íor1 rcl /,1cÍ0

#e-

Ústí nad Labem
Zdravotní ústav se sídlem vlaboratoří
Centrum hygienických
Moskevská rá' +oo 01 Ústí nad Labem

-

ClA
Zkušební laboratoř č'13BB akreditovaná
podle ČSN EN

lsollEc

L 1388

17025''2018

Protokol o zkoušce č' 726812020
Pitná voda
Zákaznik: obec Bačalky
BačaIky 101
5o7 23 Bačalky
Vzorek číslo

čisto
oi;eanavxa
_ jL:_.r
^-l Án
od

:

Název vzorku

: mikrobiologie
pitná voda - veřejný vodovod
lvlqvv'lv".. - pracovník ZÚ
,: LuKdVUUvo rvugourlnu

do

il::ilHť:,"Ju

23'1 '2020 9'1.0
9:00
','J^iuíříioŤ'""i"""' úřad' kancelái' dřez'

!1:]l:"__^.'^",
odběr provedl
ů'e!roJnoru

Analýzy zahájeny

l-__x^^.'

[;;ň;

1076' 506 01 Jičín
Kontaktní a odueňvé místo K1 Revoluční

' akreditovanY
' into1111l

]

Datum příjmu

kohout

pitných vod
š,9i'Yi','^'^1, odběr vzorků

odběru

Způsob
Typ odběru

2019112116

: 23.1.2020

one
á^A

23.1.2020
l 'LvA'
23.1.2020
' za'

11 .30

: ?7.1 '2020

Rozsah udělené akreditace:

odpadů' azbestu' o\rzduší'
peloidů, biologických materiálů,
analýy vod, potravin, lihovin,
mikrobiologické
Měření faktorů prostředí'
fyzikální'
chemické'
pevných materiálů, stórů' I'esty toxicity'
oooěiy vzort<ů. nnay'v ír"r.'.j
vydaného ČlA pro
u
vod
osvědčení
ooir"i,n.
analýzy
Senzorické
prný rorluíln uu"d"n'u přiloze platnlho akredi|ačního
prostředků'
kontrola sterilizátorů a dezinfekčních
zkušební laboratoř č' 1 3B8'

pouzewz'orků' které byly
jinak neŽ celý' Výsledky se týkají
nesmí protokol reprodukovat
se
laboratoře
souhlasu
kevzorku'',akbyl přijat'
l}ez písemného
odpovědn-^r)r^rrodběruvzorků,rnýsteor<ysevzlahují poloŽky vykazujicí odchylky
L"rttii"tunor"tořncní
předmětemzkoušení.
V případě příjmu zkušební
iníormace a oata oooaná zákazníkem.
za oož laboratoř nenese
Laboratoř nenese odpověono.i.u
v1isledk y analyz-ovlivněny'
některé
bý
dodání dat zákazníkem mohou
nebo
podmínek
od stanovených

Prohlášení laboratoře:

:ffi::.Tl'j'"Žádání
'

,

Schválil

.t

'r"

předpisech'
metodách a souvlsejících
uvg," o- pouŽitých
r
poskytne
\y(llv údaje
'
íoj
'
'l
'"'*"]š
:

"\-'lk's* i"3 LÁý'*-*'*'.^"

: Kárníková Kateřina

vedoucí

Protokol vyhotovil: Todtová

Zuzana

i

]

Ing'

i

Králové
analýz pracoviště Hradec

"";;;;;;"kýcň
llradec Králové' J.Černého361

28'1'2020
Datum vystavení protokolu:

i

u

*"'řř"". "riu'n'**u@'uu'ti'cz

..

'"::

:

tel':495809098

E-mail:zuzana'todtova@Zuusti'cz
112

Protokol o zkoušce č. 726812020 zeť,ne28'1.202a

WWW.ZUUSti.CZ

Měření na místě odběru v

m

ikrobiologická vyšetřeni

---ii

0
o

,
I
I

115

QQ] c

II

8B

Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě):

Vysvětlivky

azkratky: A-

i Jednotka

- lt

0

Ks|9!1lpj|? 2'_c

počty !o|q!]1ip!!

n

;'

ECSltglLchE!9!!
p9č ly

Hodnota

Neiistota

Limit

ldent.

.'/1oomr

max. 0 KIJ/100 ml NMH

Kr
oar,,oor'

max. 0 KTJ/100 ml NMH

KTJ/1oo mt

max. O KTJ/1OO ml

KTJ/ml

94-1 36

KTJ/ml

69-1 07

t/H

max. 2OO KTJ/ml N,4H
max. 40 K l-J/ml

I

r

lMll

zkouškv Prac.

soP
soP

906

SOP

900
9OB
908

SOP
SOP

P1

P

900

)

P
P
P1

Vyhláška Mzd č' 25212004 Sb. v platném znění, přílclha č.1

akreditovaná metoda
pod mezí stanovitelnosti použitémetody'

SoP- standardní operační postup, Akr.- akredltace
ZÚ- Zdrav.Ústav se sídlem v Ústí nad Labem, S- externí dodavatel, Z- provedl zákazník, Prac'- pracoMšté
mezní hodnota
Dl_'|- doporučená hodnota (min.Žádoucí, optim. rozmezí)' Mll- mezní hodnota, NMH- nejvyšŠí
<-

MH-- nehodnocená mezní hodnota
KTJ- kolonie tvořícíjednotka
Ukazatele označené''!'' jsou mimo limit stanovený platnou legislativou.
Nejistota: Uvedená nejistota nczahrnuje ncjistotu odběru a nevltahujc se na výslodky pod mezí Stanovitelnosti.
tJvodená rozšířená né1istota 1e součincm standardní nejistoty a koeficientu rozšÍřeník-2, coŽ- pro normálnÍ rozdě|ení odpovídá
pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měření vyjádřena jako přibližně 95% konfidenční
meze (interval spolehlivosti)

vy'1adřu1ícÍ variabi|itu

Poissonova rozdělení.

.

0právnění laboratoře: Laboratoř má přiznán f|exibilní rozsah akreditace (laboratoř můžemodiíikclvat sVé metody zkoušení,
rozŠiřovat rozsah zkoušených parametrů ďnebo aplikovat zkoušku na jiný předmět akreditace zá předpokladu, Že princip měření
zůstává zachován).

Přehled vzorkovacích metod:
sot, vz 001
(ČsN fN lSo 5667-1' ČSN l,N lSo 566/ 3' ČSN lSo 566/.5 ČSN lSo 5667_/. ČSN F:N lSo 5667-14' ČSN EN lSo 5667-16
ČSN lSo 5667'21. ČSN IN lSo ]9458' Vyhl' lVZ cR č' 252l2oo4 Sb', V platnóm zněni)
Přehled zkušebních metod:
(ČSN EN lSo 7393-2, předpis firmy l-lAcl]/[,4erck)
soP 008
(ČsN EN lSo 9308-1, Čstl zs zasz;
soP 9oo
(ČSN tN lSo /899-2)
soP 906

soP

(ČSN EN

908

lso oázz)

Místo provedení zkoušky (P, Prac. - pracoviště)
K1 - Kontaktní a odběrové místo K'l llevoluční 1076, 506 01 Jičín
:

P1 - Pracoviště P1 Jana Černého361, 503 41 Hradec Králové

Konec výsledkové části protokolu o zkouŠce
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