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Hodnocení vÝsledků analÝz
C. vzorku
Datum odběru:
Místo odběru:

30012022

8.2.2022
Bratkovice, č.p. 47

V rozsahu provedených zkoušek kráceného rozboru kvalita vody vyhověla požadavkůmna
kvalitu vody pitné ve smyslu Vyhl. Mzdr. č. 25212004 Sb., v platném znění ve všech
ukazatelích. Hodnoty jednotlivých parametrů nijak nevybočor.,aly z dlouhodobě
pozorovaných hodnot. Nízká hodnota ukazatele celkový organický uhlík, nenaznačuje, že by
docházelo k průniku povrchové či srážkové vody do zdrojové jírnky. Potvrzeny byla také
příznivě nízkékoncentrace že\eza, manganu, dusičnanťli dalšíchnežádoucích složek
v dodávané vodě, což ukazuje na velice dobrou kvalittr dodávané vody. Vyhovující byla i
hodnota pTl vody. Obsah volného chlóru byl zjištěn ve výši rrižšínež 0,05 mg/l, i přesto ale
nebyly zjištěny žádnénedostatky v mikrobiologické kvalitě dodávané pitrié vody. Výsledky
tak prokázaIy. že v předmětné části vodovodu je nTožné.při zajištěnířádné desinfekce. l,odu
bez, obtížídodávat a používatvodujako vodu pitnou.
Č. vzorku
f)atum odběru:
Místo odběru:

30112022
8.2.2022

Dominikální pasek tsell, č.p. 62, Obecní úřad

Kvalita dodávané vody byla prověřena

v rozsahu kráceného rozboru. V rozsahu
požadavkům
na kvalitu vody pitné ve smyslu
vody
vyhověla
provedených zkoušek kvalita
Vyhl. Mzdr. č. 25212004 Sb., v platném znění ve všech ukazatelích. U lrodnoty pIJ byla
zjištěna nízká hodrrota 6,4, která sice ležímimo požadovanérozmezí pII 6,5-9,5. Vzhledem
k tomu, že je nízká hodnota pH přirozeného původu, můžebýt považována dle platných
právních předpisťr za vyhovuj ící(lze tolerovat hodnotu ptJ 6,0-6,5), pokud voda nebudc
působit agresivnč vůčimateriálům vodovodního systénru (včetně vnitřních rozvodů
v objektech). Pokud je tedy vodovodní systém i vrritřní rozvody v objektech z plastového
potrubí a nejsou registrovány potížese zvyšováním koncentrací železa vlivem koroze
rozvodného systému, lz,e nízkou hodnotu pH nad 6,0 považoval, za vyhovující. Koncentrace
ž,eleza z-iištěna na úrovni rnenší rrež 0,05 mg/l a tedy dostatečně nízko pod předepsarrýrn
hygienickýrn lit-nitem 0,2 mgll. Obsah volného chlóru byl sice zjištčnv úrovni rrižšínež 0,05
'l'aké r,e
mg/l, i tak ale byla ve všech parametrech rnikrobiologická kvalita vody vyhovující.
všech ostatrrích paranretrech byla kvalita vody velice dobrá. Příznivý jc zcjnléna nízký obsah
ž,eleza, manganu. dusičnanůa organických látek. Výsledky tak potvrdiIy, že i v této části
voclovodu lze vodu při zajištění řádné desinfekce dodávat a používatjako vodu pitnou.
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Dominikální pasek Hájek, č.p. 2

Výsledek provedeného kráceného rozboru vykáza| vyhovující kvalitu dodávané vody a to i
přesto, že vodní zdroje zatímneníoptimálně zabezpečen Příznivý vliv na vyhovLrjícíkvalitr-r
dodál,ané vody měl charakter počasía doplněná desinfekce akumulované vody.
Díky tornu nebyly zjištěny ani závady v obsahu organických látek paranletr celkor,ý
organický uhlík (zjištěno 3,13 mg/l, hygienický linrit činní5,0 ng/l). Oproti ostatnírn
zdrojům zůstává ale přeci jen vyšší,což svědčío tom, že vodní zdroj je ovlivtior,án
povrchovou či dešt'ovott vodou. I přes nizký zjištěný obsah volného chlóru (zjištěno rnéně než
0,05 rng/l)., byla mikrobiologická kvalita vody vyhovující.Hodnota pH byla dostatečně
vysoká.
Také ve všech ostatních parametrech byla kvalita vody dobrá. Příznivý je zejména nízký
zjištěný obsah žeIeza, manganu, amonných iontů, dusitanů a dalšíchnežádoucích složek.
'I'aké koncentrace dusičnanůbyla přízrrivě nízká (zjištěno 1,4mgll, hygienický limit činní50
rrrg/l). Vyhovující byly i organoleptické vlastnosti dodávané vody (barva. chut', zápach a
z,ákďr).
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