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^Eároušební laboraíoř č. l456 akr€ditot 'ná Č]A d|e ČsN EN Iso,{Ec 17025:2005
L  1456

Protoko| o zkouškách č. 803/15/PV

Zadavat€l rozboru:
|Čo| 278432
DlČ:
smlouva o dílo č.2/20l3ll-ab.

obec Vítězná
Kocléřov čp. 123
544 62 Yítězlá

Čislo Yzorku: 923 Materiá|: pitná voda
Mistoodběru: Vitěaá,Huntířovčp.]07,koup€lna
z'droÍ pram' Kozi Rohy
Daíum a čas odběru: 19'6'2015 12:00 Typ odběÍul bodo\"ý
Datum příjnu: ]9'6.2015 odběr proYed|: ott Pavel
Datum prov €dení zkoušek od. do: ]9'6'20]5.22.6.2015 odebřáno dle soP: soPVl (A)
Typ rozboru: mikmbiologiclý

Terénní měření -
ukazatele Jednotka vÝsledek Zkušební metoda Limit Neiisrot' V/N
Teplota
chlór vo]ný

.c 12,5
ngl o,29 soP cH25 (ČsN lso 7393.2) A o.3o MH V

chlórce]kový aktivní mďl 0}2 soP cH25 (ČsNlso 7393.2) Á

tvlikrobiologické a biologické
Jednotka vÝsledek Zkušební netoda Limit

Ko]ifornmí bakteřie KTJ/]ooml 0 soP MBl (ČsN !N lso 9303.l] A 0 MH V
Escherichia coli KTJ/]ooml 0 soP MBl (ČsN rN |so 93o8.l] A o NMH V
Ent€rokoky KTJ/t0om] 0 soP MBJ (csN ]so 7899,2] A o NMH V
Počty koloniÍ při 36"c KTJ/m1 0 soP MB4(csN EN |so 6222] A .1o DH !l V
Počfy ko]onil při 22.c KTJ/nl 0 soP MB4 (ČsN EN Iso 6222) Á 2oo t]H D v

výsledek Tozboru \Yhovuje ve vše€h sledovaných ukazatellclr \,ybl. MZd č.25212004Sb. ve znění pozd.předpisů'

odběÍ vzorku pťovede.ý zkušební laboratoŤí je dokum€ntován v Protokolu o odběru.
Výsl€dly zkouš€k na všecb ]istech PÍotoko]u o zkouškách Se týkajÍ pouze zkoušeného vzorku. Protokol o Zkouškách
nesmí bÍ bez pis€rnného sou}]asu zkušebnl laboratoře reprodukován jinak neŽ ce1ý'
|nIerpre| 'Ce l  Íi|edtů:
Výsl€dek rozboru je porovnáván s ]imitr]í hodnotou \,yhlášIry MZd č' 25212004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zkatky a označení:
MH . mezlá hodnota, NMH . nejlyšši memá hodnota, DH ' dopoťučená hodnota
DII l) pokud u zásobova.né oblasti nelze přo malý počet vzoÍ].t určit' zda sejedná o abnormálni aněnu' plali jako
mealá ho.lnota přo počry koloniÍ při 36 "C 40 KTJ/ml a pro počty kolonií při 22 .c 200 KTJ/ml'
DH,) plo náhradní zásobování, plo vodu dodávanou ve vzdušn.&h' vodních a poz€nních dopŤavních prostřed€ích
a pro vodu z malých ned€zinf'kovaných zdJojů produkujicích méně než 5 rn3 za den, platí doproručená hodnota
pro počry kolonii při 36"c do l00 KTJ/ml a pro počry koloniÍ při 22 .C do 500 KT'ml.
v/N - zkoušený vzorek v daném ukazate]y vyhovuje / ne}yholuj€
A - zkuš€bní m€tody aodběry' kteÍé j sou předmětem akreditac€
N - zkuš€bnÍ m€tody, které nejsou předmětem akeditace
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Uvedená nejistotaj€ rozšffená nej istota' která by]a rypočtena za pouad koeficientu lozšření lž, což odpodďá hladfuě
spoleblivosti 95olo a nezalmuj€ nejjstotu vzorková'ni'

lldo$dy a bm|izarc Ínrbov,
P l yd ro l ab

DtČ: cz6oloa7
Protokol rTpracovat MgI' Šárka BryknaÍová
vTÍutnově.lÍe: 22.6.20Í5

RovoIučnÍ

Mer' Š&ka
v€doucí


