
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná čtA podle čsx nN Iso/IEc 17025:20l8
Partyzánské náměstí 263317, Moravská ostrava, 702 00 Ostrava

L í393
PRoToKoL č. 475981202l

Zákazník: BETY - stavby, izolace a sluŽby, s.r.o.
náměstí Míru 2l
753 66 Hustopeče nad Bečvou

číslo zakázky :

Příjem vzorku :

Vyšetření vzorku :

číslo jednací :
číslo spisu :

Spisoqý znak :

2677 I

8.9.2021 l4:51
8.9.2021 - 21.9.2021
zu/04994/20t0
s-zu/0499412010
2.0.4

Informace o vzorku
Vzorek číslo:
Datum odběru:
Název vzorku:
Místo odběru:
Matrice:
Vzorkoval:
Metoda vzork.:

Způsob odběru:
Účel odběru:
Množství vzorku:

83733
8.9.2o2I čas odběru: 12:30
voda pitná
Hustopeče nad Bečvou - MŠ
voda pitná
Stojanová Anna
SoP VZ oV 00l (ČSN EN ISo 5667-l, ČsN BN ISo 5667-3, ČsN tso 5667-5,
ČsN pN ISo 5667_14' ČsN BN ISo 19458)
bodový vzorek
kontrolní
t-0 I

Místní měření
íměřeno na místě odběru)

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Neiistota
chlor volnÝ. <0-0-5 mpll max.0-30 A soP ov 008.0t

teolota vzorku 16.3 oc A soP ov 042 loc

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ílkez'etel Hodnota .Iednotka *Limit TYP Poú.itÁ metorla Neiistofa
amonné iontv <0.10 mďt max.0.5 A soP ov 064
barva <5 ms/l Pt max.20 A soP ov 064,02 5

TOC <1.0 mďl max.5.0 A soP ov 307 j

dusičnanv 5t ms/l max,50 A soP ov 064.03 5 loo/"

dusitanv <0.040 mďl max.0.50 A soP ov 064.04 r

chuť nřiiatelná nřiiatelná A soP ov 062 J

konduktivita í25"c) 58.5 mSim max.l25 A soP ov 064.13 5 r0v,
oach nřiiatelnÝ nřiiatelnÝ A soP ov 062 )

DH 7.5 6.5 - 9.5 A soPov 064.12 5 0.2

zákal <0-40 ZF/n\ max.5 A soP ov 044.0t j

Ť'elezo <0.015 msll mnx O2O A soP ov 20t

Výsledky zkoušení - pesticidní látky

Ukazatel Hodnota .Iednotka *Limit TYP Použitá metoda Neiistota
acetochlor ESA 0-o42 lďI max.0-1 A soP ov 341.02 5 30%
acetochlor OA <0,025 rrsll max.0- I A soP ov 34t.02 5

Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření

Ilkazatel Hodnota .Iednotka *Limit TYP Použitá metoda Neiistota
Escherichia coli 0 KTJ/I00ml max.0 A soP ov 900 5

koliformní bakterie 0 KTJ/l00ml max.0 A soP ov 900 5
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Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Neiistota
oočw kolonií oÍi22"C -1 KTJ/ml max.200 A soP ov 908 J <l-9
oočw kolonií oři 36"C I KT.I/ml max 4O A soP ov 908 5 <l-6

* Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě)' nejistota měření se do hodnocení nezahrnuje:
Vyhláška 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č. l
Ukazatele označené ''!'' jsou mimo limit.

Výrok o shodě nebo stanoviska:
U předloŽeného vzorku není dodržen požadavek legislativy v ukazatelích
dusičnany
Pro ostatní stanovené ukazatele jsou požadavky legislativy dodrženy.

Poznámka k odběru: odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování azáznam o odběru je k dispozici
v laboratoři.

Upřesnění SoP
soP ov 008.0:

soP ov 042

soP ov 044.01

soP ov 062

soP ov 064.02

soP ov 064.03

soP oV 0ó4.04

soPov 064. r2

soP ov 064. 13

soP ov 064

soP ov 201

soP ov 307

soP ov 341.02

soP ov 900 .

soP ov 908

(návod firmy FIACH)
(ČsN 75 7342)

(ČsN EN Iso 7027-t)
(ČsN 75 7340)

(návody firmy Thermo Scientific)
(návody firmy Thermo Scientiťtc)

(návody Íirmy Thermo Scientific)
(návody firmy Thermo ScientiÍic)

(návody firmy Thermo Scientific)
(návody firmy Thermo Scientific)
(ČsN EN Iso l7294-l, ČsN pN Iso t7294-2)
(ČsN EN 1484)

(EPA 535' EPA 53ó)

(ČsN EN ISo 9308_t)

(ČsN EN |so 6222)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):
tsl - analýzY provedeny pracovištěm olomouc (Wolkerova 6, 779 l l olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace

< vtýsledek pod mezí stanovitelnosti, > v'.ýsledek je vyšší než uvedená hodnota

výsledky se ýkají pouze zkoušených vzorků.

JestliŽe laboratoř není odpovědnázzfir'i odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku,jak byl přijat.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovatjinak neŽ celý'

Uvedené roďířené nejistoý měřeníjsou součinem standardní nejistoty měření a koeftcientu roďíření k=2' což odpovídá hladině

spolehIivosti přibliŽně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pro mikrobiologické ukazateleje nejistota měření vyjádřenajako 95olo konťrdenční meze vy'jadřující variabilitu Poissonova rozdělení,

nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

V případě' Že odběr není předmětem akeditace, informace o vzorku mímo ěíslo vzorku dodal zakazník a laboratoř nenese odpovědnost

za tyto informace.
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Protokol vyhotovil:
Počet stran:
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