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Protokol o zkoušce ě,. 1728112014

Pitná

Zákazníkz

voda

obec Kšely
Kšely 10
28201Geský Brod

Vzorek ěís|o

objednávka ěís|o
Termín odběru od do
Místo odběru
Upřesnění místa odběru
Matrice
odběr provedI
a další osoby
Způsob odběru
Typ odběru
Účel odoěru
Termín př,rjmu do laboratoře
Ana|ýzy zahájeny dne

1728112014

14-03-04
4.3.2014 8:45
Kše|y' č'p.27
dŤez
pitná voda - veřejný Vodovod
Nehasi|ová Pav|a DiS' - pracovník ZÚ
Morávková Markéta
soP VZ HK 001 - Vzorkování pitné vody
odběr vzorku je akreditován
periodický odběr
4.3.2014 12:00
4.3.2014

Bez písemného souh|asu |aboratoře se nesmí protoko| reprodukovat jinak neŽ ce|ý. Výs|edky se týkají pouze vzorků, které by|y

předmětem zkoušení. Laboratoř na poŽádání poskytne údaje o pouŽitých metodách a souvisejících předpisech.

Schvá|i|: Radonská Hana |ng.

Funkce: zástupce vedoucího pracoviště pro P4 Ko|ín

Zpracova|o: Pracoviště č. P4 U Nemocnice, 280 02 Ko|ín 3

tel.: 321 739 0 1 3, e-mail: jmeno.prijmeni@zuusti. cz, www.

zuusti.cz

Datum vystavení protoko|u : 11.3.2014 lnfo|inka: 844 06'9Á06 pg.8:00 do,t5:00

Protoko| vyhotovi| : Radonská Hana Ing. , ;'; .JT $.' .ir
.;'"i;isu u'trnod.sť..
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Ing.Ilana Radonslcá
vedoucí pracoviŠtč

E-mai!:info@uusti.cz
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Protoko| o zkoušce č;' 1728112014

Norma, limit Podle : Vyhláška Mzd ě.252t2oo4 Sb. v p|atném znění, pří|oha č.,1

Metody v s|oupci Akr.: A - akreditovaná zkouška,N - neakreditovaná zkouška

Vysvět|ivky a zkratky: <-pod mezí stanovite|nosti pouŽité metody, soP . standardní operační postup, Akr. - akreditace

*"*. nelze posoudit shodu s |imitem vzhledem k hodnotě v pásmu nejistoty měření

Z-proved| zákazník-provozovaiel, ZÚ-Zdrav.ústav se síd|em v Ústí nad Labem.

Zkratky hodnot a jednotek: KTJ - ko|onie tvořící jednotka, ZF(n) . jednotka záka|u nefe|ometricky

-Limit (zdroj pro provedeni interpretace): Vyh|áška Mzd č,. 252t2oo4 Sb. v p|atném znění, pří|oha č.1

Nejistota měřeni: Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovánÍ a nevztahuje se na výsledky pod mezí stanovitelnosti.

výseaxy zkoušek jsou uváděny s nejistotou měřenÍ vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2, coŽ pro

normá|ní rozdě|ení odpovídá pravděpoclobnosti pokrytí 95%. Pro mikrobio|ogické ukazate|e je nejistota měření vyjádřena jako 95 %

kontrdenční meze (interva|u spolehIivosti) VyjadřujÍcí VariabiIitu Poissonova rozdě|eirí.

Laboratoř je způsobi|á aktua|izovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy' Laboratoř má přiznán f|exibiIní rozsah

akreditace. Laboratoř můŽe modifikovat své metody zkoušení, rozšiřovat rozsah zkoušených parametrů a/nebo ap|ikovat zkoušku na

|iný předmět akreditace za předpok|adu' Že princip měření zůstává3.eLq$L

,{: Li.i ř"Ťí ,i"..
Místo provedení zkoušky (P, Prac. - pracoviště) . .|iŠ;'*v ÚstÍoojJrÍi'
Pracoviště č. P4 U Nemocnice, 280 02 Ko|ín 3 ,. .3n;$* .ou\l'\'

Pracoviště č' P1 Jana Černého 361, 503 41 Hradec Krá|oveu. # c,**u* 
.á o{:.

!/: ./

Ing. Hanaíaňóňska
vedouďirracovištč

i iii'$le}tlc*ÝcFi l.tti]oRAToŘí i
Konec výs|edko{: část*lpts$et u o*ýs

,,,hn.^ 
@ *ď.,'']{)rcl{,řťíJ9ÓY ,

t/r.ralar|lzrr rlrnllěak - chamická wšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka Neiistota *Limit lnterDretace ldent. zkoušky Prac. Akr

amonné ionty <0,05 mgil max. 0,50 Whovuje soP HK 070 část

CA

P,I A

barva <5 mq/l Pt max. 20 vyhovuie soP HK 004 Pl A

ce|kový organický
t th|ík

1,0 mg/l 10% max. 5,0 vyhovuje soP HK 307 P1 A

dusičnanv 18 mg/l 10% max. 50 whovuie soP HK 003 část A Pt A

<0.05 max. 0,50 Whovuie soP HK 003 část A P1 A

chloridy 281 lOYo max. í00 soP I

elektrická konduktivita 167 mS/m 3% max. 125 nevvhovuie soP HK 01 1 P1 A

záka| 0.1 1 zF/n). 1O%o max. 5 whovuie soP HK 044.01 P1 A

max. 0.20 whovrrie soP HK 200 cást A rl A
Fe (Že|ezo) <0.02 mq/l
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