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Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 40001 Ústi nad Labem
Zkušební laboratoř č.1388 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO FC 17025 2005
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Protokol o zkoušce č. 7775212017
Rekreační voda
Zákazník:

Vzorek číslo

: 7775212017

Objednávka číslo
Termín odběru od do
Místo odběru
Matrice
Odběr provedl

:
:
:
:
:

Způsob odběru
Typ odběru
Datóm‘příjmu
Aňalýžy zahájeny dne
Analýzy ukončeny dne

Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01 Blovice

104/1/17/4
17.7.2017 17:15
17:35
Blovice, Luční, při rodní koupaci jezírko, molo (levý roh)
stavby a nádrže ke koupání s přírodním čištěním vody ke koupání
Hanuliaková Marie pracovník ZÚ
Pracoviště P9 17.listopadu 1,301 00 Plzeň
: SOP VZ 002 Odběr vzorků vod ke koupání
: odběr vzorku je akreditovaný
: 18.7.2017
:18.7.2017
: 21.7.2017
-

-

Rozsah uděleně akreditace:
Chemické, fyzikálni, mikrobiologickě, senzorické analýzy vod, potravin, lihovin, peloidu biologickych materiálu odpadu, azbestu,
ovzduší. Odběry. Analýzy výluhů pevných materiálů, stěrů, interiérů vozidel. Testy toxicity Měreni faktorů prostředi, kontrola
sterilizátorů a dezinfekčních prostředků. Plný rozsah je uveden v příloze platného akreditačního osvědčeni vydaneho ČlA pro
zkušební laboratoř č.1388.
Bez písemného souhl
.‘hnratoře se nesmi protokol reprodukovat jinak než celý Vysledky se týkaji pouze vzorku, které byly
předmětem zkoušei
‘
použitých metodách a souvisejicich předpisech

„
Schválil

: Sladká Jarmila, Ing.
vedoucí laboratorního servisu pracoviště P9, K9, 1<10, K16
Plzeň, 17 listopadu 1 E-mail: jarmila.sladka@zuusti.cz

Datum vystaveni protokolu: 24.7 2017
Protokol vyhotovil Bercziková Lenka
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Protokol o zkoušce Č. 7775212017

~N/.zuustLcz

Měřeni na místě odběru v terénu
Ukazatel
Hodnota
vodni květ
1,4
•ruhlednost m
o
. řírodni znečištěni
o
znečištěni odpady
Vsledky zkoušek - chemická
Ukazatel
chioro I-a

šetřeni
Hodnota
83

I

Jednotka
stupeň

Limit

ľicient. zkoušky
SOP 062
SOP 062
SOP 062
SOP 062

na
nit
na

Limit

ldent. zkoušky
SOP 019

na

Limit

Ident. zkoušky
SOP 900
SOP 906
SOP 962

________

stu. -ň

stupeň

Jednotka

[.yýsledky zkoušek - mikrobiologická vyšetřeni
Ukazatel
Hodnota
Jednotka
Escherichia coli
KT.J/lOOmI
lntestinálni enterokoky
KTJ/lOOmi
bn
sinice
_____________

Ne‘istota

Nejistota

fl

I

ze dne 24.72017

max. 100 KTJ/lOOmi
max. 50 KTJIlOOmi

V‘sledk zkoušek - mikrosko.ick‘ obraz
Hodnota nebo sledek v textové formě
Ukazatel
Bioseston: desmidie S.haerozosma S.. 1800/ml.
m krosko.ick obraz

Ident. zkoušky
sop 962

Prac.

na
na
..

na

A - akreditovaná zkouška
<-pod mezi stanovitelnosti použitě metody, SOP - standardni operační postup, Akr. - akreditace
ZÚ . Zdrav ustav se sidlem v Ústi nad Labem, $ - subdodávka, Z- provedl zákazník - provozovatel
DH-doporučena hodnota (min.žádouci, optim. rozmezi), MH-mezní hodnota, NMH-nej‘.yšši mezní hodnota
MHS-nehodnocena mezni hodnota Ukazatele označené “!“ Isou mimo limit stanoveny platnou legislativou.
Zkratky hodnot a jednotek:
KTJ kolonie tvořici jednotka, ZF(n) - jednotka zákalu nefelometricky
Limit (zdroj pro provedeni interpretace):
Vyhláška MZd Č. 238/2011 Sb. v platném zněni, přiloha Č. 7

Metody v sloupci Akr.:
Vysvětlivky a zkratky:

Nejistota měřeni: Uvedená nej stota nezahrnuje nejistotu vzorkováni a nevztahuje se na výsledky pod mezi stanovitelnosti.
Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou měřeni vyjadřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšířeni k=2 což pro
normální rozděleni odpovídá pravděpodobnosti pokryti přibližně 95%. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měřeni vyjádřena jako
95 % konfidenČni meze (intervalu spolehlivosti) vy;adřujici variabilitu Poissonova rozděleni.
Oprávněni laboratoře:
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativni dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř má přiznán flexibilni rozsah
akreditace. Laboratoř může modifikovat své metody zkoušeni, rozšiřovat rozsah zkoušených parametrů a/nebo aplikovat zkoušku na
jiný předmět akreditace za předpokladu, že princip měřeni zůstává zachován.
Přehled vzorkovacich metod:
SOP Vl 002
(ČSN EN iSO 5667-1. ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4. ČSN ISO 5667 6 ČSN SO 5667-14, ČSN EN ISO 5667.l6čSN
EN iSO 19458. ČSN 757717, vyhl. Mz ČR Č. 238/2011 Sb.. ČSN 75771
Přehled zkušebních metod:
SOP 019
(ČSN iSO 10260)
Sop 062
(TNV 757340, ČSN EN 1622)
(ČSN EN ISO 9308-l, ČSN 75 7837)
SOP 900
(ČSN EN ISO 7899-2)
SOP 906
(ČSN 757717, ČSN 757712)
SOP 962
Místo provedení zkoušky (P, Prac. - pracoviště) :
Pracoviště P9 17.listopadu 1,301 00 Plzeň
Pracoviště PlO L.B.Schneidera 32. 370 21 České Budějovice
Konec výsledkové části protokolu o zkoušce
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Vyhodnocení protokolu(ů) o zkoušce
Vzorek číslo: 7775212017 Místo odběru: Blovice, Luční, přírodní koupací jezírko, molo (levý roh)
Hodnoceni výsledků:
Ve stanovených a hodnocených ukazatelich nebylo ziištěno překročeni závazných limitních hodnot
Doporučené hodnoty (typ DH) a mezní hodnoty MH* nejsou předmětem hodnoceni.

(typ

MH a NMH).

Vyhodnoceni protokolu o zkoušce neni jeho součásti a nenahrazuje rozhodnutí nebo schválení
dozorovým orgánem.

Zhodnocení Sladká Jarmila, Ing.
Dne: 24.7.2017
provedl:
vedoucí laboratorního servisu pracov!ště P9, K9, Kb, K16
Zpracovalo: Pracoviště P9 17.listopadu 1, 301 00 Plzeň
tel 371 408 608 e-mail.:cen.prijem@zuusti.cz

www.zuusti.cz

