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ProtokoI o zkoušce é.4449312021
pitná voda

Zákaznikl Obec Zaiečov
Zaječov 265
267 63 Zajeěov

Celoroční2021
30.6.2021 '12:40
Zajebv, Nová Ves ěp.270
Souvztažný Vzorek
pitná voda - studna komerční
Fořt Milan - pracovník ZÚ
Pracoviště P13 U Nemocnice 85, 261 01 Příbram
SOP VZ 001 Odběr vzorků pitných vod
akreditovaný
Souvztažný Vzorek
kontrola
30.6.2021 13:57
30.6.2021
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Rozsah udělené akreditace:
Chemické, fyzikálnÍ, mikrobiologické analýzy vod, potravin, lihovin, peloidů, biologickýt;h rnato.riálů, odpadir, azbestu, ovzdrrší.
Senzorické analýzy vod a potravin. odběry vzorkÚ. Analýzy výluhů pevných materiátú, stěrů. Testy toxicity.. írlěření faktor,ů prostředí,
kontrola sterilizátorŮ a dezinfekČních prostředkŮ. Plný rozsah je trveclen v příloze platrrého akreditačního osvětlčení vytjaného člA
pro zkušební laboratoř č.1388.
prohlášení taĚoratoře:
Bez PÍsemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovatjinak než celý. Výsledky se týkají pouze vzorků, které byly
Předmětem zkouŠenÍ. JestliŽe laboratoř není odpovědnázaíázi odběru vzorků, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.
Laboratoř nenese odpovědnost za informace a data dodaná zákazníkem. V případě příjmu zkušeblrí položky vykazující odchylky
od stanovených podmínek nebo dodání dat zákazníkem mohclu být některé výsledkv analýz ovlivněny, za cožlaboratcř nenese
odpovědnost.

Laboratoř na požádání poskytne údaje o použitých metodách a souvisejících přectpisec,h.
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Protokol o zkoušce č. 44493l2021ze dne 19.7 ,2021

vzorek číslo
Místo odběru
poznámka k odběru
Název vzorku

44493l2021
Zďlečov, Nová Ves čp.270
Souvztažný Vzorek
Souvztažný Vzorek

Měření na místě odběru v terénu
Ukazatel Hodnota Jednotka Neiistota Limit ldent. zkoušky Prac. Akr.
chlor volný 0,05 mg/l 20% max,0,3 mg/l MH soP 008 P13 A
chuť přiiatelná přiiatelná Ml-| soP 062 P13 A
pach přiiatelnÝ nřiiaíelnÝ MH SoP 062 Pí3 A
teplota vzorku 10,0 ,c t 0.5 a - í2.c DH soP 042 P13 A

vÝsledkv zkoušek - chemická wšetření
Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit ldent. zkoušky Prac- Akr.

amonné iontv <0,05 mo/l max. 0,50 mg/l MH SOP 071 část B P12

barva 9 mo/l Pi ?oo/" 20 mo/l Pt MH SOP 07í část F P12 A
celkový organický uhlík (TOC) 1,6 mo/l 150Á 5 O mo/l MH soP 3o7 P12 A

dusičnany <4,0 mq/l max,50 mq/l NMH soP071 částA P12 A
konduktivita 11,1 mS/m 1oo/" ,t25 ms/m MH SOP O71 část G P12 A
oH 7.5 o.2 6.5 - 9.5 MH soP o71 část H P,l2 A
zákal <o,20 ZF(n\ max. 5 ZF(n) MH SoP 044 P12 A
Fe (železo) 0,03 4R o/- n 

'n 
mn/l ít/l-| §np 2n{ n,í ěác} Á p,l, A

0 KTJ/í00 ml NMH

,0 KTJ/100 rnl NMH

"..

Hodnoceni v,úsIedkít:

Ve stanovenÝch a hodnocených ukazatelích nebylo ziištěno překročení závazných limitních hodnot (typ MH a NMH).
Doooručené hodnoty (typ DH) a mezní hodnoty MH'nejsou předmětem hodnocení.

přehled vzorkovacích metod:
soP VZ 00,| (čsN EN lso 5667-1, čslt eN lso 5667-3, čsN lso 5667_5, čstt tso 5667_7, čSN EN lso 5667-14, čSN EN lso 5667-16,

ČsN lso 5667-21, ČsN rn lso 19458, Vyhl. Mz ČR č. 252!2oo4 Sb., v platnénr znění)

Vysvětlivky a zkratky:

Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě): Vyhláška č.25212004 Sb. v platném znění, příloha č. 1

A - akreditovaná metoda
<- pod mezí slanovitelnosti použité metody, SOP- standardní operační postup, Akr,- akreditrace

ZÚ- Zdrav.ústav se sídlem v Ústí nad Labem, S- externí dodavatel, Z- provedl záY,azník, Prac.- pracoviště

DH- doporučená hodnota (min.žádoucí, optim. rozmezí), MH- mezní hodnota, NMH- nejvyšší mezní hodnota
MH*- nehodnocená mezní hodnota
KTJ- kolonie tvořící jednotka

ZF(n) - nefelometrická jednotka zákalu
Ukazatele označené 'l" jsou mamo limit stanovený platnou legislativou.

Skana: 2l3

vúslerlkv zkorršak - mikrohiolooická wšefření
[Jkazatel Hodnota Jednotka Neiistota Limit ldent. zkouškv PfAa Ákr

lntestinální enterokokv 0 KTJ/100 ml SoP 906 P1o A
Escherichia coli 0 KT.l/'lOO ml soP 900 P10

koliformní bakterie 0 KT.!/íOO ml mal tl KT.l/íOO ml MFl .qoP ono P1o A

oočet oroanismů 0 ieclinci/ml máI 5ú ieclinci/ml MH soP 9í6-02 P10

zlve oroanlsmv 0 iedinci/ml max.0 iedinci/rnl MH soP 916,02 P10 A
oočfu kolonií oíi22"C 3 Kí llml .l -o 'nfl 

kT l/ml lt,ll-| šnp onA pío Á

nočfu kolonií nři 36"C 3 KT.l/ml 1-q may 4O KT.l/ml MH soP qoR p1o A



WWW.zuusti.cz Protokol o zkoušce č.44493l2021ze dne 19.7 ,2021

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 rozdělení odpovídá
pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měření vyjádřena jako přibližně 95% koníidenční
meze (interval spolehlivosti) vyjadřující variabilitu Poissonova rozdělení.
Oprávnění laboratoře: Laboratoř má přiznán flexibilní rozsah akreditace (laboratoř může modiíikovat své metody zkoušení,
rozŠiřovat rozsah zkouŠených parametrů a/nebo aplikovat zkoušku na jiný předmět akreditace za předpokladu, že princip měření
zůstává zachován).
Do databáze PiVo byl(y) zaslán(y) vzorek (vzorky) číslo; 44493
přehled zkušebních metod:

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

(čsN EN lso 7027-1)

(čsN 75 7340, čsn eru tezz;
SOP 071 část A (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy)

SOP 071 část B (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy)
soP 071 část F (Firemní literatura fy. Thermo Fisher Scientific oy)
SOP 071 část G (Fiíemní 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, ČsN eN lso 1 1885)

soP 008

soP 042

soP 044

soP 052

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 7s99-2)
(ČsN EN lso 6222)

(čsN 75 7712, čsN 757717)

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

P12 - Pracoviště P12 Františka Kloze 2316,272 01 Kladno
P10 - Pracoviště P10 L.B.Schneidera 32, 370 01 České Budějovice
P13 - Pracoviště P13 U Nemocnice 85, 261 01 Příbram

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce
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