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Protokol o zkouškách ě.8242l 9P1 l 19

Císlo vzorku : í403/9P1/19

Místo a bod odběřu : Dlouhé - vŘ přítok do VDJ kohout

zadavatel ; VoDÁRĚNsK{ AKcloVÁ sPoLEČNosT a.s., divize Žďár n.s.,
studentská 1133, 591 2'| Žďár nad sázavou

Předmět zkoušky : Podzemní Voda

Po§tup odběru : odběr Vzoíků podzemních vod sP ě, 3 ( ČsN EN lso 5667-3,

čsN EN lso 5667-16, čsN EN lso 19458 )
Rozsah rozboru :
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Datum a čas odběru:3,6,2019 7:45

Datum a čas přúmu : 3.6.2019 12:50

odebral : Leskour Petr, \.Zoíkař

čsN lso 5667-1í, čsN EN lso 5667-14,

Protokol oodběru: 5536/9P1 /19
Datum ukončení zkoušék : 6,6.2019

a ukazatele
zkouška Jédnotka Wsledek ldentifikace zkoušky
Escherichia coli KTJ/100ml 0 soP č,12o134ll(čsN 75 7835)

lntestinálni enterokoky KTJ/,100ml 0 soP ě 15r2o13/|ll{ósN EN tso 7s99,2}

Mikroskopický obraz _ celkový
počet organizmů

iedinci/ml 0 soP č,2ol2o14ltll (čsN 75 7712)

Mikíoskopický obraz - abioseston o/o <1 §oP ě 19l2oí44( íčsN 757713)

Mikro3topický obraz _ abioBeáon : ánorgánické částice

Fyzikální, chemické a ukazatele
zkouška Jednotka Výsledek ldentifikace zkoušky
konduklivita ms/m 30,0 soP e 28,2015/lll (nárcd íinny Theímo scientiíic) is7

Pach stupeň 0 soP ó,5/2013lll (čsN EN 1622, TNV75 734Cl)

Teplota vody "c 6,í soP č 7/2013lll| (čsN 75 7342)

Barva mg/| Pt 4 soP č. 36/2015/lll {návod limy Thgrmo sdentific)

Zákal zF^ í,6 soP č,44l2o1s/ltl/B lčsN EN lso7027_1)

Dusitany mg/l <0,030 soP é 31201rtll {návod íiímy Themo scient!íE) is7

Amonné ionty mg/ 0,042 soP ě 2920í5/ll (návod íiírny Themo scigínmc) is7
Fosforečnany mg/l <o,o2 soP č, 3201 5/ll {návod limy.Theímo sdentilic)

Dusičnany mg/l 2,1 soP č, 3o,2o1ýllt (návod limy Theíno sciontiiic)

cHsK manganislanerh mg/I <0,50 soPč,i0/2o1rlu (čsN EN lso 8467)

zelezo mg/l 0,í5 soP č 4712016llll (náviod fiímy Themo sci€ítific) is7

Mangan mg/l 0,05 soP č 48/2016/lll (náVod íímy ltemmo scieínific) as7

Hlinik m9/l <0,0í soP ě 49,?016/lll (návod fi.my Thermo sci6íniíic) is7

KNK 4.5 mmol/l 1,67 §oP č. 35/2015/lll (návod limy Theímo s.ié.íific) is7

Vápník a hořěik mmol/l 1,40 soP č,452015/lll (dopoč€i) is7

Vápnik mg/l 42 soP Ó, 45/2015/lll (návod limy Th§mo s.r6nlilic)

Hořčík m9/l 8,2 soP č 46,201 5/lll (návod limy Thémo scionliíic) is7

chIoridy mo/l 1.1 soP č, 33201ý!l (návod fímy Themo sci€nt 
'ici

is7
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zkouška Jednotka Výsledek ldentiíikace zkoušky
zNK 8.3 mmol/l 0,09 soP č,421201rlll (čsN 75 7372}

slrany mgn 50,4 soP ó 342015{tl (návod ímy ŤÉmo s.ag ific) is7

DHí25"c) 7.2 soP ě 272015/lll ínávod fiímv Th€ímo scrgnlific) i§7

'zkoušky píoÝiděná v mi§tě odběru

13 zkoušky prcvádény iňlemim §ubdodevatelem

lntehí subdodavatel : is7 zkuš€bni laboratoř ě. 1249 akíeditovaná ČA podb ČsN EN lso/lEc 17025:2005, Pracoviš€ Třebíč

Hodnocení dle vyhlášky 2522004 sb. v akfuálním znění pro zkouškir: páoh, paďl', chtlť, CrlUč gilrpeň 0, í, 2 _ pňjat€lný, slup€ň 3,4, 5 _ neŇatelný

< Výsledek je Pod mezi stánovit6lno§li

KTJ - koloniitýořícl jednotks pň použtí metody sianovení ČsN EN lso 930&1

MPN _ nejpravděpodobnější počst bskledi připoužtí metody staDoÝeni ČsN EN lso 93oE-2

Výsladlry zkouŠek se týka]Í jen žkouŠených předmétŮ, Bez pisemného souhla§u laborátofu s€ nesmí píotokol rŤrodukovatjinak než c€tý,

Protokol Vystaven dne : 7.6.2019 Šedivá Marie, lng.

chemik analytik


