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Středočeská vodovodní a kanalizační s.r.o., Krátká 187, 25203 Řitka
Obec Řitka, č.p. 187, umyvadlo kuchyně
pitná voda
prostý
15.12.2020 07:20
Odebral:
EKO-VAK s. r. o., Ing. David Kunický
15.12.2020 15:30
Příjem provedl:
Procházková Simona
04.01.2021

Název rozboru
teplota
trichlormethan (chloroform)

Zjištěná
hodnota

Jednotky

14,2
36

*

Metoda

Nejistota

°C

interní postup

N

µg/l

EPS

A

± 20,0 %

Limit (L)

30

L – Použité zkratky a hygienické limity odpovídají zkratkám a hygienickým limitům uvedeným ve vyhlášce MZd. č.
252/2004 Sb., v platném znění (Příloha č. 1).
Legenda zkratek:
MH-Mezní hodnota
A - akreditovaná metoda, N - neakreditovaná metoda
EPS - Externí poskytovatel služeb
Vysvětlivky:
Symbol '<' vyjadřuje výsledek menší než mez stanovitelnosti.
Symbol '*' vyjadřuje, že výsledná hodnota není v souladu s limitní hodnotou.
Porovnání výsledků s limitními hodnotami není předmětem akreditace.
Uváděná nejistota měření je rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2, který zaručuje interval spolehlivosti přibližně
95%.
Zkouška byla provedena v požadavaném rozsahu. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu
a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat jen s
písemným souhlasem laboratoře.
Seznam externích poskytovatelů služeb je k nahlédnutí v laboratoři.

Zkušební laboratoř akreditovaná ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, odborně způsobilá podle ČSN
EN ISO/IEC 17025:2018 ke zkouškám a registrovaná pod číslem 4132.
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Zkoušená voda nevyhovuje kvalitě vody pitné dle vyhl. 252/2004 Sb., v platném znění ve vyznačených
ukazatelích.

V Dobříši, 04.01.2021

Ing. David Kunický
vedoucí laboratoře

Zkušební laboratoř akreditovaná ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, odborně způsobilá podle ČSN
EN ISO/IEC 17025:2018 ke zkouškám a registrovaná pod číslem 4132.
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