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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, S.S.

sídlo: Soběšická 820/15ó, Lesná, 63E lX) Brno
vodohospodář§kó hboratoř€, Pracoviště Ž,ďár nad Sázavou

§tudentská 1133,3912r Ž!,ďbr aad Sázavou, tel: 566 651 l23
Zkušební 1aboratoŤ č. l249 akeditovaná ČIA podIe ČsN EN IsonEC l7025:2005
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L 1249

Místo a bod odběřu : Dlouhé - VDJ - odtok kohout

zadavatel : VoDÁRENSKÁ AKcloVÁ sPoLEČNosT a.s., divize Žďár n.s.,
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad sázavou

Předmět zkoušky : Pilná voda
Postup odběru : odběr Worků pitných vod sP ě. 1 ( ČsN EN lso 5667{, ČsN

lso 5667-16, ČsN EN lso 19458, Vyhl. MZ č. 252l2ou sb,)
Rozsah íozboru :

Protokol o zkouškách é.12879 / 9Pí / í9
čísb vzorku : 2179t9Plt19

strana :,1 / 1

Datum a ěas odběíu:.26.8.20'19 11:55
Datum a ěas příjmu : 26.8.2019 14:25

odebral : Němcová Jitka, vzorkař

lso 5667_5, Č§N EN lso 5667-14, ČsN EN

Píotokol o odběru : 8429 l 9P1 l 19
Datum ukončeni zkoušek : 29,8.20í9

zkouška Jednoika vÝsl6dek Ltmit ldentifikace zkouškv
koliformni bakterie KTJ/100ml l 0 (MH} soP č,1 3/201 3/lll {čsN EN lso 9308_1 )

Počiv kolonii při 36"c KTJ/ml í0 40 (DH) soPč 15r2o13l íčsN EN lšo 6222|

Poětv kolonií oň 22'c KTJ/ml 6 200 íDH) soP č,16/2013/llt lčsN EN lso 6222l

lntestinální enlerokokv KTJ/100ml 0 0 (NMH) soP č,15l2o13lll (čsN EN lso 7699_2)

Mikroskopický obraz - celkový
oočel oíoenizmů

iedinci/ml 0 50 (MH) soP č,2012014/lll (csN 757712)

Mikroskopický obraz - živé
ordánizmv

jedinci,/ml 0 0 (MH) soP ě2Or2014/lll (čsN 75 7712)

Mikroskopický obraz -
abióséston

o/. <1 5 (MH) soP č,19r2o14lltl (čsN 757713)

Mikrorkoplckýobía..bloqo.ton : anorqanickéé§tjce

' zkoušky prováděné v mí§tě odběru

Umit Hyglenické limity jsou dané vyhliškou č, 25212004 sb. v aKuálnim zněni.

Hodnoceni: Whovuje / nevyhovuje - vý§edky zkoušky vyhovuji / nevyhovuji hygienickému limitu,

'- - u žkoušky n6ni možné_po§oudit shodu § limitem

< VFledek je pod mezi gtanovitelnosli

KTJ _ koionii tvořici jodnolká pň použiti metody slánovéní ČsN EN lso 930&1

MPN _ nejpíévděpodobnájší poč9t bákieíii pň použtí metody §tanoveni ÓsN EN lso 9308-2

Výsl€dky zkoušek s€ týl(ejí jen žkoušenýci předmělů. B€z pisémného souhlssu laborátořÉ §€ n€ýní píoiokol í€produkovai jinak než celý. ;_. . .-. .
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Protokol vystaven dne : 30.8.20í9 šedivá Mřr;,\.ln9':#*'#'"" .,]

chemik anb$k- * ,'^.'i\ ] l2.a1
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voDÁRENsr<Á AKcIovÁ sPoLEČNo§T, r,s.
sídlo: Soběšická E20/156, Lesná, ó38 00 Brno

Vodohospodóřské laboratoře. Pracoviště Žďár nad Sá7ávou
Studenhkó 1133, 591 21 Zd'ár nrd Sázavou, tel: 566 651 l23

Zkušební laboratoŤ č. 1249 akeditovaná ČIA podle ČsN EN IsoAEc l7025:2005
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Místo a bod odběru : Dlouhé - čp 42 kuchyň kohout

zadavatgt : VoDÁRENsKÁ AKclovÁ sPoLEČNosT a.s., divize Žďár n.s.,
studéntská í 133, 591 21 Žď& nad sázauou

Předmět zkoušky : Pitná voda
Postup odběíu : odběí vzorků pitných vod sP č. í ( ČsN EN lso 5667-3, ČsN

lso 5667-16, ČsN EN lso 19458, Vyhl. Mz č. 252l2oo4 sb.)
Rozsah řozbolu :

Protokolo zkouškách č.12878l9P1 l 19

číslo vzorku | 2178t9Plt19

strana :1 / 1

Datum a čas odběru : 26.8.2019 11:30
Datum a čas příjmu : 26.8.2019 14i25

odebřal : Němcová Jitka, \rzorkař

lso 5667_5, ČsN EN lso 5667-í4, ČsN EN

Protokol o odběru : 8428 / 9P1 /í9
Datum ukoněéní zkoušek : 29.8.20,19
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Poč:tv kolonií oň 22"c KŤJ/ml 20 20o íDHr sop č 1BDo13/lIl /č§N FŇ l§ó6rrr\

kón.ltlktiviíá ,q1
chlor volný mg/l 0,03 0,30 (MH) soP č,4/2o13ulll (ČsN EN lso 7393,2, névod liřny
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'zkoušky póVáděné v mi§ě odběru

16 zkoušky píováděny int€mím subdodava€l€m

lííeml s0bdodava€l : is7 Zkušebni laboratoř č, 1249 akreditovaná ČlA podb ěsN EN lsolEc 17o25:2oo5, Pracoviště Třebíč

Limit Hygienické limity jsóU deflé Vyhiiškou č. 252y2oo4 sb. v atduálnim znění.

HodnocenI: Vyhovuje / nevyhovuje _ vý§ledky zkoušky vyhovuji / n€Whovují hygienickému limiiu,

"'- u žkoušky není možnó po§oúdal shodu § limitem

Hodnoc€ní dle whláŠky 2522004 sb. v áktuálnim žnění pro zkoušku: pach, pach*, chuť, chuť': stupéň 0, 1 , 2 _ pňjet6hý, stupéň 3, 4, 5 - nepřijatelný

KŤJ _ kolonii lvořicl jednotka pň použiti metody stánovoni ČsN EN lso 930&1

MPN _ nejpravděpodobnější poěď bakteíií pň pouátí m6lody stanoveni ČsN EN lso 9308-2

Výslédky zkoušek §€ týk?ji jen zkouš€ných př€dm&ů. B€z písémného souhlasu laboratoř€ §€ nesmí píotokol reprodukovet jinak n€ž c€lý,

Protokol Vystaven dne :- 3o.8.2oí9


