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Protokol o zkoušce
č. 3690/20
Objednal(a):
Ič0:

Osecká obecni vodárenská s.r.o.
27983781

Místo odběru:

LJV Osek - vyrobená voda

Typ rozboru:

Krácený rozbor dle Vyhl. č. 252/2004 Sb. - vyrobená (pitná)

Pořadové č. vzorku:

3690

Způsob odběru:
Odběr provedla:

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

Příjem provedl(a):

Johannová

edno*q

.Mikrobiol«> !cké ukazatele:
Escherichia coli
Koliformni bakterie

'

'

'o'1 o
l

m.g/l -

Dusitany
Dusičnany

Konduktivita Vápník a hořčík

Vápník ii

mg/l
mg/l

< 0,05
< o,oí

mg/I -' -'

11

ž10%

;S/m 'i.

60

*5%

mmol/I

2,8

':ÍJ' 1'5%'
ž 15%'

mg7j

Hořčik

'Chlorí'dy. . '-'.. . ,,,,, ..
§írany '-' ' . -'
Pach při 20 oC 7+ "
Chlór-volný " - -

mg/l
mg/I
mg/l

stup. . iii
mg/I

KNK do pH 4,5

mmol/I-

'ŽNK do. pH 8!3 +'- '

mmoí/I

Hliník +

SOP13-čSN Ěx isó 7027
SOP3-čSN ISO 10523
soí=+i r-čsŇ ísČ»aŠŠz
ŠČ+pís-čsrí ISO 6333
sÓpťoTčsŇ-Éry iso síseí'Ž
sopíe-čsx iso y-íso-i
SOP5-čSN EN 26777

mg/l ' ,

Absorbance

55

.3321

žl5%

96

'-ž'15o/o

- -3,8 '0,18 < 0,05

sopií2čsrq EN 27888
SOP 20-čSN ISO 6059
s6í=; íg-čsx ISO 6058
soÉ :>o-í5sx i-so ŠÓsg '
SOP14-čSN 150 9297

ŠÓ'P3'ÍČ§fl 75ř47'7
čSN EN íézz

o

- 0,19

»

SOP4-čSN ISO 7890-3

, žl5%- sóp 26-čSN EN IS( 7393-2

' :Í:'10% ii SÓ-P 12-čSN EN ISO 9963-í
ž'-10% čSN EÍ 'ISO 9963-1 ,
čsx iso íosee sop 27-čSN 'rs yiěo

<0,Ol

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

Zkouška pod označením EPS je provedena extemím poskytovatelem služeb.
Zkouška pod označenim " byla měřena na místě odběru.

Pozn.: Výsledky zkoušek se týkaji 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:

30.12.2020

Jiří Poupa

vedoucí zkušebni laboratoi
)
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'

y

'Ťg/I '

< 0,05
< 0,05
< 0,70

l

Ámonné ionty '

Isop-ŤičsŇ-í:íů iso išéŤ - -

'J.15%.
- 0,78
-7,5 - ' -ž-0,1

Hodnota pH '- '- iiiiiiii' -.. - '
mg/l

«
-'+
*+ <a a-(
a# l

<5

ZF(n)

Železo

sÓp zá-čsrq EN ISO gáós-í
SOP 23-čSN-EN ISO 9308-1 '
SÓP24-čSN EN IS;0 7899-2
SóP25-čSN EN IS;O ezi:>
Š'ČipŽs-čsí'q EN isó em -'

0

.mg/I Pt

Mangan
CHSK,,

i2pracovánodleget4
":'7-$4'@aJ;zT
4'7 l-; -yíi' 'ÝR4«@fi
I Ů%nr'Ťy a aa
--,.---a.'J'
, 'vl,,%'í '

'hoé4 -Nam@r0nó'
0

Počty kolonií při 22 "C
KT,)i4'f% Ůl
Počty kolonii při 36 oC
KTJ/lml
F zíkálně - chemické ukgzatele: Barva

Mainy

30. í2.2020

#, X " " {ll ','a ; ,.' a a a % « Ná .Á . .,,y *aa'a+ s: , í «a . +=

'KTJ/'I00ml
iKTJ/l'00ml
KTJ/lOQml

Intestinální ent5.rokoky

og.íz.;>ozo

Datum dokončení:

l

<S",'asflaa'="+i-íz!'-!q'4<-a-" .ú,Npzeyy)«o4ek

Zákal

og.í:>.zozo

dle SOP V2 - čSN ISO 5667-5 Datum příjmu:
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