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Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
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Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ustí nad Labem
Zkušební laboratoř č.1388 akreditovaná ČIA
L 1388

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Protokol o zkoušce č. 7966612018
Rekreačnĺ voda
Zákazník: Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01 Blovice
Vzorek číslo
Objednávka číslo
Termín odběru Od do
Místo odběru
Matrice
Odběr provedl
Způsob odběru
Typ odběru
Datum příjmu
Analýzy zahájeny dne
Analýzy ukončeny dne

:
:
:
:
:
:

7966612018
Obj..č.:133/1814

25.7.2018 18:02

-

18:10

Blovice, Luční, přírodní koupací jezírko, molo (levý roh)
stavby a nádrže ke koupání s přírodním čištěním vody ke koupání
Hanuliaková Marie - pracovník ZÚ
Pracoviště P9 1 7.listopadu 1, 301 00 Plzeň
: SOP VZ 002 Odběr vzorků vod ke koupání
: odběr vzorku je akreditovaný
: 26.7.2018 7:00
: 26.7.2018
: 31 .7.2018

Rozsah udělené akreditace:
Chemické, fyzikální, mikrobiologické, senzorické analýzy vod, potravin, lihovin, peloidů, biologických materiálü, odpadů, azbestu,
ovzduší. Odběry. Analýzy výluhů pevných materiálů, stěrů, interiérů vozidel. Testy toxicity. Měření faktorů prostředí, kontrola
sterilizátorů a dezinfekčních prostředků. Plný rozsah je uveden v příloze platného akreditačního osvědčení vydaného ČIA pro
zkušební laboratoř č.1388.
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Výsledky se týkají pouze vzorků, které byly
předmětem zkoušení. Laboratoř na požádání poskytne ůdaje o použitých metodách a souvisejících předpisech.

Schválil

: Saidlová Alena Ing. CSc.

Vedoucí oddělení laboratorního servisu
Kladno, Františka Kloze 2316

J

E-mail: alena.saidlova@zuusti.cz tel:312292160 mobil:702 291 533

Datum vystavení protokolu: 1.8.2018
Protokol vyhotovil: Bercziková Lenka E-mail:lenka,berczikova@zuusti.cz tel:371408608 mobil:727826508
Strana:
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Vyhodnocení protokolu(ů) o zkoušce
Vzorek číslo: 7966612018 Místo odběru: Blovice, Luční, přírodní koupací jezírko, molo (levý roh)
Hodnocení výsledků:
Ve stanovených a hodnocených ukazatelích nebylo zjištěno překročení závazných limitních hodnot (typ MH a NMH).
Doporučené hodnoty (typ DH) a mezní hodnoty MH* nejsou předmětem hodnocení.

Vyhodnocení protokolu o zkoušce není jeho součástí a nenahrazuje rozhodnutí nebo schválení
dozorovým orgánem.

Zhodnocení Saidlová Alena Ing. CSc.
provedl:
Vedoucí oddělení laboratorního servisu

Dne: 1.8.2018

Zpracovalo: P9 Pracoviště P9 17listopadu 1, 301 00 Plzeň
-

tel. 371 408 608

e-mail.:cen.prijem~zuusti.cz

www.zuusti.cz

