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Výsledky zkoušek

Vyhl. 252/2004 - pitná voda - př. 1

Název vzorku Vyhl. 252/2004 - pitná voda - př. 1MOP Tuláci - táborMatrice: PITNÁ VODA

Identifikace vzorku PR2158701-001

Datum odběru/čas odběru [22.6.2021]

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

mikrobiologické parametry

0 Vyhovuje----0KTJ/100ml-W-ECEscherichia coli KTJ/100ml----

0 Nevyhovuje----4KTJ/100ml-W-ECkoliformní bakterie KTJ/100ml----

fyzikální parametry

125 Vyhovuje----25.8mS/m0.10W-CON-PCTelektrická konduktivita (25 °C) mS/m± 10.0%

9.5 Nevyhovuje6.56.37-1.00W-PH-PCThodnota pH -± 1.2%

Souhrnné parametry

3.5 Nevyhovuje20.921mmol/l0.00150W-HARD-FX5-CCTvrdost mmol/l----

---- --------0.297mmol/l0.00020W-HARD-FX5-CCTvrdost hořečnatá --------

---- --------92.1mg CaCO3/l0.150W-HARD-FX5-CCTvrdost jako CaCO3 --------

---- --------0.624mmol/l0.00130W-HARD-FX5-CCtvrdost vápenatá --------

anorganické parametry

100 Vyhovuje----10.3mg/l1.00W-CL-ICchloridy mg/l± 15.0%

0.5 Vyhovuje----<0.050mg/l0.050W-NH4-SPCamoniak a amonné ionty jako 

NH4

mg/l----

---- --------<0.040mg/l0.040W-NH4-SPCamoniakální dusík --------

---- --------<0.010mg/l0.010W-NO2-ICdusitanový dusík --------

0.5 Vyhovuje----<0.040mg/l0.040W-NO2-ICdusitany mg/l----

---- --------<0.500mg/l0.500W-NO3-ICDusičnanový dusík jako N-NO3 --------

50 Vyhovuje----<2.00mg/l2.00W-NO3-ICdusičnany mg/l----

250 Vyhovuje----21.8mg/l5.00W-SO4-ICsírany jako SO4 (2-) mg/l± 15.0%

celkové kovy / hlavní kationty

---- Nevyhovuje3025000µg/l50.0W-METMSFX5Ca mg/l± 10.0%

0.2 Vyhovuje----84.7µg/l2.0W-METMSFX5Fe mg/l± 10.0%

---- Nevyhovuje107220µg/l3.0W-METMSFX5Mg mg/l± 10.0%

0.05 Nevyhovuje----54.7µg/l0.50W-METMSFX5Mn mg/l± 10.0%

Pokud zákazník neuvede datum a/nebo čas odběru vzorku, laboratoř je z procesních důvodu určí sama, jsou pak rovny datu a/nebo času přijetí vzorků 

a jsou uvedeny v závorkách. Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkovani. * Nejistota je 

rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování. Nejistoty měření se pro účely posuzování shody 

nezohledňují.

Poznámky k limitům

Vyhláška č. 252/2004 Sb., ve znění vyhl. č. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - příloha č. 1 - pitná voda

Platí jako min. hodnota u vod, u kterých je při úpravě uměle snižován obsah Ca a Mg, nesmí být po úpravě obsah Mg nižší 

než 10 mg/l a Ca nižší než 30 mg/l. Pro všechny vody platí, že tam, kde je to možné, by se mělo usilovat o dosažení DH 

(2-3,5 mmo/l).

Tvrdost

Platí jako min. hodnota u vod, u kterých je při úpravě uměle snižován obsah Ca, nesmí být po úpravě obsah Ca nižší než 30 

mg/l. Pro všechny vody platí, že tam, kde je to možné, by se mělo usilovat o dosažení doporučené hodnoty (40-80 mg/l).

Ca

Platí jako min. hodnota u vod, u kterých je při úpravě uměle snižován obsah Mg, nesmí být po úpravě obsah Mg nižší než 10 

mg/l. Pro všechny vody platí, že tam, kde je to možné, by se mělo usilovat o dosažení doporučené hodnoty (20-30 mg/l).

Mg

U vod s přirozeně nižším pH se hodnoty pH 6,0 a 6,5 považují za splňující požadavky vyhl. č. 252/2004 Sb. za předpokladu, 

že voda nepůsobí agresivně vůči materiálům rozvodného systému, vč. domovních instalací.

hodnota pH

V případech, kdy vyšší hodnoty chloridů jsou způsobeny geologickým prostředím, se hodnoty až do 250 mg/l považují za 

vyhovující požadavkům vyhl. č. 252/2004 Sb. Pro balené pitné vody uměle doplňované mineralními látkami platí MH 250 mg/l.

chloridy

V připadech, kdy vyšší hodnoty Fe ve zdroji surové vody jsou způsobeny geolog. prostř., se hodnoty Fe až do 0,50 mg/l 

považují za vyhovující za předpokl., že nedochází k nežádoucímu ovlivnění organolep. vl. vody a to ani formou občasného 

viditel. zákalu.

Fe

V případech, kdy vyšší hodnoty Mn ve zdroji surové vody jsou způsobeny geologickým prostředím, se hodnoty Mn až do 

0,10 mg/l považují za vyhovující, za předpokladu, že nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody.

Mn
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