
zdravotní ústav se sídlem v ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušetlní laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN IsonEc 17025:2018
Partyzánské náměstí 263317, Moravská Ostrava,702 00 Ostrava

PRoToKoL č. 1758012021

zákazník: kHs Msk se sídlem v ostravě
Na Bělidle 724i7
702 00 Ostrava

Číslo objednávky : 2OP0093

Číslo zakázky : 9875
Příjem vzorku : 28.4.202l l0:15
Vyšetření vzorku : 28.4.202l - 3,5.202l
Číslo jednací : ZIJl09|88l202I
Číslo spisu : S-ZUl09I88l202l
Spisový znak : 2.0.4

vzorek číslo:
Datum odběru:
Název vzorku:
Misto odběru:
Matrice:
Vzorkoval:
Způsob odběru:
účel odběru:
Množství vzorku:
Přítomné o§oby:
Poznámka:

o
28332
28.4.202l
Voda pitná - 2.

Čas odběru: l0:05

Šáblovice č.p. 80, Mateřská škola, výdejna stravy, dřez
voda pinrá
Guriča Václav, DiS.
KHs_soP l07l20o4
sátní zdravotní dozor
1,1 l
p. Gašpariková

o odběru vzorku

Místní měření
Provedeno zákaznikem na mistě odběru, neni předmětem akreditace.

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit
chlor volný <0.05 mg/l max.0,30
teplota vzorku l0,2 oC

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP použitá metoda Neiistota
amonné ionty <0.050 mgil max.0,5 A SoP oV 064 |

barva <5 mď| Pt max.20 A SoP oV 064.02 |

ToC 1,3 mď| max.5.0 A SoP ov 307 l
20o/o

dusičnany 9.5 men max.50 A SoP ov 064.03 l
l0%

chuť ořiiatelná nřiiatelná A SoP oV 062 l

konduktivita (25"C\ 26,8 mS/rn max.125 A SoP oV 01 l l0%
pach ořiiatelnÝ přiiatelný A soP oV 062
pH 7,5 65_q5 A soP oV 033 0.2
zákal . 0,52 ZF(n) max.5 A SoP oV 044.0l 2oo^

železo 0 046 mp/l max.0.20 A SoP oV 201.0l l
2oy"

Výsledky zkoušení - mikrobiologické lyšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP použitá metoda Neiistota
Escherichia coli 0 KTJ/I00ml max.0 A soP oV 900 l

koliformní bakterie 0 KTJ/l00ml max.0 A soP oV 900
počtv kolonií oíl22'C 25 KTJ/mI max.200 A SoP oV 908 17 -37
počty kolonií při 36"C 4 KTJ/ml max.40 A SoP oV 908 l -l0
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* Limit (zdroj pro rydání výroku o shodě), nejistota měření se do hodnocení nezahrnuje:
Vyhláška 25212004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č. l

Poznámka k odběru: Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Poznámky k analýze:
Pach: stupeň 0
Chut': stupeň 0

Upřesnění SOP
soPovOtl
soP ov 033

soP ov 044.0l

soP oV 062

soP oV 064.02

soP oV 064.03

soP ov 064

soP ov 201.0l

soP oV 307

soP ov 900

soP ov 908

kontroloval:
Protokol rryhotovil:
počet stran:
Dne:

(čsN EN 27E8s)
(čsN Iso lo523)

(čsN EN Iso 7027-1)

(ČsN 75 73,10)

(návody íirmy Thermo §cientific)
(návody firrry Thermo Scientific)

(návody firmy Thermo §cientific)
(čsN EN Iso l1885)

(čsN EN 1484)

(čsN EN Iso 9308-1)

(čsN EN |so 6222)

Ing. Alena Hrabalová
Jana košárková
2

5.5.202|

Mícto provedcní zkoušky (prrcoviště):

") - "rralYry 
p-""deny pracovištěm Osrava (PartyzáLnské nárněsti 263317,MonvskáOstrav4 7o2 0o ostrava)

Metody v sloupci TYP: "A' v rozsahu aheditace
< výsledek pod mezí stanovitelno§ti, > výsledekjc vyšší ncž uvedená bodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených rrzorků.

Jestliž laboíatoř není odpovědná za íiázi odběru vzorku, ťďedky se vaahují ke wzorku" jak byt pfijat.

Bez písemného souhlasu laboratofu se nesmi protokol rcprodukovatjinak než celý.
Uvedené rozšířerré nejistoty měřÉni jsou součinenr sandardní nejistoty měřeni a koeíicientu rozšlřenl k=2, což odpovió hladině
spoleNivosti pňbliáě 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.
Pro mikobiologické ukazateleje neji§tota měřeni vyjá,dřenajako 95% koníidenčni meze vyjadfujíci vriabilitu Poissonova rozdělení,
nezohledňují vlivy odbčrri v"zorků.

V případě, že odběr nerrí předmětem akreditace, informace o vzorku mimo čísto vzorku dodal zákaanik a laboratoř nerrese odpovědnost

za §Áo informace.

Mgr. Ivona Smolová
záshrpce vedouciho Centra hygienických laboratoří

konec protokolu

Wý
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