 část CA

SOP2O0castA

A
^

P1

011

|

A

P1

l 1-1

If1

ldent. zkoušk
max. 0 KTJ/100ml NMH

Escherichia coli
koliformní bakteri9

KTJ/100ml

max. 0 KTJ/100ml Mtl

KTJ/ml

max. 2O0 KTJ/ml MH-

kolonií pri 22'C
kolonií pri 36'C

u,""Ji,,"*,

i

ntárr 6O mo/l NMH

l"dkv rkóušek -_Ei'<roUiqlogická

Metody v sloupci

033

8-12"CDH

max. 40 KTJ/ml MH*

Akr.:

A - akreditovaná zkouška

"-,**,, i:lnllx*:::ml,;nr#i'ilLil3-::lllH[,'irí:i i::i,:X[:1T:",:':1i:",
mezní hodnota
rozmezí), MH_mezní hodnota, NMH_nejvyšší
DH_doporučená hodnota (min.žádoucí, optim,

"!" isou mimo limit stanoven platnou legislativou,
MH*_nehodnocená mezní hodnota ukazatele oznaěené

ZkralkyhodnotajednotekrKTJ-kolonietvoícíjednotka,ZF(n).jednotkazákalunefelometricky
p íloha č,1
Vyhláška Mzd é.252t2oo4 Sb, v platném znění,

Limit (zdroj pro provedeni

interpretace):

stanovitelnosti'
vzorkování a nevztahuje se na v sledkY Pod mezí
Nejistota mě eni: Uvedená ne,jistota nezahrnuje nejistotu
rozšíení k=2, což pío
koeficientem
s
jako
nejistota
ená
rozší
v sledky zkoušek jsou uvaděny s nejistotou mě ení vyjád enou
je nejistota mě ení vylád ena jako
pokrytip ibližně 95%. pro mikrobiologické ukazatele
normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti
poissonova
rozdělení,
vyjad ujícívariabilitu
95 % konfidenční meze (intervalu spolehlivosti)

Oprávnění laborato e:

postupy. Laborato má p iznán flexibilní rozsah

identifikující zkušební
Laborato je zp sobilá aktualizovat normativní dokumenty
aplikovat zkoušku na
rozši ovat rozsah zkoušen ch parametrir a/nebo
zroušení,
metody
své
modifikovat
že
m
akreditace. Laborato
p edpokladu, že princip mé ení z stává zachován,
iinli p edmět akreditace za

p ehled vzorkovacich metod:
sop Vz

oo1

tso sogz-z, Čst,t EN lso 5667-14, Čslt eru tso
(čsN EN lso 5667-í, čsru En tso sooz-o, čsr,t EN lso 5667-5, čsH elt

čsH Eru tso 19458, Vyhláška luz čn e. 252l2ol4 Sb. v
p ehled zkušebních metod;
(Čsn EN lso 7887)
SoP 004
(Čsn lso 7393-2, p edpis firmy HAcH/Merck)
soP 008
5667_16,

SoP

011

(ČsN EN 27888)

soP

033

(Čsru lso 10523)

SoP 042
SoP 044
SoP 062
SoP 070 část A

B
Sop 070 část CA
Sop 200 částA

sop

070 část

platném zněnÍ)

(Čstt 757342)
(Čsru EN

lso

7027-1)

(TNV 757340, Čsn EN 1622)
(Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o., cR)
(Firemni literatura fy. ANAMET s.r.o., čR)
(Firemní literatura fy. ANAMET s.r.o,, čR)
(čsrr 7574oo,čsr.r lso 7980, čsN lso 8288, ČSN EN 1233, ČSN 75 7385)
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Protokol o zkoušce č. 5017312017 ze dne 22,5,2017

prehled zkušebních metod:
SOP

SoP
SoP

3o7
900
9i8

ičsru EN 1484)
1CSN EN

lso

9308-1, ČSN 757897)

iČstl EN lso 6222)

Místo provedení zkoušky (P, Prac. - pracoviště)

:

P:acovlště P7 Upická 94, 541 01 Trutnov
P"acovlště P1 Jana Černého361, 503 4,1 Hradec Králové

Konec

v sledkové části protokolu

o zkoušce

l
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