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Zkušební laboratoř č,1388 akreditovaná ČlA '''íriN

podle Č§N EN lSOllEC 17025,2g18 L 1388

Protokol o zkoušce é.2873912020
pitná voda

Zákaznik: Obec Zajeěov
Zaječov 265
267 53 hjeéov

Rozsah udělené akreditace:
Chemické, fYzikálnÍ, mikrobiologické analýzy vod, potravin, lihovin, peloidů, biologických materiálú, odpaclů, azbestlt, ovzduší.
senzorické analýzy vod a potravin. odběry vzorků. Analýzy rniluhů pevných materiálů, stěrů. Testy toxicity. Měření faktrrrů prostředí,
kontrola sterilizátorŮ a dezinfekČních prostředkŮ. Plný rozsah je uveden v příloze platného akreditačního osvědčení vydaného čÁ pro
zkušební labdratoř č.1388.
prohlášeni laboratoře:
Bez'pÍsemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý, Výsledky se týkají pouze vzorků, které byly
Předmětem zkouŠenÍ. JestliŽe laboratoř není odpovědnázaíázi odběru vzorků, rnj,sledky se váahují ke vzorku, jak byl pňJat.
Laboratoř nenese odpovědnost za inÍormace a data dodaná zákazníkem. V případě příjmu zkušební položky Vykazující odchylky
od stanovených Podmínek nebo dodání dat zákazníkem mohou být některé rnýsledky analýzovlivněny, za což laboratoř nenese
odpovědnost.
Laboratoř na požádání poskytne údaje o použitých metodách a souvisejících přeclpisech.
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Schválil : FoŘ Milan

zástupce vedoucího zákaznického servisu

Datum vystavení protokolu: 2V,4.2O2O
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Protokol Vyhotovil: Fořt Milan E-mail:milan.fort@zuusti.cz tel.:318 629 j

Vzorek / vzorky číslo
Objednávka číslo
Termín odběru od do
Místo odběru
Název vzorku
Matrice
Odběr proved!

Zpúsob odběru
Typ odběru
poznámka k odběru
účel odběru
Datum příjmu
Analýzy zahájeny dne

: Celoroční 2020
20.4.202011:15
Zaječov, Nová Ves čp.12 S.V.
Souvztažný Vzorek
pitná voda - studna komerční
Foň Milan - pracovník ZtJ
Pracoviště P13 U Nemocnice 85,26í 01 Příbram
SOP VZ 001 Odběr vzorků pitných vod
akreditovaný
Souvztažný Vzorek
kontrola
20.4.2020'12:59
20.4.2020
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Místo odběru
poznámka k odběru
Název vzorku

Zaječov, Nová Ves čp.12 S.V.
souvztažný Vzorek
Souvztažný Vzorek
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www,zuusti,cz Protokol o zkoušce č.28739l2020ze dne 27 .4.2020

PřBhled vzorkovacich metod: 'i..,, í!

soP\lz o01 (ČsN EN lso 5667-,|, Čsn eH tso ssez-s, čstl lso 5667-5, čsH tso sosz-z, čsn eN tso ssoz-tl, čstt EN lso 5667-16,
ČsH tso sesz-zt, ČsN EH l§o 1%58, Vyhl. mz Čn e. 252t2ocÉ sb., v platném znění)

Vzorek ČÍslo: 28739/2020 tvtisto odběru: Zaječov, Nová Ves čp.12 S.V.
Hodnoceni výsledků:
Vzore(v hodnocenÝch ukazatelích newhovuje přís|ušné legislativě.
Vzorek překračuje limit podle platné legislativy v těchto ukazatelích:
barva

Llmit (zdroi pro vydáni výroku o shodě): Vyhláška MZd č,252l20u Sb. v platném znění, příloha č.1

Vysvětlivky a zkratky: A - akreditovaná metoda,M _ aktualizovaná akreditovaná metoda
<- pod mezí stanovitelnosti použité metody, SoP- standardní operační postup, Ak.- akreditace
ZtJ- Zdrav.ústav se §ídlem v t]sfi nad Labem, 9 externí dodavatel, Z- provedl zál,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' Ukazatel€ oznaČenó "l" jsou mlmo limit stanovený ptatnou legistativou.
Nejistota: Uvedená n9jistota nezahrnuje nejistotu odbáu a nevztahuje se na výsledky pod mezí stanovitelnosti.
Uvedená rozŠÍřená nejistotaje součinem standardní nejistoty a koeficientqrozšíření k=2, což pro normálnl rozdělení odpovídá
Pravděpodobnosti pokryti přibližně 95o/o. Pro mikrobiol€ické ukazatele je ňejistota měření vyjádřena jako přibližně 95% koníidenění
meze (interval spolehlivosti) vyjadfující variabilitu Poissonova rozdělení.
Oprávněqí laboratoře: Laboratoř má přiznán flexibilní roz§ah akreditace (laboratoř muže modiíikovat své metody zkoušení,
roxiřovat roz§ah zkoušenýc[ parametrů a/nebo aplikovat zkoušku na jiný předmět akreditace za předpokladu; že princip měření
zůstává zactován). ,

Měření na místě odběru v terénu
Ukazatel Hodnota Jednotka Neiistota Limit ldent. zkoušky Prac. Akr.
chlor volnÝ 0,05 mo/l 20 o/o max. 0,3 mgn MH soP 008 P13

chuť přiiatelná přiiatelná MH soP 062 P13 A
pach přiiatelný ořiiatelnÝ MH soP 062 P13 A
teplota vzorku 9,5 ,c t 0.5 R-lrocDH soP 042 P13 A

vúclprlkv zkalrěak - nhaminká wšafřaní
Ukazatel Hodnota Jednotka Neiistota Limit ldent. zkouškv Prac Akť,

amonné ionty <0,05 mo/l max. 0,50 mg/l MH soP 071 část B P 2

barva 30 mo/l Pt 2Oo/o max. 20 mo/l Pt MH soP 004 P 2 A
celkový organický uhlík (TOC) 3,4 mo/| 15% max. 5.0 mo/l MH soP 307 P 2 A
dusičnany <4 mg/l max. 50 mE/l NMH SOP 071 éstA P 2 A
konduktivita 5.4 mS/m 2 o/o max. 125 mS/m MH soP 01 í P,l2 A
DH 67 0.2 65-95 MH soP 071 čásl H P12 A

zákal 0.71 zF(n) 10%o max. 5 ZF(n) MH soP 044 P12 A
Fe íželezo) o-12 15 O/" o 20 mdí MH soP 2o1 o,| čjst A P1)

výsledky zkoušek - mikrobioloqická wšetření §i':l.. 
í€

Ukazatel Hodnota Jednotka Neiistota Limit ldent. zkouškv prec Akr
lntestinální enterokoky 0 KTJ/,I00 ml Tax. 0 KTJ/100 ml NMH soP 906 P,l0 A
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml Tax. 0 KTJ/,I00 ml NMH soP 900 Pí0
koliformní bakterie 0 KTJ/1OO ml o KT.|/100 ml MH sop 9oo p1o A
počet organismů 0 iedinci/ml max.50 iedinci/ml MH soP 916.02 P10 A
živé orqanismv 0 iedinci/ml max. 0 iedinci/ml MH soP 916.02 P10
počty kolonií při 22"C 21 KTJ/ml í 2_30 max 20o KT.|/ml MH soP 9o8 P10
počty kolonií při 36'C 7 KTJ/ml 3-í 5 40 KT.l/ml MH soP 9o8 p1o A
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Do dataMze PlVo byl(y) zaslán(y) vzorek (vzorky) ěi§lo: 28739
přehled zkušebních metod:
soPo04 (ČsN EN lso7887)
soP 008 (ČsN EN lso 7393-2, předpis firmy HACH/Merck)

soP 011 (ČsN EN 27888)

soP o42 (ČsN 75 7342)

soPo44 (ČsN EN lso7027-1)
soP 062 (TNV 75 7340, Čsru eH tezz)
SOP 071 ést A (Fiíemní literaturá fy. Theímo Fisher Scientific Oy)

soP 071 část B (Firemní litBratura fy. Theímo Fisher scientmc oy)
SoP 071 €st H (Fir6mní litgratura fy. Theímo Fisher Scientific oy)
soP 201.01 částA (literatura firmy Pérkin Elmer/ HPST, ČsN EN lso 11s85)
soP307 (ČsN EN 1484)

soP 90o (ČsN EN lso 9308-1, Čstt zs zaaz;

soP 906 (ČsN EN lso 7899_2)

soP9o8 (ČsN EN lso6222)
soP 916.02 (ČsN 75 7712, Čstt zs zztz)

Místo provedení zkoušky (P, Prac. - pracovIště} i

Pí2 - Pracoviště Pí2 Františka Kloze 2316, 27201 Kladno
P,t0 - Pracoviště P1O L.B.Šchneidera 32, 370 01 České Budějovice
Pí3 - Pracoviště P13 U Nemocnice 85, 261 01 Příbram

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Protokol o zkoušce č, 28739l2020ze dne 27 ,4.2020
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