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Protokol o zkouškách č. 2l61lt9lPV

zaďavatel rozboru:
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Vodárenská spol.Lánov s.r.o.
Lánov

DtrČ czAl4704t1

543 41

Smlouva č.512002ILab.

2331
Číslovzorku z
Lánov,ČOV,WC umyvadlo
Místo odběru:
l6.12.2019 10:50
Datum a čas odběru:

příjmu:

Datum
Datum provedení zkoušek od -

jiný

Typ rozboru:
Terénníměření

ukazatele

-

do:

Fyzikální
rlkazatele
Chuť

a chemické

oC

Výslerlek

mďI
mďI

ukazatele

0,19
0,20

.Ierlnntka vúsledek
přijatelná
.Iednntka Výsler|ek

KTJ/l00ml

Zkušehnírnefnrla

1210

Mikrobiologické a biologické
koliformní bakterie

pitná voda

Typ odběru:
bodor"ý
17.|2.20|9
Odběr provedl:
Elheniclcý Milan
l7.12.2019 - 18.12.2019 odebráno dle sop: SoP Vl (A)

.Iednotka

Teplota
Chlór volný
Chlór celkový aktivní

Materiál:

0

sop cH25 ičstt tso
soP CH25 1čsN tso

Nejistntl V/N

zrlr-z;

A

1622)

A přijatelná

7393-2)

0,30

A

Limif

zkušehní metorie
soP cH 24 (čsN EN

Limit

Zkušehnímeforla
soP MB7 (čsN EN ISo 9308-1)

MH

Npiistnfa V/N

l.imit
AOMHV

V

V/N

Výsledek rozboru lyhovuje ve všech sledovaných ukazatelích lyhl. MZd č.252l2004sb. ve znění pozd.předpisů.
Odběr vzorku provedený zkušební laboratoří je dokumentován v Protokolu o odběru.
Výsledky zkoušek na všech listech Protokolu o zkouškách se fýkají pouze zkoušeného vzorku. Protokol o zkouškách
nesmí být bez písemného souhlasu zkušební laboratoře reprodukovánjinak než celý.
Interpretace výsledků:
Výsledek rozboru je porovnáván s limitní hodnotou vyhlášky MZd č.252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zkratky a označení:

MH - mezná hodnotan NMH - nejvyššímezná hodnota
VAl - zkoušený vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nelryhovuje
A - zkušební metody a odběry, které jsou předmětem akreditace
N - zkušební metody, které nejsou předmětem akreditace

Uvedená nejistotaje rozšířená nejistota, která byla vypočtena zapolžítíkoeficientu rozšířeník:2, což odpovídá hladině
spolehlivosti 9 5%o a nezahmuj e nej istotu vzorkování.
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Protokol lrypracoval: Mgr. ŠárkaBryknarová
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zástupce vedoucí laboratoře

