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Protokol o zkouškách

zadavatel rozboru:

lčoz lllloltt

897

Čemý Důl, ČOV Č.Otrt,umývárna

Datum a čas odběru:
Datum příjmu:
Datum provedení zkoušek od - do:
jiný
Typ rozboru:
Terénníměření -

nkazatele

Teplota
Chlór volný
Chlór celkový aktivní

Fyzikální

a chemické

ukazatele

,

""fi""8íiisp:

543 41

§mlouva č.5l2002lLab.

Číslovzorku:

e

Vodárenská spol.Lánov §.r.o.
Lánov

DIČZ CZA747041|

Místo odběru:

č. 793l20lPY

utnov$ -06, zÚst

Materiál:

pitná voda

25.5.2020 12:15
26.5.2020

Typ odběru:
bodový
Odběr provedl: Elheniclcý Milan
26.5.2020 - 27.5.2020 Odebráno dle SOP: SOP Vl (A)

Jerlnotka Výsler|ek
oC

mg/l
mďl

0,11
0,12

.Ierinotka Výs|er|ek

mgPt/l

7kušebnímetode

10o0

7,5

sop CH25 (čSN Iso
sop cH25 (čsN Iso

l,imit

7393-2) A
7393-2) A

Zkušehnímetoda
Sop CH22 (čsN EN Iso

7887) A

0,30

Nejistntn V/N
MH

l,imit
Nejistnto V/N
20 MH 25% V

Výsledek rozboru vyhovuje ve všech sledovaných ukazatelích vyhl. MZd č.252l2004sb. ve znění pozd.předpisů.
Odběr vzorku provedený zkušebni laboratoří je dokumentován v Protokolu o odběru.
Výsledky zkoušek na všech listech Protokolu o zkouškách se týkají pouze zkoušeného vzorku. Protokol o zkouškách
nesmí být bez písemného souhlasu zkušebnílaboratoře reprodukovánjinak než celý,
Interpretace výsledků:
Výsledek rozboru je porovnáván s limitní hodnotou vyhtášky MZd č.25212004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zkratky a označení:

MH - mezná hodnota, NMH - nejvyššímezná hodnota

V/l.{ - zkoušený vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje
A - zkušební metody a odběry, které jsou předmětem akreditace

N - zkušební metody, které nejsou předmětem akreditace

Uvedená nejistotaje rozšířená nejistota, která byla vypočtena zapoužiti koeficientu rozšířeník:2, což odpovídá
VOdt]VOdY akanaliZaceTrulnou/,
spolehlivosti 95%oanezahmujenejistotuvzorkování.

Hydrolab

DlČ: CZ6O1087

Protokol vypracoval: Mgr, ŠárkaBryknarová

V Trutnově
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29.5.2020
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541 01 Tru
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