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HYDRoLAB

zkušební laboratoř č. 1456 akreditovaná

Protokol o zkouškách
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Smlouva č.5l2002llab.

Číslovzorku:

ČernýDůl, ČOV Č,Oůt,umývárna
25.5.2020 I2:|5

Datum a čas odběruz
Datum příjmu:
2632020
Datum provedení zkoušek od - do: 26.5.2020 Typ rozboru:
mikrobiologický
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Materiál:
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Typ odběru:
bodový
Odběr provedl: Elhenický Milan
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Kladská ul., Bohuslavice nad Úpou, 541
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Výsledek rozboru vyhoruje ve všech sledovaných ukazatelích vyhl. MZd č,252l2004sb. ve znění pozd.předpisů.
Odběr vzorku provedený zkušebnílaboratoří je dokumentován v Protokolu o odběru.
Výsledky zkoušek na všech listech Protokolu o zkouškách se rýkají pouze zkoušeného vzorku. Protokol o zkouškách
nesmí být bez písemného souhlasu zkušebnílaboratoře reprodukován jinak než celý.

Interpretace výsledků:
Výsledek rozboru je porovnáván s limitní hodnotou vyhlášky MZd č.25212004 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů.
Zkratky a označení:

MH - mezná hodnota, NMH - nejlyššímezná hodnota, DH - doporučená hodnota

t) pokud u zásobované oblasti nelze pro malý počet vzorků určit, zda se jedná o abnormální změnu, platí jako
mezná hodnota pro počty kolonií při 36 "C 40 KTJiml a pro počfy kolonií při 22'C 200 KTJ/ml.
Pg z) pro náhradní zásobování, pro vodu dodávanou ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích
a pro vodu z ma|ých nedezinfikovaných zdrojů produkujících méně než 5 m3 za den, platí doproručená hodnota
pro počty kolonií při 36"C do 100 KTJiml a pro počty kolonií při 22 'C do 500 KTJ/ml.
V/N - zkouš'ený vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje
A - zkušební metody a odběry, které jsou předmětem akreditace
N - zkušební metody, které nejsou předmětem akreditace

Pg

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla lrypočtena za použiti koeficientu rozšířeník-2, což odpovídá hladině
V o d o uo d y
spolehlivosti 9 50Á a nezahmuj e nej istotu vzorkování.
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