
Protokol o zkoušce
č. 3247/18

Objednal:
IČO:
Místo odběru:

Obec Osek, Osek u Rokycan 18, 338 21 0sek
00258954

Bušovice - studánka

z:s.ío.zois
23.10.20í8

PřÍjem provedl: 8.11.2018

l

Zkouš'ená voda vyhovuje Vyhl.252/2004 Sb. ve stanovených ukazatelích.
Mezní hodnota = dle Vyhl.MZ č. 252/2004 Sb.
Zvýrazněné hodnoty ukazatelů nevyhovují mezním hodnotám.
Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitim koeficientu 2.
LJvedená nejistota nezahrnuje nejistotu odběru vzorku.
Stanovení označená + nejsou posouzena
Stanovení označená "sub." jsou provedena subdodavatelem.
Stanovení označená " byla měřena na mistě 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
Iaboratoře.

Zpracoval: Faměrová
Dne: 8.1í.2018
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Typ rozboru:
Pořadové č. vzorku:

Způsob odběru:
Odběr provedl:

Pitná voda - krácený rozbor dle Vyhl. 252/2004 Sb.
3247

Prostý vzorek
Laboratoř Sekolab

Dle SOP V 2 (čSN ISO 5667-5)
Faměrová

/---
.íl!'

>t,7i, li

Jíří Poupa
vedoucí laboratoře

Datum odběru:

Datum přijmu:
Daturn dokončerí:
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' SE'KO-L'ÁB's.r.o. '- '- - ' '=-'- ' "
Provoz laboratoře Daímlerova 11 72 / 5, 301 00 Plzeň

Zkušební laboratoř
Osvědčerí o správné čínnosti laboratoře č. 448

4i tel. 37782.3323, tel/fax.. 377822029, E.-)maii: sekolab@volny.a

Ukazatel Jednotka Mezn'Í'Narríereno'N""i'o'a -  "---hodnota me.řen, Zpracováno dle metody
Míkrobíolo c-ké ukazatele: 
EqcheQchia coli KTJ/íČ)Oml o o Šop:zi-čsxzszsas ,,-',,,,
Koliformní baí;terie " KTJ/1 00ml Ó' '- Ó SOP 23-čSN í=xTso gaosfi-'
Počty kolonií pÍi 22 oC - KTJ/lml 200 32 S:OP 25-čSN EN 150 6222 ,
Poay kolonii při 36 oC ' .::p,J/lml ai 4o 7 sóí'zs-čšů íffi!; i=.sq=:i' -
F íkálně-chemícké ukazatele: 'l " ' -" '-  -' -
Barva mg/IPt iii 20 <5 SOP is-čJsŇ-íHrí isÓ yssr-,,,,
Zákal , . ZF(t) 5 <0,5 sopiaŽČsH Éiq iŠo 7027 -
pH--- , 6,5 l 9,5 6,8 í-0,1 ,ŠOP3-Č'ŠŇ l,S9 l05Ž'i ,,
železě Fe  '-.' mg/I '- ' ii O,2 < 0,05 sopiz-čsx isoŠaaz -
'Mapgan Mn'.q . i mg/l '.'J 0,05 < 0,05 'SOPl8fČŠN ISO (j333
c%.í(íún) .H mg/l '-' - 3 < 0,7 SOPIO-čŠN EN ISO 84B7
Amon'né ionty'-' -'-... mg/I -. ' (j,5 < 0,05 SOQ16-čŠNlSO'7150-1 - ,
Dusitany mg/l 0,5 < 0,Ol SOP5-čSN EN 26777
Dusičnany mg/í ' 50 2,7 " k 1'0'% SOP4-čSN ISO 7890-3
Konduktivita mS/m ' 125 20 :ť5% SOPI 1-čSN EN 27888
Vápník a hořčík (tvrdost) mmol/I:.' .'.'. doi.2l 3,5 '- 0,9 ;I'5o/o SOP :zo-čsí'y iso Šosg ' 
Pach při 20aC + -' stup. -2 o (5SN EN 'Í'622 '


