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Protokol o zkoušce č. 1 18506/2016
pitná voda
zákazník: obecní u ad DoIní olešnice
DoťníOlešnice
543 75 Hostinné

Vzorek l vzorky

číslo

: 118506/20í

6

Objednávka číslo
Termín odběru od do
Místo odběru
Up esnění místa odběru

: 25.10.2016 12:10
: Dolní olešnice čp. 46 MŠ( síťVV)

Matrice
Odběr provedl

: kuchyň - drez
: pitná voda - ve ejnli vodovod
: Kalašová Martina - pracovnikZÚ

Zpťrsob odběru
Typ odběru

: SOP VZ

Pracoviště P7 Úpická 94, 541 01 Trutnov
0U Odběr vzorkťr pitnlich vod
: odběr vzorku je akreditovan1

úeel odběru
Datum

príjmu

AnaI zy zahájeny

: 30.8.2004

: kontrotní odběr
: 25.10.2016
: 25.10.2016

dne

AnalÝzv ukončenv dne

: 31 .10.2016

Rozsah udělené akreditace:
Chemické, fyzikální, mikrobiologické, senzorické anal,zy vod, potravin, lihovin, peloidťr, biologick ch materiálů, odpadri, azbestu,
ovzduší.Odběry. Anal zy vliluh pevn ch materiálťt, stěrťt, interiér vozidel. Testy toxicity. Mě ení faktorů prost edí, kontrola
sterilizátorťr a dezinfekčních prost edkťr. Pln rozsah je uveden v p íloze platného akreditačníhoosvědčení vydaného ČA pro
zkušební laborato č.1388.
Bez písemnéhosouhlasu laborato e se nesmí protokol reprodukovat jinak než cel . V sledky se t kají pouze vzorkťr, které byly
p edmětem zkoušení, Laborato na požádání poskytne ridaje o použit ch metodách a souvisejících p edpisech.

Schválil

Pl

: Smíd Miroslav lng.

vedoucí laboratorního seruisu pracovišté P7

Zpracovato : Pracoviště P7 Úpická 94, 541 01 Trutnov
tel.:499 847

440

Datum vystavení protokolu.
Protokol vyhotovil: Kalašová

mobil:607 680

290

www.zuusti.cz

31 .1 0.201 6

Maftina

E-mail:martina.kalasova@zuusti.cz

telefon: 499 B47 458 mobil:736 431 5B9
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Protokol o zkoušce č. 118506/2016
Datum tisku: 31.1 0.2016

vzorek ěíslo

l
a

Místo odběru
Up esnění místa odběru
Matrice

a
a

I
a

í 18506/20í 6

Dolní olešnice čp. 46 MŠ( síťW)
kuchyň - drez
itná voda - ve ein,í vodovod

v,ísledky zkoušek - mikrobioloqická wšet ení
Hodnota

Ukazatel
koliformní bakterie

Norma, limit

Jednotka

0

podle

Neiistota

KTJ/100ml

Limit
max. 0 KTJ/100ml MH

ldent. zkouškv
SoP 900

Prac.

Akr.

A

P1

: Vyhláška MZd é.25212004 Sb. v platném znění, p íloha č.1

p ehled vzorkovacich metod:
soP Vz

oo1

(čsru en lso 5667_1,
5667_16,

Akr.:
vkyazkratky:

Metody v sloupci

Vysvět

ČsN EN lso

čstl eru tso soez-s, čsN EN lso
19458, Vyhláška tuz

5667-5,

Čne. 25a2oo4 sb.

čsN EN lso sssz-z, čsn EN lso 5667-14, čsN eru lso

V platném znění)

A - akreditovaná zkouška

;ť:iilí:#tr::"]i,]:lTtlli.Ti,illi?!-:llilTlliiTr11;3;;*i-:i[i:,:ffi",

1

DH-doporučená hodnota (min.žádoucí, optim. rozmezí), MH-mezní hodnota, NMH-nejvyššímezní hodnota
MH*-nehodnocená mezní hodnota Ukazatele označené"!" jsou mimo limit stanoven platnou legislativou.
Zkratky hodnot a jednotek: KTJ - kolonie tvo ícíjednotka, ZF(n) - jednotka zákalu nefelometricky
Limit (zdroj pro,provedení interpretace): Vyhláška Mzd č.25212004 Sb. v platném znění, p íloha č.,|
Nejistota mě ení: Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování a nevztahuje se na rn sledky pod mezí stanovitelnosti,
sledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou mě ení vyjád enou jako rozšíená nejistota s koeficientem rozšíení k=2, c,ož pro
normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota mě ení vyjád ena jako 95 %
konfidenčnímeze (intervalu spolehlivosti) vyjad ujícívariabilitu Poissonova rozdělení.

V

Oprávnění laborato e:
Laborato je zp sobilá aktualizovat normativnídokumenty identifikující zkušební postupy. Laborato má p iznán flexibilní rozsah
akreditace. Laborato mťlžemodifikovat své měiody zkoušení, rozši ovat rozsah zkoušen ch parametrťr a/nebo aplikovat zkoušku na
jin p edmět akreditace za p edpokladu, že princip mě ení zirstává zachován,

p ehled zkušebních metod:
sop

9oo

1čsn rH lso 9308-1, čsru zs zasz1

Misto provedení zkoušky (P, Prac. - pracoviště)

:

Pracoviště P7 Úpická 94,541 01 Trutnov
Pracoviště P1 Jana Černého361, 5O3 4,1 Hradec Králové
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