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Protokol o zkoušce
č. l8512l
Objednal(a):
IČO:
Místo odběru:

Typ rozboru:
Pořadové č. vzorku:
ZpŮsob odběru:
Odběr provedla:
Příjem provedl(a):

Osecká obecní vodárenská s.r.o.
27983781

Vodovod Osek - sít' - odebráno v kuchyni č.p. 10
Pítná voda - krácený rozbor dle Vyhl. č. 252/2004 Sb.
185

Prostý vzorek

Zkušební laboratoř SEKOLAB s.r.o. Datum odběru:

ío.z.:zozi

Dle SOP V 2 (čSN ISO 5667-5) Daturn přijmu:

io.z.:>ozí

Johannová

25.2.2021

Datum dokončenÍ:
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Escherichia colí
o
'gŤJ/l'ÓOml
o
'sop' zs-Č'Šx eňiso gsos-IÍ
Koliformni bakterie

KÍ'J/1 ÓOml

Počty kolonií při-22 oC - ,flJ/lml
Počty kolonií při 36 oC
KTJ73ml '-

F zíkálně - chemické ukazatele:

Teplota "

OC, ' '

o

SOP ;>s-čs:Ň EN ISÓ gsos-í

2

-s4p zs-čsň EN ipo e:,:zz '

40

-1

ZF(n)

e,gl
20

<5

5

< 0,5

.HodnotapH ' '
Železo ' .
mg/l
Mangan- :-..-.... ' mg/I

6,5 - 9,5

7,4

0,2

< 0,05

0,05

< 0,05

mg/l
mg/l
mg/I

3

<070

Č):5

< 0,05

0,5

< 0,C)1

CHSKM, '

Amonné ionty
Dusitany
Dusičnany

Konduktivita .

mg/I
mS/m

Pach při 20oC + ' stup....... iii

'Chu't' + -. -'- f.. -

stup, ii

Chlór volný '

mg/l

S6P 25-(jSN EÍ ISO 6222

. a;- ]'e'š"=:F-'-,;a7: = := ' -. -:T.'k;Jk$.'.:-'o. a-'=-,Á'r=:

Barva ' - mg/l Pt

ZáÍěqg

o

Žoo

50

12

125

--59

2

0

2

o

0,3

CÍ,12

I iO;l

čSN 757342 I
SOP 15-čSN EN ISO 7887
'SOP13-čSN EN ISO 7027-1
ž0,1 -' -sopá-čsx ISO 10523 ' »
sopj'z-čsŇ-isÓÓa:iz
i

sop'i-s-čŠi:,iŠo essŠ

'sop'ÍÍo-čsry EN ISO éaay
'Šopíe-čsíq iso ';Ž'í'so-i
SOP5-čSN EN 26777
f:lOo'o
'k 5'%'

'4 í5%

sop<-čsx ISO 7890-3 '

sopí 1-čSN 6rí 27888

čSN EN íeŽz .
čSN EN 16:22 SOP 26-čS'N EN ISO r:iás-z

Zkoušená voda vyhovuje Vyhl. č. 252/2004 Sb. ve stanovených ukazatelích.
Mezni hodnota = dle Vyhl.MZ č. 252/2004 Sb.

Zvýrazněné hodnoty ukazatelů nevyhovup mezním hodnotám.

Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu 2.
Zkouška pod označením + není posouzena

Zkouška pod označením EPS je provedena externím poskytovatelem služeb.
Zkouška pod označením ' byla měřena na místě odběru.

Pozn.: Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu.
Protokol mŮže být reprodukován pouze jako celek, jeho část Ize reprodukovat jen se souhlasem
zkušební laboratoře.

Zpracoval(a): Kopačková
Dne:

25.2.2021

JRí Poupa
vedoucí zkušební laboratoře
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