
e_

Brněnské vodámy a kanalizace, a.s.
sídlo Hybešova 254116,657 33 Brno

subjeKzapsaný u Krajského soudu v Bmě, oddíl B, vložka 783

lč o 46347 27 5, D l ó cz463 47 27 5

zkušební taboratoř č. íí60 akreditovaná Čn
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Útvar kontroly kvality

Chrlická 552, 664 42 Modřice

Pracoviště č. 2 - Laboratoř ÚV Pisárky,

PRoToKoL
Zákaznfl<: externí
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AQUACLEAR s.r.o. Soběšická28,614 00 Brno

dne 3.4.2012

dne: 3,4.2012

Strana : 1 l2

hod. : 10:30

hod. : 10;50
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Místo odběru :

Typ místa odběru :

Analyzovanýmateriál: pitná vodalfZ
Odebral Il
vzorek dodán do laboratoře:
Pod číslem z 876
Pmvedení analýz : 3.4.2012- 6.4.2012
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Stanovené parametry analyzovaného vzorku vody vyhovují :

VyhL MZČR č.252l20043b. v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.
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PRoToKoL o ZKOUSCE C.

Vysvětlivky:

VO = vlastni odběr - aheditovaná laboratoř nezodpovidá za způsob odběru vzorku

/'' SOPA4 - *oušky provedeny na pracovišti l - Laboratoř ČOV Iraoarice

/ Ve sloupci Ak. jsou použity zkratky :

A - metodv akreditované

Vyh1, MZČR = Vyhlráška Ministerstva zdravotnictví České republiky

P 87612012
Stíana: 2 l 2

Povolené odchylly :

vápnik+hořčík - doporučená hodnota 2-3,5 mmol

chloridy při geolog. podloží - max. 250 mg/l
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přirozeně nžši pH - min. ó,0

přirozeně lryšší železo - max. 0,50 mg/l

přirozeně qlšší mangan - max. 0,20 mg/l

Nejistota zkouškyje uváděna v relativni podobějako rozšíŤená nejistota koeticientu rozšíŤení k=2, což odpovida

wovni spolehlivosti 95 %o anezahrnuje nejistotu odběru rrzorku,

Ziunamy o uzorkovárú jsou uvedeny v protokolu o odběru rrzorkri , kterY je možno dodat m vyžádarli.

Výsledlry rozboru se fýkaji jen zkoušených rrzorků. Proúokol může být reprodukován jedině celý, v jiných připadech

jen s písemným souhlasem zástupce Útvaru kontroly kvality BVK a.s.

V Brně dne : 26.4.2012

Zpracoval: KiinstnerováPavla

tel.:543 433 234
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