
Místo odběru
Odebral

Datum příjmu
Datum odběru
Datum dokončení

23.11 .2011
23.11 .2011
29.11.2011

Zákazník
Ulice
Město

Telefon
E mail

obec Bě|eč
Bě|eč 22
MIadá VoŽice
391 43

Kasifikace vzorku pitná voda
381 214 530
info@obecbelec.cz

@q*:*rxx
Zemědě|ská oblastní |aboratoř' 257 28 Chotýšany

www. mydlarka.cz, mydlarka@mydlarka.cz
Ie|'lÍax:317 796 218' mobi|''725 719 111

Laboratoř se Účastní meziIaboratorn Ích porovnávacích zkoušek týkajících se ob|astijejí Činnosti

Protokol o zkoušce: 2011ru/000816

Bě|eč . l1 'm|éČnice

VIachoVá
V|achoVá

akreditovaný odběr

Chem'a fyz. zkoušky
Teplota

DusiČnany

Dusitany

Amonné ionty

Pach

Barva

záka|

CHSKMN

Reakce vody (pH)

Že|ezo

E|ektrická konduktivita (Vodivost)

ch|ór Volný

MikrobiologÍcké zk'
Koliformní bakterie

Escherichia coli

Počet ko|onií při22.c

Počet ko|onií při 36.c

+  ?n  ' s oPV2í

+ 5no/" SOPVS

soP w

SOP V6

soP v22

+1n n o/^ SOP V2

SOP V3

+ld i o/^ SOP V5

+ o í soP V4

SOP V9

+ t i o/^ SOP V10

+  5 o 0 Á  s o P V 1

9o,0 Yo soP V1 í

+)(t (\ o/^ SOP Vl 1

+)i i o/^ SOP V13

9O,Oo/o soP v13

mg/l

mg/l

m9/l

mg PVI

ZFn

mg/l

mg/l

mS/m

mg/l

KTJ/100m1

KTJ/100m1

KTJ/]ml

KTJ/1ml

8,00

15,00

< 0,0'l

< 0,05

přijatelný

6,00

< 0,50

2,00

< 0,03

23,00

0 , 10

0

0

2

0

50 (N|VH)

0,5 (Nt\4H)

0,5 (r\4H)

2 (MH)

20 (MH)

5 (MH)

3 (MH)

6,5 - 9,5

0,2 (MH)

125 (MH)

0,3 (MH)

0 (NrvH)

0 (NrvrH)
100 (MH)

20 (NMH)

Hodnoty označené '' ! ..nesplňují kriteria dané vyhláškou.
Nejistota měřenÍje rozšířená nejistota odpovldající 95% interva|u spoleh|ivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu Íe|ativní

směrodatné odchy|ky v procentech' Protoko| múŽe být reprodukován jedině ce|ý' jeho části pouŽe se souh|asem zkušební |eboretořé'

Výs|edky zkoušek se týkají pouze vzorkŮ' uvedených v tomto protokolu

Manipulace se Vzorkem d|e interního předpisu IP05. * |\'etody takto označené nejsou předmětem akred.tace.

U Vzorků neodebíaných |aboratořÍ' neručí laboratoř za kva|itu odběÍu' a|e pouze za p|ovedené ana|,ýzy.

Vysvět|ivky| DH - doporuěená hodnota' |VlH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota

VácIaVa

Vedoucí
V chotýšanech dne: 1.12,2011 12:10:40

stránka číslo: 1 / 1



,

I

i
:

l

rilItydlařka
\---/ c1'kciooČLspoLeětlost

Zemědě|ská ob|astnÍ |aboratoř' 257 28 chotýŠany
www. mydlarka.cz, mydlarka@mydlarka.cz

tel./fax:317 796 218, mobilt72í 719 111
Laboratoř se Účastní meziIaboratorních porovnáVacích zkouŠek týka'ilcÍch se ob|asti její činnosti

Hodnocení k protoko|u o zkoušce: 20í1lV/000816

Zkoušený vzorek splňuje v rámci stanovených ukazate|ů kritéria
Vyh|ášky252l2oo4 sb' v p|atném znění

V chotýšanech dnei .|.12.2011 12|10|40 VácIava V|achová

VedoucÍ |aboratoře

stránka čÍslo:
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Zemědě|ská ob|astní |aboratoř, 257 28 chotýšany
www. mydlarka.cz, myd larka@mydlarka'cz

tel.ltax:3l7 796 218, mobil:725 719 111
Laboratoř se účastní mezi|aboratomích porovnáVacích zkoušek týkajíclch se ob|asti její ěinnosti

Protokol o zkoušce: 201,|Nl0oo817

MÍsto odběru Bmvá 29
odebral V|achová
Příjemprovedl: Vlachová

zákazník obec Bě|eč
Ulice Bě|eč 22
Město M|adá VoŽice
PsČ 391 43

Telefon 381 214 53O

Datumpříjmu 23.11.2011
Datumodběru 23.11.2011
Datum dokoněení 23'1 1.2011

KasiÍikace vzorku pitná voda E mail inÍo@obecbeIec.cz

akreditoVaný odběr

cham.a fyz. 2koušky
ch|órvoIný

Teplota

mgil 5,70 |

8,00

0,3 (MH) r 5,0 % soP Ví
+ ? n -soP V2í

Hodnoty označané . l .. nesp|ňují krit€ria dané vyh|áškou.
Nejistota měňEnl16 rozšířená nsjistota odpovÍdajlcl95% int€rva|u spoteh|ivosti' Je uv€denajako dvojnásobek odhadu re|alivnÍ
směrodatnáodchy|ky v procgnteďt. Protoko| mŮŽe být Íeprodukován jedině ce|ý' jeho úisti pouze se souh|asem zkušební laboratoře-
Vý5|6dky zkoušek s€ týkají pouze !"zorkú, uv€dgnýď| v tornto protokolu
Manipu|ac€ se vzorkem dle intemÍho předpisu |P05. . Motody takto označoné nejsou přédmětem akreditac€.
U vzorkŮ neodebíraných |aboratořÍ, neÍuči |aboratoř za kva|itu odběru, a|e pouze za provedené ana|ýzy'
Vysvět|ivky: DH - doporučená hodnola, MH - mgzn| hodnola, NMH . nejwŠší meznÍ hodnota

V chot'ýšanech dne: 23.1'l.201 1 15:08:36 Vác|ava V|achoVá

Vedoucí |aboratoře

sÍránka č,ďo:
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Zemědě|ská ob|astní |aboratoř, 257 28 chotýšany
www.mydlarka.cz, mydlarka@mydlarka.cz

Íe|.lÍax:317 796 2.|8' mobi|:725 7í9 1'í1
Laboratoř se účastni mezi|aboratorních porovnávacích zkoušek týkajících se ob|asti jejÍ ěinnosti

Hodnocení k protokolu o zkoušce: 2011N1000817

Zkoušený vzorek nesp!ňuje v rámci stanovených ukazate|ů kritéria
Vyh|ášky252l20o4 sb' v p|atném znění

V chotýšanech dne: 23.1 1.20í í 15:08:36 Vác|ava V|achová

Vedoucl laboratoře

4C35614 2

stránka čÍslo:
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Zemědě|ská oblastní |aboratoř, 257 28 chotýŠany
www. mydlarka.cz, mydlarka@mydlarka.cz

tel ./fax:317 796 218, mobi l :725 719 111
Laboratoř se úěastní mezlIaboratorn ích porovnáVacích zkouŠek týkajících se obIastijejí činnosti

Protokol o zkoušce 2011ru/000833

Místo odběru Bzová29
odebral V|achová
Příjemproved|: V|achová

ZákaznÍk
UIice
Město
PsÓ

Telefon
E maÍl

obec Bě|eč
Bě|eč 22
MIadá VoŽice
391 43

Datum příjmu 30.1 1 '201 1
Datumodběru 30.11.2011
Datum dokončenÍ 6'12'2011

381 214 530
info@obecbelec.czKlasifikace vzorku pitná voda

akreditoVaný

Chem.a fyz. zkoušky
Teplota

DUsiěnany

Dusitany

Amonné ionty

Pach

Barva

záka|

CHSKMN

Reakce vody (pH)

Že|ezo

E|ektrická konduktivita (Vodivost)

ch|ór voIný

Mikrobiologické zk.
Koliformní bakterie

Escherichia coli

Poěet ko|onií při22.c

Počet ko|onií při 36.c

+ 3 O 'SOP V21

+ 5Oo/ "  SOPVS

+  4 i o / ^  S O P W

SOP V6

soP v22

!10,0 o/o soP v2

+1n n o/^ SOP V3

+1at o o/" SoP V5

+ n 1 SOP V4

+1o o o/" SOP V9

+ ) n o/^ SOP V10

SOP V1

'c

mg/l

mg/l

mg/l

mg Pt/l

ZFn

mg/l

mg/l

mS/m

m9/l

KTJ/100m1

KTJ/100m1

KTJ/1ml

KTJ/Iml

7,00

16,00

0,01

< 0,05

přijateIný

5,00

0,70
'1,40

0,07

20,00

< 0,05

0

0

33

14

50 (NMH)

0,5 (NMH)

0,5 (MH)

2 (MH)

20 (MH)

5 (MH)

3 (MH)

6,5 - 9,5

0,2 (rvH)

125 (rVH)

0,3 (r\4H)

0 (NMH)

o (NMH)

100 (MH)

20 (NMH)

!20,0 %

!20,0 %

!20,0 %

t20,0 %

soP v11

soP v11

soP vl3

soP v l3

Hodnoty označené '' ! '' nesp|ňují kriteria dané Vyh|áškou.
Nejistota měřeníje rozšířená nejistota odpovídající95% intervaIu spolehIivosti' Je uvedenajako dvojnásobek odhadu re|ativní

směrodatné odchylky v procentech. Protoko| múže být reprodukován jedině ce|ý' jeho ěásti pouze se souhlasem zkušební |áboratoře.

Výs|edky zkoušek se týkají pouze vzorkú, uvedených v tomto protokoIu

Manipulace se vzorkem dle internÍho předpisu IP05- 'Metody takto označené nejsou předmětem akreditace'

U Vzorků neodebíraných |aboratoří, neruěí |aboratoř za kvaIitu odbéru, a|e pouze za provedené ana|ýzy'

\ Vysvět|ivky: DH - doporučená hodnota, MH . mezní hodnota, NMH . nejvyššímezní hodnota

Václava

€xs't"'"x6

stránka číslo: 1/1

V chotýšanech dne:7 '12'2011 8:57:07
vedoucí |a
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zemědě|ská ob|astnÍ |aboratoř' 257 28 chot!ýšany
www. mydlarka.cz, mydlarka@mydlarka.cz

tel.ltax:317 796 218, mobil:725 719 111
Laboratoř se účastní mezilaboratorních porovnáVacÍch zkouŠek týkajlcÍch se ob|astijejÍ ěinnosti

Hodnocení k protokolu o zkoušce: 20íírul000833

Zkoušený vzorek spIňuje vrámcistanovenýchukazate|ůkritéria
Yyh|ášky252l2oo4 sb, v p|atném znění

V chotýšanech dne: 7.12.2011 8:57:07 Vác|ava V|achoVá

Vedoucí |aboratoře
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stránka ěislo:


