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Protokol o zkoušce
č. 3691/20
Objednal(a):

Osecká obecní vodárenská s.r.o.

IČO:

27983781

Místo odběru:

ÚV Volduchy - vyrobená voda

Typ rozboru:

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

Pořadové č. vzorku:

369-I

ZpŮsob odběru:
Odběr provedla:

Zkušební laboratoř SEKOL?AB s.r.o. Datum odběru:

Prosíý vzorek

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

Příjem provedl(a):

Johannová

Datum dokončení:

' ,,; Íáxlv"4Úq.t4e%az." ':oJanotkd í'z-'r%zrd
€bgg@pbi
'e 'Th t :-. -'.
o - a',í-a a %

: - i-J6:'ťfi 'af'leji%+@,=

Mikrobíolo Ické ukazatele:
Escherichia coli
Koliformní bakterie

KT47100ml-..
KTiJ/lÓOml

intestinální enterokoky
Počty kolonií pří 22 oC

Počty kolonií při 36 oC - .

Barva

Zákal '

4a»%

%4ú {}N' .a, ;%i-,la5;' ).-';y.J:T:f',l'3:, -',"45í 1
0'
o

KTJ4"lml -

2

KTJ/lml

2-

..mý;j Pt
- ZF(p.) . -'

Mangan iii ii

CHSK,, - ii

Amonné ionty
Dusitany -

' <5

'mg/l -

mg/l .

7,8
<o,os ,

<.o,os

mg/l

<0,70

mg/l ii

SOP!3-čSN -E-N ISO yogy

- 0,08

Dusičí2any,

Q.onduktivita

mS/m '

'89

mmol/l

44

l-

í0,1

ŠČps-čŠrí iso iosŽ'á -' sopíz-čsx isoeiaa:Ž
SOP18-čSN ISO 6333
SOPIO-čSN EN ISO 8467

:tl0%

,Š6pÍe-čsx ÍŠo ziso-i '

<0,Ol ,

sops-{,áx í=Ň a'Áy-ir
SOP4-čSN ISO 7Š90-3

<j

HořčÍk - '

mg/l

130

mg/l '

24

Chloridy
§irany

mg/I
mg/l

270

stup.

o

Pach při 20oČ +
Chlór volný '

-sopím-Č:sÍbx'isoŽssz -

< 0,5

mg/l
mg/I

Vápník a hořčÍk .
Vápnik iii '... i

sop :zs-čsŇ ex-iso-gsos-i
SOP24-ČSN EN I'SO Ťagg-z
s6pzs-čsxex iso Š:>zz
SOP25-čSN EN ISO Š222-

l '-,
(" (-+]a
'I+aa*
Ill

HodnotaqpH

Železo- ,

ISč)P :zafčsx eŇ iso gaos-I'í -

o

KTJ/1 00ml

F zíkálně - chemické ukazaÍele:

og. 12.2020
30.12.2020

ag' '!aj:p$qovánq-$e.»e%Í'
a I'DJ€rerú-. oí-U:'J%-'- "»%i».-%'»í;

Naměrbnoí

-$-i-;

og.íz.zo:zo

12

.f:5%

žl'5%
-':ť 15%'

ŠoÍji-Č:sŇeíqzzass,, -'--'

SOP 20-čSN-ISO 6059

ISOPl9-čSNISO6058 - '

S(P 20-čSN ISO 6059 ,

' * 15%- sopÍ<-čsn Íso Šzgz*15%

SOP29-(5SN 75'7477
čSN EN 1622

'mg/l '

0;18

žl5%

4,4

ZNK do pH 8,3 +

m;ol/l'mmol/l '

=k: 10%' sop jz-čsx EN ISO gges-í

Hliník +

mg/l

KNK do pH 4,5

Absorbancp

0,28
< 0,05
< o,oí

žl0%

SOP 26-Č'SN EN ISO 7393-2
čsu Étq iso 9963-í
čSN iso íosee

SOP 27-č'SN řs 7360 -

Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu 2.

Zkouška pod označením + neni posouzena

Zkouška pod označením EPS je provedena externím poskytovatelem služeb.
ZkouŠka pod označením " byla měřena na mistě odběru.

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

zkušební laboratoře.

Zpracoval (a) Kopačková
Dne:

Jíří Poupa

30. 1 2.2020
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