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zdravotní ústav se sídlem v ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř č. l393 akreditovaná ČIa poate ČSN
Partyzánské náměstí 7 ,702 00 Ostrava

PRoToKoL č. 7595l20t8

EN ISO/IEC 17025:2005,.,.-^s

zákaznik: obec Čachotín
Čachotín 77
583 0l Chotěboř

Císlo objednávky : H026A03hla

Císlo zakázky :

Příjem vzorku :

Vyšetření vzorku :

Číslo 1ednací :
Číslo spisu :

Spisoqý znak :

+s55
14.2.2018 13:07
14.2.2018 - 2I.2.2018
ZUl24062120l0
S-ZUl24062/20l0
4.0.3

3( hl
/ l"

Vzorek číslo : 13862
Datum odběru z 14.2.20|8 čas odběru : 10:30
Název vzorku : veřejný vodovod
Místo odběru : Čachotín, č.p. 6, rodinný dům, koupelna, vana
Matrice : voda pitná
Vzorkoval : Musilová Jana
Metoda vzork. : SoP yZ oY 001 (ČSN EN ISo 5667-I, Čsx gN ISo 5667_3; Čsx tso 5667-5,

čsx px ISo 5667-14; čsN pN ISo 19458, čsx pN ISo 1l731)
Způsob odběru : bodov,ý vzorek
Úč"l odběru : úplný rozbor pitné vody dle požadavků Vyhlášk7 ě.252/2004 Sb. ve znění pozdějších

předpisů, příloha 5

Místní měření

Typipoužitá metoda

SoP oV 008.01

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP použitá metoda Neiistota
?-Áichlnrcthan <o,7 tlír/1 max, 3_0 A soP oV 344 6

amonné iontv <0_060 ms/l max.0.50 A SoP oV 064

antlmon <,l rrs/l max- 5_0 A soP oV 200.0l 6

aťzen <5 ucll max. 10 A cnp r)V ?nn nl
barva <5 ms/l Pt ma,x.20 A SoP ov 064.02 6

benzen <0.5 uďl max 'l 0 A soP oV 3.t4 ó

benzoía)nvren <0.002 us/l max.0.0l0 A SoP oV 331

hervlirrm 0.087 tls11 max.2_0 A soP oV 200.0l ó 1209/o

dusičnanv ! 76.0 ms/l max.50 A SoP oV 00j +|5o/"

áttcitqnrr <n ndn mo/l max.0_50 A SoP oV 064.04 ó

fluoridv <0.1 ms/l max. 1.5 A §np nV nn1 ó

hliník 0.007 ms/l ma,r, 0.20 A SoP oV 200.01 6 +20oÁ

hořčík 6.5 mg/l A SoP oV 200 ó L20o/o

Í-H§K_Mn <0_50 ms/l max.3_0 A SoP oV 016

chloridv 7.5 ms/l mav l00 A sop nV oo? ó rlSO/o

chrom <5 tls/l max. 50 A SoP oV 200.0l ó

chuť nřiiatelná nřiietelná A SoP oV 062 6

kadmium <1 us/l max,5.0 A soP oV 200 01 6

konduktivifa í25oc) ?Rn mS/m max_ l25 A soP ov 0ll 6 *.l0o/o

kvanidv celkové <0-015 ms/l max.0_050 A §np nV o)) o1 6

mangan 0.0 j5 msil max- 0-050 A soP oV 200 6 +20Yo

měď <l0 tts]| mav 1000 A SoP oV 200 6
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Vý,sledky zkoušení - chemické vyšetření

SoP ov 200,01 ó

SoP oV 062 6

SoP oV 33l

SoP oV 200.01 6

A ISoPov344 6

soP oV 044.01 6

Výsledky zkoušení - mikrobiologické lyšetření

ITklzltpl írndnnfq IprlnníLo *I inii Tvp pnllřitó mpínrlq Neiistota
intestinální enterokokv 0 KTJ/100ml mar.0 A SoP ov 906 6

Escherichia coli 0 KT_I/l00ml max- 0 A SoP oV 900 ó

koliformní bakterie 0 KTJ/100ml mar.0 A soP oV 900

Dočtv kolon oři22oC 2 KTJ/ml mat. 200 A SoP oV 908 6 |-7
nóčfv L.nlnn nři ?Áoí. 0 KT]/mI mar 40 A soP oV 908 6

abioseston <l Y" max. l0 A SoP oV 9l6 6

Dočet orsanismů o i er] nni/m l mew §O A §op oV q16 6

7lve orqanlcmv 0 l ier] nci/ml mnx 0 A qnp nV otÁ 6

* Limit
Vyhláška 25212004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 1
Ukazatelé označené "!" jsou mimo limit.

Poznámka k odběru : Odběr je předmětem akeditace, aktuální plán vzorkování azámam o odběru je k dispozici
v laboratoři.

Poznámky k analýze :

Suma trihalomethanů je součtem koncentrací trichlormethanu (chloroformu). tribrommethanu (bromoformu),
dibromchlormethanu a bromdichlormethanu.
Suma PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) obsahuje: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g.h,
i)perylen a indeno( 1,2,3-cd)pyren.

odborná stanoyiska:
U vod s přirozeně nižším pH se hodnoty pH 6,0 až 6,5 považují za splňující požadavky Vyhlášky 252/2004 Sb. v
platném znění za předpokladu, že voda nepůsobi aglesivně vůči materiálům rozvodového systému, včetně vnitřního
vodovodu.
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, lesnění sop l

JP ov 003

soP ov 008.0t

soP oV 0tl
SoP ov 016

soP ov 022.0l

soP ov 033

soP ov 042

soP ov 044.0l

soP ov 062

soP ov 064.02

soP ov 0ó4.04

soP ov 064.08

soP ov 0ó4

SoP oV 200.01

SoP ov 200.03

soP oV 200

SoP oV 33l
SoP oV 344

soP ov 900

SoP oV 906

SoP oV 908

soP ov 916

Vedoucí CHL :

Kontroloval:

počet stran:
Dne:

Doškářová Šárka, RNnr.
Javůrková Zuzana,Bc.

26.2.2018

(čSN EN Iso 15061, čsN pN ISo 10304_1, čsN rN ISo 103044)

(návod firmy řIACH)
(čSN EN 27888)

(čSN EN Iso 8467)

(čsN ISo 6703-2, čSN 75 7415)

(čSN Iso 10523)

(čsN 75 7342)

(čSN EN iso 7027-1)

(TNv 75 7340)

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

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

(TNv 75 7408, ČSN EN Iso l55s6)
(ČsN 75 7440)

(čSN 75 7400, čsN Iso 7980, čsN lso 8288, čsN EN 1233)

(čsN EN ISo 17993)

(čSN EN ISo 15680, čsN EN ISo 1030l)
(ČSN EN ISo 9308)

(čsN EN ISo 7899-2)

(čsN EN 1So 6222)

(čSN 75 7712, čSN 75 77|3, čsN zs zztz)

lVlísto provedení zkoušky (pracoviště) :

tsl - analýzy provedeny pracovištěm Jihlava (Vrchlického 57,58'7 25 Jihlava)

Metody v sloupci TYP:"A" alireditovaná zkouška
< výsledek pod mezi stanovitelnosti, > qýsledekje r.y.-šší než uvedená hodnota

Výsledky se týkaji pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovatjinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistolv měřeni.jsou součinem standardní nejistot_v měřeni a koeficientu rozšíření ls2, což odpovídá hladině

spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vliv_v odběrů vzorků.

Pro mikobiologické ukazatele je nejistota měřeni v"vjádřena jako 95% koníidenční meze vl,jadfující variabilitu Poissonova rozdělení,

nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Protokol vyhotovil: Javůrková Zuzana,Bc,
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zástupce vedoucího Odděleni v}6rk ováÁi a §erv isu
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