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Hodnocení vÝsledků analÝz
"

C. vzorku
Datum odběru:
Místo odběru:

8012022

11.I.2022

Dominikální Paseky č.p. 16, zdroj Bříza

a

č. vzorku
Datum odběru:
Místo odběru:

8112022

11.1.2022

Dominikální Paseky č.p. 116, zdroj Najbrt

a

Č.vzorku
Datum odběru:
Místo odběru:

8312022

11.1.2022

Dominikální Paseky, zdroj Mráz

Vzorky byly odebrány v rámci přechodr-r vodovodu v osadě Dominikální Pasckv do režimu
dodávky pitné vody. Kvalita dodávané pitné vody byla proto provčřena v rozsahu úplného
rozboru.
Výsledky všech tří rozborti potvrdily, že pq stránce kvality vorly není žádných překážek
k přechoclu režimu dodávky vody na dodávku vody pitné. .lediným potř,ebnýrrr opatřenírrr

je zachovárrí spolehlivé desiníěkce pitné vody.
Kvali§ vody vyhověla požadavkůmna kvalitu vody pitné ve snryslu Vyhl. Mzdr. č.
25212004 Sb., v platnér-rr znění ve všech ukazatelích.

U hodnoty pH byla zjištěna ve všech vzorcích zjištěna nizká hodnota 6,1, která ležírrlirno
požadované rczmezí pH 6,5-9,5. Vzhledenr k tomu, že 1e nízká hodnota pH přirozeného
původu, můžebýt považována dle platriých právních př,edpisťr za vyhovtrjící (lze tolerovat
ihodnotu pH 6,0-6,5), pokud voda nebude působit agresivnč vůčirnateriálům vodovodního
systéirlu (včetně vnitřnícli rozvodů v objektech). Pokud je tedy vodovodní systér-ll i vnitř,rrí
rozvody v objektech z platového potrubí a nejsou registrovány potížese zvyšovánín-l
koncentrací železa vlivenr koroze rozvodného systénrtt, lze nízkou hodnotu pll rrad 6,0
považovat za vyhovující.KonccnLrace železa byla ve všech třcch vzorcích z.jištěna na úrovni
nrenšínež 0.05 ngll a tedy dostatečně nízko pod předepsanýrrr hygicnickým lirnitetn 0,2
rng/l. V př,ípadě potížílze doporučit aplikaci odkyselovací rnrartlorové drtě do první
z průtočnýchakumulačníchkomor na jednotlivých prarneništích.
-faké

ve všech ostatních parartletrech byla kvalita vody. Celkově lze kvalitu vody lTodnotit
jako velrni dobrou. Přízllivý ie zeiména nízký obsah dusičnanů(zjištěrro ze zdroje l)říza7,4
mgll, ze zdroje Najbrt 8,3 a ze zdroje Mráz, 1,5 mg/l, hygienický limit činní50 mg/l) a také
rrízký obsah pesticidních 1átek (obsah všech sledovaných látek byl ve všeclr zdrojích pod rnezí
stanovitelnosti). To potvrzuje, že vodrrí zdroje nejsou nijak negativně ovlivněny zenrědělskou
činnostíani lesním hospoclařenírn. Plně vyhovujíc byl i obsalr dttsitanů, arnonrrýclr iontů,
železa a manganu. Velnri nízký byl i obsah přírodních organických látek vyjádřený
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ttkazatelem celkový organický uhlík (Bříza méně než 1,0 nrg/l, Najbrt 2,89 mgl| a Mráz
nréně než 1,0 rng/l , což naznačuje, že vodní zdroje nejsou nijak negativně ovlivněny
prosakující srážkovou vodou. Ze zdravotního hlediska je pak příznivá absence těžkých kovů,
polr aronlatick!,ch uhlovodíků, chlorovaných uhlovodíků. a dalších nežádoucích
kotrtalrrinantů. Dostatečně nízký je i obsah sodíku a přírodního uranu. Podobně jako u
ostatrrích brdských zdrojů voda vykazuje velmi nízký obsah vápníku (zjištěno BŤíza 6,0 mgll,
Najbrt 15.6 a Mráz5,5 mg/l, doporučované rozmezí 40 - 80 mg/l) a hořčíku (zjištěno Bříza
tnéně tlež 5,0 rrrg/l, Najbr1 5,5 a Mráz 5,4 mg/l, doporučovanénezáyazné ror.mezi 20 - 30
nlg/l). Nízká je u všech zdrojťr také celková tvrdost vody (zjištěno 0,3-0,6 rnmol/l"
doporučol,ané rozmezi 2.0 - 3.5 rrrnrol/l) - r,odu tak lze cl-rarakterizovat jako vodu měkkou,
která btrde rnít tendenci k agresivnínru působerrína nrateriály vodovodní sítě i dornovní
spotřebiče.
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Laboratoř l.SčV, a.s., Příbram

Novohospodská93,261 80 Příbram IX
Laboratoř pitných vod
Telefon: 3I8 494 233,Fax 318 633 070, e-mail: laborator@lscv.cz

Posouzení výsledků analýzy vzorku č.828/2021
zákazník: obec Bratkovice

Objednávka

Dominikální Paseky 62

č.:

26223 lince
Místo odběru:
Identifikace:
Odběr provedl:
Příjem provedl:

Vodovod, Dominikální Paseky, Hájek č.p. 2

Datum odběru:
Datum příjmu:

Laboratoř Kopičková Karol ína
Nedvěd Michal Mgr.

25.5.2021 10:30
25.5.2021 11:30

Datum zahájení analýz:. 25.5.202I

Datum ukončen í analý z: 28.5.2021

označenívzorku: EM-92
klasifikace vzorku: pitná voda

AnalYzovaný vzorek nevyhovuje vyhlášce MZd. č.25212004 Sb. v platném znění ve stanovených parametrech:
celkový organický uhlík

6,17

l
3

Escherichia coli
koliformní bakterie

Přílohou posouzení l"ýsledkůje protokol o zkouškách

mg/l

KTJ/l00ml
KTJ/l00ml

č. 1621202l

Příbram, 30.5.202l

Ing. Jitka Bulinová

vedoucí laboratoře
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Laboratoř 1.SčV, a.s., Př,íbram
Novohospodská 93, 261 80 Př,íbram
l,aboratoř pitných vod

lX

Teleion: 3l8 494 233, Fax: 3l8 ó33 070, e-rrrail: laboratoríE lscv.cz

Posouzení výsledků analýzy vzorku č. 968/202l
Zákazník:

()bec []ratkovice
Donlirrikální Paseky 62

()bjednávka

č.:

]6] 23 Jince
}lístrl odběI,u:
l

odběru:
Datumpříjrnu:

Vodovod, DonlinikáItrí Paseky, Bell č.p. 62,0Ú

Datunr

[,abolatoř Meda|ová Renata

Datum zahájeni analýz:. l1.(1,202l
Datum ukončeníanalýz: l8.6.202 l

dentifi kace:

Odběr provedl:
Příjenr provedl:
označenívzorku:
Klasií'ikace vzorku:

Nedvěd Miclial Mgr.

BELL

l1.6.202l l4:30
14,6.2021

pitná voda

Anall'zovaný vzorek vyhovuie vyhlášce MZd, č.25212004 Sb. v platnérrr znčníve všeclr stanovcných pararrretrech.
l)řílohotr posouzení výsledkťl je protokol o zkouškách

č. 9041202l

Příbram. 18,6.202l

Ing. Jitka Bulirrová

vedclucí Iaboratoře
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Laboratoř l.SčV, a.s., Příbram

Novohospodská 93,26l 80 Příbram
Laboratoř pitných vod

lX

Telefon: 3l8 494 233. Fax: 3l8 633 070. e-nrail: laborator@lscv,cz

Posouzení výsledků analýzy vzorku č.8212022
zákaznikl obec

Objednávka

Bratkovice

č.:

Dominikální Paseky 62
]62 23 Jince

}lísto odběru:
ldentifikace:
Odběr provedl:
Příjem provedl:
označenívzorku:
klasifikace vzorku:

Datum odběru:

Vodovod, Dominikální Paseky, Mráz č.p, 83

l l .l

.20]2 l]:00

l l .l .2022 l3:00
Datum příjmu:
Datum zahájení analýz: l | .l .2022.
Datum ukončeníanalýz: 28.|.2012

Laboratoř Kopičková Karolína
Medalová Renata

EP_l6,339l
pitná voda

Analyzovaný vzorek nevyhovuje vyhlášce MZd. č.25212004 Sb. v platném znění ve stanovených parametrech:
pH

6,1

Přílohou posouzení výsledkůje protokol o zkouškách č. l5l12.022

lng. Jitka Bulinová
vedoucí laboratoře

Příbram. 28.1.2022
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lč: 47549793, DlČ: cz47549793
provoz:

Novohospodská 93, 261 80 Příbram lX

