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A Zdravotní ústav se sídlem v Ustí nad Labem ~l ~'i
Zkušební laboratoř Plzeň

• Zkušební laboratoř č.1384 akreditovaná ČIA ~~'t7:tt': .11 ťo.;

• 17.listopadu 1,30100 Plzeň ď//JJtéf/t-;-
L 1384 řrř ,

/.~u',,~nl laboratoř akreduovnna ('1/\ pod Č I3R-Idle (SN F:'\ ISO II:C 17025'200:' prll chenuckc. mikrobrotogrckc a biologrcke zkouškv

\ od. pudy. potrav ln. PB l'. 11\ IduŠI (včctnč analy I odcbranv ch \70r~U \. odpadu, sedimentu. kalu. pcloidu. pisku. předmětu pro srvk s pitnou

vodou a stcru Odbčrv \ /orku vod, ,1\ Idušl. potrav ln. btologickcho matcrialu . zcrrun. sedimentu Kontrola stenhzatoru. dc/mfekčmch

pro-trcdku a pro-třech \l':n:nl hluku. osvctlcm. vibracr. mrkrok lunutu a clcktromagnetickcho pole

/~()uš~y matcrralu pro mtcnerv moiorov, ch "VIdei
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PROTOKOL č. 20741/2012

Číslo objednávky:
Příjem vzorku: 21.8.2012

Zákazník: Obecní úřad Cheznovicc

Datum analýzy : 21.8.2012- 24.8.2012 Cheznov icc (., ~----
:n8 06 Chez ovi<E>B':CN! ÚŘA[) I - >

CHEZNOVIG
, ,
i -r- • I

Vzorek číslo: 25654/2012 Došlo: -f(g -".q- ' - ~ I !

Datum odběru: 21.8.2012 Čas odběru: 9::;0 - 10:00
,,- !. •.....J i

~i/JJtb~
Místo odběru: Cheznovicc . RIJ č.p. 22R
Upřesnění místa odběru: \ enk oxní kohout . podzcmrn zdroj Č.j. phl ,
Matrice: voda pitná 11.2/12 / :/I!th

~Účel odběru: kontrola
.l:: _~

Vzorkoval: Hoblíková Petra. Zkušební laboratoř Plzen
Metoda vzork. : SOP \'Z PZ 001 (es!',; E:--lISO 5667-1.3. ČS"" ISO 56ó7-5.14. ČSN E'\i ISO 19458)
Způsob odběru: akrediiovanv odběr

(1\

Místní měření

Ukazatel
chlor volnv

Hodnota Jednotka I *Požadavek TYP Použitá metoda
0.13 mo/I I max.ů.Jů A I SOP PZ 008 (('SN ISO 7393-21

Neiistot~
1:IXOo

__aIl1Qr,:!néiontv __ . ----'- <0.02 mu I
barva <.5.0 -, -~;::lPt-:=-'-"--------- -------r--
TOC . __ -:~_ _ _ 1l1!:\..,1
~usičnan.:....v___ 12.9 nu!, I

f-s!.~sitanv <0.006 _ J. Il1g,_I _
chut přijatelná

-
12.R

- -- -
přijatelny

--.l!Iax.O.50.-L.--\ !SOPPZ002 (CSNIS07150-1) (I) ~

'111<1:--.20 A. ISCW PI. OO-l.(1I (CSN E~ ISO 7R87) \ IJ~ __-_
,_l11a:--.5J,L _ A SOP 1'7. .307 (eS\: I:\: _1-18-11 Li_\ __ : _

max.Sn A SOI' 1'~109.0! \_1_)_ : 1~lIo_
'l!51'\.O.50_ A_ .SOp 1'/ 0Ul \CSN E~ ~6 777) _( 1...~_ -_

prijatdnil ,'\ SOI' 1'1 03-1.01 (('S"" 1·:,\ I(,:!2. III -

. 1:-' \. -5 \,-10) _ __ _ ,__
:\ 'SOI'P/OII(Č"S:-.iI·:!\i::!7888) (1\ :1:)"0

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka I *Limit I TYP Použitá metoda :Neiistota

elektrická
~ukti\i!.<t

pach

111S 111

Jl::I _
zakal1--"=:':'-"_--
F..: (/cll?lo)

_ __ L~ _
___ OJ.§. __

·0.0::'

pi"i.ja{..:ln~ :\ SOI' 1'1. 03·1.(11 ((S\: I':N I(,22. I I \
_. _ 1-:\\' 75 71.:!\.~.t _ __ _ _ _ __ _
__ _ __ 6.S - 9.:L __,~--1-~QťPf. 033 ({'SI\: !S() 1(523) ( ll -=:3'3_

_ZI-l!!) _. _l11a:--.5 A ISOP PZ O-l·tOI (CSN EN ISO 7n~7) (I) I t 15"0
mg'l l11i1d).2G ,\ SOP 1'7. 200 es:--: 757-11\0.ř N ISO (I \ I -

"980. (S:--. ISO !QlH( CS:\ 1,.:\ I~3.3.
es\: ISO 996-1- 1.~.3. CSN ISO

Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka I *Limit TYP I Použitá metoda Neiistota
Escherich~~ - O -- __ KTJ/IOOmJ j max·L _~ IS~P PI. 900 (CSN Dl ISO 9308-1 ) (II ! ----
koliťormní bakterie ___ <L_. __ KTJ/I OOml rnax.O _.L..::L SOP 1'1. 900 (CSN E~ ISO 9J08-1) (1\ -
počty kolon ií při O KTJ ml max.Z« I02 :\ ~()P 1>1.90lU11 (('SN U"; ISO 6~22) (I)l -
22°C .
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Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Neiistota
počty kolonií při O KTJ ml l11a.'\.20 :\ SUP P/l)OX.02 (eS;\ EN ISO 6222) (I) -
36 C

t 'pk,I1ČI1I SUP Pf 200 (aSI r\ - \ od~ . \ ~ luhv , čast Il -pcv lit: \ /llr~\. odpady. (aSI l' - potrav 1l1~. bl"luglc~~ matcnal. cast [) - ov zduš:

(':111IS':. I111IS': I

* Limit (zdroj pro provední interpretace) :
Vyhláška č.2521200~ Sb. v platném znění
Ukazatele označeno;' "I" jsou mimo stanoven) limit platnou legislativou.

Odborná stanoviska a interpretace:
Vzorek vody vyhovuje \ e výše uvedeny ch ukazatelích požadav kurn \ yhlášky Ml č.2.:'2 200-+ Sb. \ platném znění.
kterou se stanoví hyg. požadav k) na pitnou a teplou \ odu a četnost a rozsah kontrol) pitné \ od).

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace. nedílnou součástí odběru j\! Protokol o odběru vzorku.

Metody v sloupci TYP~'A" akreditox aná zkouška

Vysvětlivky:
KTJ - kolon I\! t\ ořic: jednotka
ZL - zkusební laboratoř

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :
(I) - Pracov iště I - Plzeň (17.listopadu 1,30 I 00 Plzcň). tel. 371 -+08 608.e-mail.:cen.prijelll@zuusti.CL

Výsledky se týkají pouze zkoušených \ zorkú,
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukox at jinak než cel)'.
Uvedené rozšířené nejistot)' měření j ou oučinern standardní nejistoty měření a koeficientu rozšířeni k=Z,
což odpovídá hladině spolehlivosti přibli žně 9.:' 00, nezohledňujt \ l iv y odběrů vzorků.

Vedoucí ZL Plzeň: RNDr. Karel Maxa
Protokol vyhotovil: Hladíková Zora
Počet stran: 2
V Plzni dne: 27.8.2012

Ing. Jarmila Sladká
zástupce technického \ edoucího
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