
Zdravotní ústav se sídlem v ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná čIA podte čsn pN Iso/IEC l7025:2005
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská ostrava, 702 00 ostrava

L 1393
PRoToKoL č. 1428212020

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 :

Spisový znak :

8696
25.3.2020 12:38
25.3.2020 - 3r.3.2020
zu/04994/20r0
s-zu/04994/2010
2.0.4

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

Způsob odběru:
Účel odběru:
Množství vzorku:

28644
25.3.2O2O čas odběru : 1 l:05
voda pitná
Hustopeče nad Bečvou, ťa Váhala, Náměstí Míru 96, studená kuchyně - provoz
voda pitná
Stojanová Anna
SoP VZ oV 00l 1ČsN aN ISo 5667_l, ČsN pl.t ISo 5667-3, ČsN tso 5667-5,
ČsN pN ISo 5667-14, ČsN pN ISo 19458)
bodov'ý vzorek
kontrolní
t-0 I

Místní měření

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Neiistota
chlor volnÝ 0-07 mp/l max-0-,10 A soP ov 008.01 +20o/"

teplota vzorku 8.0 OC A soP ov 042 + toc

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ilkzzatel Hodnota .Iednotka *I imit TYP PoÚŤ'itá metoda Neiistota
amonné iontv <0.10 mď| max.0.5 A soP ov 064 5

barva <5 ms/l Pt max.20 A soP ov 064,02 j

TOC <1.0 mďl max.5.0 A soP ov 307
dusičnanv 35 mp/l max.50 A soP ov 064.03 j +l0Yo

dusitanv <0.040 mďl max.0.50 A SoP oV 0ó4.04 J

chuť ořiiatelná nřiiatelná A soP ov 062 5

konduktivita (25"C) s9.9 mS/m max.l25 A soP ov 01 I +lIYo

mansan 0-0100 mpll max.0-050 A soP ov 20t +20Yo

Dach ořiiatelnÝ ořiiatelnÝ A soP ov 062

nH 7.8 6-5 - 9-5 A soP ov 033 J +0.2

vánník a hořčík 2.40 mmol/l 20-j5íDH'| A soP ov 20t *200/"

zákal <0.40 ZF(nl max.5 A soP ov 044-01 j

že.lez'o <0,01 5 mp/l max 0 20 A soP ov 20t 5

Výsledky zkoušení - pesticidní látky

Ukazatel Hodnota .Iednotka *Limit TYP Použitá metoda Neiistota
acetochlor ESA 0.13 uďl max.O. I A soP ov 341.02 j +30o/o

acetochlor OA <0 025 tp/l max.0-l A soP ov 341.02 j

Výsled ky zkoušení - mi kro b iologické vyšetření

lJkazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Neiistota
F.scherichia coli 0 KT.l/l00ml max 0 A soP ov 900
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Výsled ky zko ušení - mikrobiologické vyšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Neiistota
koliformní bakterie 0 KTJ/l00ml max.0 A soP ov 900
počtv kolonií při22"C J KTJ/ml max.200 A soP ov 908 J <l-g
oočtv kolonií oři 36"C 1 KT.l/ml max.40 A soP ov 908 <l-6

* Limit
Vyhláška 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 1
Ukazatele označené ''!'' jsou mimo limit.
DH - doporučená hodnota

odborná stanoviska
U předloženého vzorku není dodržen poŽadavek legislativy v ukazatelích
acetochlor ESA
Pro ostatní stanovené ukazatele jsou poŽadavky legislativy dodrženy.

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

Upřesnění SoP
soP ov 008.01

soP ov 01 l

soP ov 033

soP ov 042

soP ov 044.01

soP ov 062

soP ov 064.02

soP ov 064.03

soP ov 064.04

soP ov 064

soP ov 20r

soP ov 201

soP ov 307

soP ov 34r.02

soP ov 900

soP ov 908

Kontroloval:
Protokol vyhotovil
Počet stran:
Dne:

(návod firmy HACH)
(ČsN EN 27888)

(ČsN Iso l0523)
(ČSN 75 7342)

(ČsN EN Iso 7027-l)
(ČsN 75 7340)

(návody firmy Thermo ScientiÍic)
(návody firmy Thermo Scientific)
(návody tirmy Thermo Scientitic)
(návody firmy Thermo Scientific)
(ČsN EN tso l7294-l, ČsN eN Íso t7294-2\

(ČsN EN tso l7294-l, Čstt EN Iso l7z94-z)
(ČsN EN 1484)

(EPA 535, EPA 536)

(ČsN EN tso 9308_t)

(ČsN EN Íso 6222)

Eva Tichá
Eva Tichá
2
31.3.2020

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

<sl - analý4 provedeny pracovištěm olomouc (Wolkerova 6' 779 l l olomouc)

Metody v sloupci TYP: A _ akreditovaná zkouška
< qýsledek pod mezí stanovitelnosti, > v'ýsledekje vyšŠí neŽ uvedená hodnota

výsledky se ýkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovatjinak neŽ celý.

Uvedené rozšířené nejistoty nrěřenijsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu roďíření k=2, coŽ odpovídá hladině

spolehlivosti přibliŽně 95 %' nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měření vyjádřena jako 959/o konfidenční meze vyjadřujíci variabilitu Poissonova rozdělení'

nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

(

, lt /

zásÍupce
RNDr. Martin

vedoucího oddělení
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