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Číslovzorku:

686
Rudník,Bolkov čp, l 92,RD,kuchyn

Místo odběru:

27.4.2020

Datum a čas odběru:
Datum příjmu:
Datum provedení zkoušek od -

Typ rozboru:

do:

13:15

28.4.2020
28.4.2020 - 1.5.2020

Materiál:

O)9

pitná

Typ odběru;
bodový
provedl:
Elhenic\i Milan
Odběr
Odebráno dle SOP: SOP Vl (A)

mikrobiologický

Terénníměření ukazatele
Teplota
Chlór volný
Chlór celkový aktivní

Jednotka vÝsledek
oC

0,28
0,29

mglI
mg/1

Limit

zkušební metoda

10,0

,1393-2)

SoP cH25 1čsn so
,1393-2)
sop cH25 1čsN tso

A
A

Mikrobiologické a biologické

Jednotka

ukazatele

koliformní bakterie
Escherichia coli
Enterokoky
Počty kolonií při 36"C

Počtykolonií píi22"C

VÝsledek

KTJ/100ml
KTJ/l0Oml
KTJ/lO0ml
KTJ/m1
KTJ/m1

Limit

zkušební metoda

0

SoP MB7 (čSN EN Iso 9308-1)

A

0

soP MB7 (čSN EN Iso

0

SoP MB3 (čsN 1So 7899-2)

0

SoP MB4 (čSN EN |so 6222)

2

soP MB4 (čSN EN 1So 6222)

A
A
A
A

9308_1)

Neiistota V/N

N

0MH
0 NMH
0 NMH
40 DH l),2)
z00 DH l),2)

v/N

Výsledek rozboru lyhovuje ve všech sledovaných ukazatelích vyhl. 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 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 vyhlášky MZd č,25212004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zkratky a označení:

MH - mezná hodnota, NMH - nejlyššímezná hodnota, DH - doporučená hodnota
PII t) pokud u zásobované oblasti nelze pro malý počet vzorku určit, zda se jedná o abnormální změnu, platí jako
mezná hodnota pro počty kolonií při 36 "C 40 KTJ/mt a pro počty kolonií při 22'C 200 KTJ/ml.

P11 2) pro náhradní zásobování, pro vodu dodávanou ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích
a pro vodu zmalýcb nedezinfikovaných zdrojů produkujících méně než 5 m3 za den, platí doproručená hodnota
pro počťykolonií při 36'C do l00 KTJ/m1 a pro počťykolonií při 22'C do 500 KTJ/m1.
V/l.{ - zkoušený vzorek v daném ukazateli lyhovuje / nevy,holuje

A - zkušební metody

a odběry, kteró

jsou předmětem akreditace

N - zkušební metody, které nejsou předmětem akreditace

V
V
V
V
V

Protokol o zkouškách

č.632l20lPY

Listě.: 2l2

Uvedená nejistotaje rozšířená nejistota, která byla vypočtena zapoužiti koeficientu rozšířeník=2, což odpovídá hladině
spolehlivosti 95oÁ a nezahmuje nejistotu vzorkování.
Vodovody a kanalizact l'rutnOv, a,s,

Hydrolab

Protokol vypracoval: Vgr. Šrárka Bryknarová
V Trutnově dne:
4.5.2020

DlČ: CZ6010B71 1 ,,,_
nábřeží Václava Havla 19
541 01 Trutnov

""":.,l,j""""",

p.Barbora Kosinková
zástupce vedoucí laboratoře

..konec protokolu o zkouškách..

