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Protokol o zkouškáchč. 802/15/PV

Zadavatelrozboru:
|Čo| 27a432
DIČ:
smlouva o díloč.2/2013/Láb.

obec vítězná
Kocléřovčp.123
51462 Yítězná

Číslovzorku:
922
pitnávoda
Mateřiá|:
Místoodběru:
vltězná,Huntířovčp-285'koupelna
pmm. Kozí Rohy
zdÍoi:
Datuma č.sodběru:
19.6'201511|45
Typ odběru:
bodoÚ
Datum příjmu:
]9'6'2015
odběr proY€ d |:
ott Pave]
Datumpřovedení
zkoušek
od - do: 19'6'20]5.22.6.20]5
odebránodl€ soP: SoPv] (A)
Typ rozbořu:
mikobiologický

TerénníIněření.
Jednotka
Teplota
chlór volný
Chlórcelkovýaktivni

.c

mg,l
mgn

Mikrobiologickéa biologické
ukazatele
Jednotlá
Ko]ifonirnibakterie
KTJ/100nl
Eschelichiacoli
KTJ/looml
Enterokolry
KTy100nl
Počrykoloniípři 36.C
KTJ/ml
Počrykoloní při 22 Óc
KTÍm]
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r3,0
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Výs]edekrozbořu['ho!,rrjeve všechsledovaných
ukazatelich!yhl. MZd č.252l2004sb'
ve zněnipozd.předpisů.
odběr vzorku provedeď zkuš€bnÍlaboratoříje dokunentován v Protokolu o odběru.
Výsledky zkoušekna všechlistech Plotokolu o zkouškáchs€ týkajÍpouze zkoušeného
vzoÍku.PŤotokolo zkouškách
jinak neŽcelý.
nesmibÍ bez pisernného
sou}lasuzkušebni
laboratořereprodukován
Int€ r pretace výsl€ d ků|
j e porovnáváns ]iÍnitní
VýsledekŤozboru
hodnotou\yhlášlryMZd č.25212001sb'
předpisů.
ve zněnipozdějšich
Zkatky a ozíačení|
MH. memá hodnota'NMH. nej\,yšši
meznáhodnotaDH - doporučená
hodnota
')
pokud u zásobovanéoblasti nelze pro malý početvzoťkůuťěit'zda sej edná o abnormálnízměnu' platíjako
DH
meznáhodnotapro počty koloniípři 36 .C 40 KTJ/m| a píopočtyko]oniipři 22 oc 200 KTJ/m|.
DH ,) pro náhradnízásobování,pro vodu dodávanouve vzdušných'vodnícha pozemnichdopravníchprostředcích
a pIo vodu z malýchn€dezinfikovaných zdrojůprodukujícichméněneŽ 5 m3 za den, platídoproíuČená
hodnota
pro počtykolonií
při j6oc do ]00 KTJ/n1a pro počtykolonii při 22.C do 500KTJ/mL
v,t.i " zkouš€ný vzor€k v danémukazatelylyho!,uje / nevyhovuje
jsou piedměiem akreditace
A . zkušebnínetody a odběry,kteÍé
N . zkušebnímetody,kt€ré nejsoupředmětemakeditace
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1r4, cožodpo\,ídáhladině
Uvedená nejistotaje rozšířenánejistota'keÍá byla \Tpočtenaza pouŽitíkoeficientuÍozšířeni

spoleblivosti95%a nezabmujenejistotuwmkoldní.
Plotokolqpmcovat MgI. Š&kaBryknarová
v TÍutnově
dne:
22.6.2015

Hydrolab
DlÓ:cz6010871l
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MgÍ.ŠáŤka
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