
zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří

Moskevská 15,400 01 Ustí nad Labem
Zkušební laboratoř č.1388 akreditovaná ČlA

podle ČSN EN lso/lEc 17025:2018
#A

L 1388

Vzorek l vzorky číslo
Objednávka čís!o
Termín odběru od do
Místo odběru
Název vzorku
Matrice
Odběr provedl

Způsob odběru
Typ odběru
poznámka k odběru
tJčel odběru
Datum příjmu
Analýzy zahájeny dne

Protokol o zkoušce ě.4449912021
pitná voda

Zákazník: Obec Zaječov
Zaječov 265
267 63 Zaječov

Celoroční 202'|
30.6.2021 13:00
Kvaň Vodojem
Souvztažný Vzorek
pitná voda - studna komerční
Fořt Milan - pracovník ZÚ
Pracoviště Pí3 U Nemocnice 85, 261 01 Příbram
SOP VZ 001 Odběr vzorků pitných vod
akreditovaný
Souvztažný Vzorek
kontrola
30.6,2021 14:02
30.6,2021

Rozsah udělené akreditace:
Chemické, fyzikální, mikrobiologické analýzy vod, potravin, lihovin, peloidů, biologických materiálů, odpadů, azbestu, ovzduší,
Senzorické analýzy vod a potravin. Odběry vzorků. Analýzy výluhů pevných materiálů, stěrů. Testy toxicity. Měření faktorů prostředí,
kontrola sterilizátorŮ a dezinfekčních prostředků. Plný rozsah je uveden v příloze platného akreditačního osvědčení vydaného ČA
pro zkušební laboratoř č.1388.
prohlášení laboratoře:
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovatjinak než celý. Výsledky se týkají pouze vzorků, které byly
Předmětem zkouŠenÍ. JestliŽe laboratoř není odpovědn á za tázi odběru vzorků, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.
Laboratoř nenese odpovědnost za inÍormace a data dodaná zákazníkem. V případě příjmu zkušební po|ožky vykazující odchylky
od stanovených podmínek nebo dodání datzákazníkem mohou být některé výsledky analýz ovlivněny,zacožlaboratoř nenese
odpovědnost.

Laboratoř na požádání poskytne údaje o použitých metodách a souvisejících předpisech.

zástupce vedouciho zákaznického servisu pracpyišiě ÉříňráiÚ" 
- -" '

. Příbram, U Nemocnice 85 E-mail: milan.fott@zuusu.cz t\;:re &g'iiŠ" moniÉiz+ szzzu
, \;,,;r, .,,, Ér!/

Datum vystavení protokolui !g.7.2}2l "':j-:'tt*S/
Protokol vyhotovil: Fořt Milan E-mail: milan.fort@zuusti.cz tel.: 318 629 315 mobil:724 322 264
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WwW.zuusti.cz Protokol o zkoušce č.44499l212lze dne 19.7.202'1

vzorek číslo
Místo odběru
poznámka k odběru
Název vzorku

44499l202,a
Kvaň Vodojem
Souvztažný Vzorek
Souvztažný Vzorek

Měření na místě odběru v terénu
Ukazatel Hodnota Jednotka Neiistota Limit ldent. zkoušky Prac.

chlor volný 0,15 mq/l 20 Yo max.0,3 mg/l MH soP 008 P13 A

chuť přiiatelná přiiatelná MH soP 062 P13 A
pach přiiatelný ořiiatelný MH soP 062 P13 A
teplota vzorku 8,0 ,c i 0.5 -,l2, A

.0 KTJi 100 ml NMH soP 9ů6

soP 900

ln
li

fiq
A

f10
soP 9í6.02

Hodnocení vúsledků:
ve stanovenÝch a hodnocených ukazatelích
Doooručené hodnoty (typ DH) a mezní hodnoty MH'neisou oředmětem hodnocení.

přehled vzorkovacích metorl:

soP Vz oo1 (ČsN EN lso 5667-1, Čsru eH lso 5667-3, Čstt tso 5667-5, ČsN lso 5667_7, ČsN EN lso 5667-14, Čsl,l EN lso 5667-16,

čsN lso 5667_2í, čsn eN lso t9458, Vyhl, MZ ČR č. 252t2oo4 sb,,v platném znění)

Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě}: Vyhláška č.25U2OO4 Sb. v ptatnéln znění, příloha č. 1

Vysvětlivkyazkratky: A-akreditovaná metoda
<- pod mezí stanovitelnosti použité metody, SOP- standardní operační postup, Ak.- akreditace
ZiJ- Zdrav.ústav se sídlem v tJstí nad Labem, S- externí dodavatel, Z- provedl záY,aznlk, Prac.- pracoviště

DH- doporučená hodnotra (min.žádoucl, optim. rozmezí), MH- mezní hodnota, NMH- nejvyšší mezní hodnota

MH*- nehodnocená mezní hodnota
KTJ- kolonie tvořící jednotka

'r1'l"tť"j:ff:.:"n!'Jit"j:";ilť|imitstanovenýplatnoulegislativou.
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Akř

sóp oá2 p13

Výsledky zkoušek - chemická wšetření
llu^r^lÁl - l_i-it-T-la"-rrt..rouSrv I"* -|"*

amonné iontv <0.05 mo/l mex. 0.50 mq/l MH soP 07í část B P12 A

barva <5 mo/l Pt mav 
"n 

mn/l trt Ml-| sr)P n71 ňášt F ír,l ) A

celkovÝ oroanickÝ uhlík íTOC) <0.5 mn/l max 5Omo/l MH šóP qn7 P1) A

dusičnanv 9.6 mo/l 2oo/" max. 50 mo/l NMH SóP 07í čási A P12

knnrlr rklivita 10.3 mS/m 1^ol^ ,lr^ m§/m lt,ll-| §óP O7't Ěásí G D1,

nH 72 n? 65-q5 MH cóp n7í ň4§t H p1, A

zákal <o,20 ZF(n) max. 5 ZFín) MH soP 044 P1?
tra lžolaza\ <n o) n 9n mn/l í\rll-| c^D 

'n4 
na xá6} A a1,

^
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Nejistota: Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu odběru a nevztahuje se na výsledky pod mezí stanovitelnosti,
, Uvedená rozŠÍřená nejistota je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozděleníodpovídá

Pravděpodobnosti pokrytí přibliŽně 95%. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měření vyjádřena jako přibližně 95% konfidenční
meze (interval spolehlivosti) vyjadřující variabilitu Poissonova rozdělení.
Oprávnění laboratoře: Laboratoř má přiznán flexibilní rozsah akreditace (laboratoř může modifikovat své metody zkoušení,
rozŠiřovat rozsah zkouŠených parametrů a/nebo aplikovat zkoušku na jiný předmět akreditace za předpokladu, že princip měření

I ,ůstává zachován).

V Do databáze PiVo by!(y) zaslán(y) vzorek (vzorky) číslo: 444gg
přehled zkušebních metod:

(ČsN EN lso 7393-2, předpis firmy HACH/Merck)
(čsN 75 7342)

(čsN EN lso 7027-1)

(čsN 75 7340, čsN EN 1622)

soP 07'í část A (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientiíic oy)
SOP 071 část B (Firemní literatura íy. Thermo Fisher Scientific Oy)

soP 071 část F (Firemní literatura fo, Thermo Fisheí scientific oy)
SOP 071 část G (Firemní literatura fy, Thermo Fisher Scientific Oy)

SOP 071 část H (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy)

soP 20í,01 část A (literatura firmy Perkin Elmer / HPST, Čsru Erv lso 11885)

soP 008

soP 042

soP 044

soP 062

soP 307

soP 900

soP 906

soP 908

soP 916.02

(čSN EN 1484)

(čsN EN lso 9308-1, čsN 75 7837)

(čsN EN lso 7899-2)

(čsN EN lso 6222)

(čsN 75 7712, čsN 757717)

Místo provedeni zkoušky (P, Prac. - pracoviště) :

P12 - Pracoviště P'l2 Františka Kloze 2316,272 01 Kladno
P10 - Pracoviště P10 L.B.Schneidera32,370 01 České Budějovice
P13 - Pracoviště Pí3 U Nemocnice 85, 261 01 Příbram

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce
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