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Zdlravotní ústav se sídlem v ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební taboratoř č. 1393 akreditovaná čIA podle čstv Bx Iso/IEc l7025z20t8
Partyzánské náměstí 263317, Moravská ostrava, 702 00 ostrava

PRoToKoL č. 5301312022

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

čísto zakázky :

Příjem vzorku :

Vyšetření vzorku :

číslo jednací :
číslo spisu :

Spisový znak :

3t347
26.9.2022 12:39
26.9.2022 - 30.9.2022
zu/36798/2019
s-zu/36798t2019
2.0.4

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

Způsob odběru:
Účel odběru:
Množství vzorku:
Přítomné osobv:

105844
26.9.2022 čas odběru: 10:20
voda pitná
Hustopeče nad Bečvou, ZŠ, soc. zařízení
voda pitná
Stojanová Anna
soP VZ oV 001 (čSN EN ISo 5667-1, čsN BN ISo 5667-3, ČsN tso 5667-5,
čsN BN ISo 5667-l4, čsN BN ISo l9458)
bodový vzorek
kontrolní
l,0l
o. Voáková

Místní měření
íměřeno na místě odběru)

Ukazatel Hodnota .Iednotka *Limit TYP Použitá metoda Neiistota
chlor volnÝ 0.14 mďl max.0.30 A soP ov 008.0r 200/"

fenlota vzorlor 15 8 oc A soP ov 042 loc

Výsledky zkoušenÍ - chemické vyšetření

Ilkazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Neiistota
amonné iontv <0-lo msll max-0--5 A soP ov 064

barva <5 mďl Pt max.20 A soP ov 064.02 5

TOC 1.5 msll max,5-0 A soP ov 307 20o/o

drrsičnanv 48 mďl max.50 A soP ov 064.03 5 loo/"

dusitanv <0.040 ms/l max.0-50 A soP ov 064.04 5

chut' ořiiatelná nřiiatelná A soP ov 062 5

konduktivita (25oC) 60.1 mS/m max- 125 A soP ov 064.t3 5 10o/o

nach nřiiatelnÝ ořiiatelnÝ A soP ov 062 5

nH 7.4 6-5 - 9.5 A soP ov 033 5 02
z'ákal <0^40 ZFín\ max.5 A soP ov 044.01 5

žele.za o,o24 mpll max-0-20 A soP ov 20t 5 20Yo

Výsled lcy zko ušení - mikro biologické vyšetření

Ukazatel Hodnota .Iednotka *Limit TYP Použitá metoda Neiistota
F,scherichia coli 0 KTJ/l00ml max.0 A soP ov 900 5

koliformní bakterie 0 KTJ/l00ml max.0 A soP ov 900 5

nočtv kolonií oíi 22oC 0 KTJ/ml max.200 A soP ov 908 5

noěfv kolonií nři j6oC 4 KTJ/ml max.40 A soP ov 908 5 I-t0
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* Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě)' nejistota měření se do hodnocení nezahrnuje
Vyhláška 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č. l

Výrok o shodě nebo stanoviska:
U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.

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

Upřesnění SoP
soP ov 008.01

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 064.13

soP ov 064

soP ov 201

soP ov 307

soP ov 900

soP ov 908

Kontroloval:
Protokol vyhotovil:
Počet stran:
Dne:

(návod firmy HACH)
(ČsN Iso 10523)

(ČsN 75 7342)

(ČsN EN Iso 7027-1)

(ČsN 75 7340)

(návody firmy Thermo Scientific)

(návody firmy Thermo Scientific)

(návody ťrrmy Thermo Scientific)

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

(ČsN EN Iso t7294-l,ČsN pN Iso |'1294-2)

(ČsN EN 1484)

(ČsN EN Iso 93o8-l)
(ČsN EN Iso 6222)

Jana Chocová
Jana Chocová
2

30.9.2022

Místo provedenÍ zkoušky (pracoviště):
(5l - analýzy provedeny pracovištěm olomouc (Wolkerova ó, 779 l l olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace

< ýsledek pod mezí stanovitelnosti, > výsledekje vyšŠi než uvedená hodnota

výsledky se ýkají pouze zkoušených vzorků.

JestliŽe laboratoř není odpovědnázzfáui odběru vzorku, ýsledky se vaahují ke vzorku'jak byl přijat.

Bez písemného.souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovatjinak neŽ celý.

Uvedené rozšiřené nejistoý měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficienfu rodíření le2, coŽ odpovídá hladině

spolehlivosti přibližně 95 7o, nezohledňují vlivy odběru vzorlai.

Pro mikobiologické ukazateleje nejistota měření vyjádřenajako 95% konfidenčnÍ meze vyjadfující variabilitu Poissonova rozděleni,

nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

V případě, Že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zíkazník a laboratoř nenese odpovědnost

za t5ito informace.

RNDr. Martin Halata
zístupce vedoucího oddělení anorganichých analý z
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