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Protokol o zkouškách č. 802/15/PV

Zadavatel rozboru:
|Čo| 27a432
DIČ:
smlouva o dílo č.2/2013/Láb.

obec vítězná
Kocléřov čp. 123
514 62 Yítězná

Číslo vzorku: 922 Mateřiá|: pitná voda
Místoodběru: vltězná,Huntířovčp-285'koupelna
zdÍoi: pmm. Kozí Rohy
Datum a č.s odběru: 19.6'2015 11|45 Typ odběru: bodoÚ
Datum příjmu: ]9'6'2015 odběr proY€d|: ott Pave]
Datum přovedení zkoušek od - do: 19'6'20]5.22.6.20]5 odebráno dl €  soP: SoPv] (A)
Typ rozbořu: mikobiologický

Terénní Iněření.
Jednotka výs|ed€k Zkuš€bní metod' Linit N€iistoh v/N

Teplota
chlór volný

.c r3,0 N
mg,l 0'29 soPcH25 (ČsN Iso 7:]93.2) A o.]]o MH v

Chlórcelkový aktivni mgn 030 soPcH25 (ČsN]so']93.2) ^

Mikrobiologické a biologické
ukazatele Jednotlá vísledek Zkušebni metoda Lilnit V,T',1
Ko]ifonirni bakterie KTJ/100nl 0 soP MB] (ČsN ENIso9Jo8.l) Á o MH V
Eschelichia coli KTJ/looml 0 soPMBl (ČsNENIso93o8.l) Á o NMH V
Enterokolry KTy100nl 0 soP MB3 (ČsN ]so ?899.2) A o NMH V
Počry kolonií při 36.C KTJ/ml 0 soP MR4 (ČsN EN Iso 6222) A 40 DH,'l V
Počry koloní při 22 Óc KTÍm] 0 soP MB4 (ČsN EN |so ó222) A 2oo DH !'! V

Výs]edek rozbořu ['ho!,rrje ve všech sledovaných ukazatelich !yhl. MZd č.252l2004sb' ve zněni pozd.předpisů.

odběr vzorku provedeď zkuš€bnÍ laboratoříje dokunentován v Protokolu o odběru.
Výsledky zkoušek na všech listech Plotokolu o zkouškách s€ týkajÍ pouze zkoušeného vzoÍku. PŤotokol o zkouškách
nesmi bÍ bez pisernného sou}lasu zkušebni laboratoře reprodukován jinak neŽ celý.
Int€rpretace výsl€dků|
Výsledek Ťozboru j e porovnáván s ]iÍnitní hodnotou \yhlášlry MZd č.25212001sb' ve zněni pozdějšich předpisů.
Zkatky a ozíačení|
MH. memá hodnota' NMH. nej\,yšši mezná hodnota DH - doporučená hodnota
DH ') pokud u zásobované oblasti nelze pro malý počet vzoťků uťěit' zda se j edná o abnormální změnu' platí jako
mezná hodnota pro počty kolonií při 36 .C 40 KTJ/m| a pío počty ko]onii při 22 oc 200 KTJ/m|.
DH ,) pro náhradní zásobování, pro vodu dodávanou ve vzdušných' vodních a pozemnich dopravních prostředcích
a pIo vodu z malých n€dezinfikovaných zdrojů produkujícich méně neŽ 5 m3 za den, platí doproíuČená hodnota
pro počtykolonií při j6oc do ]00 KTJ/n1a pro počty kolonii při 22.C do 500 KTJ/mL
v,t.i " zkouš€ný vzor€k v daném ukazately lyho!,uje / nevyhovuje
A . zkušební netody a odběry, kteÍé jsou piedměiem akreditace
N . zkušební metody, kt€ré nejsou předmětem akeditace
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Uvedená nej istota je rozšířená nejistota' keÍá byla \Tpočtena za pouŽití koeficientu Íozšířeni 1r4, což odpo\,ídá hladině
spoleblivosti 95% a nezabmuje nejistotu wmkoldní.

Plotokolqpmcovat MgI. Š&ka Bryknarová
v TÍutnově dne: 22.6.2015

Hyd ro l ab
DlÓ: cz6010871l
Řovo|uční'|9

MgÍ. ŠáŤka Bry


