
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 
Výpis z obchodního rejstříku společnosti  

Ekologické audity a posudky s.r.o. 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 
Pověření ministerstev MŽP a MZd ČR, kopie 

jmenovacího dekretu znalce odpadového hospodářství 
 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 
Mapové podklady: Situace širších a bližších vztahů – 

lokalizace odběru vzorků sedimentu Holáseckých jezer 
 

 

 

 

 

 



Situace širších vztahů – lokalizace místa odběru vzorků sedimentů z akce „Odběry, analýzy a 
posouzení vzorků sedimentů z Holáseckých jezer z hlediska využití na ZPF, na povrchu terénu na 

terénní úpravy a uložení na skládku“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalita Holáseckých 
jezer 

https://mapy.cz/s/1uuri
https://mapy.cz/s/1uuri
https://mapy.cz/s/1uuri


Situace bližších vztahů – vyznačení lokality odběrů směsných vzorků sedimentů z Holáseckých jezer  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyznačení míst odběru 
vzorků 2770 až 2779 

https://mapy.cz/s/1uurS


JEZERO KAŠPÁRKOVO 

 

 

Kašpárkovo (0,9 ha) 

9 DV z vertikálního profilu sedimentu 0 až 50 cm,  1 ks zonální vzorek 1 vědro 

9 DV z vertikálního profilu sedimentu 50 až 100 cm. 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

Celkem 18 ks dílčích vzorků, Celkem 2 ks zonálních vzorků, 1 ks reprezentativního vzorku jezera. 

 

 

  



JEZERO TYPFL 

 

 

Typfl (0,6 ha) 

6 DV z vertikálního profilu sedimentu 0 až 50 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

6 DV z vertikálního profilu sedimentu 50 až 100 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

Celkem 12 ks dílčích vzorků, 2 ks zonálních vzorků, 1 ks reprezentativního vzorku jezera. 

 

  



JEZERO KMUNÍČKOVO 

 

 

Kmuníčkovo (0,3 ha) 

3 DV z vertikálního profilu sedimentu 0 až 50 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

3 DV z vertikálního profilu sedimentu 50 až 100 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

3 DV z vertikálního profilu sedimentu 100 až 150 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

Celkem 9 ks dílčích vzorků, 3 ks zonálních vzorků, 1 ks reprezentativního vzorku jezera. 

 

  



JEZERO ROUČKOVO 

 

 

Roučkovo (1,0 ha) 

10 DV z vertikálního profilu sedimentu 0 až 50 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

10 DV z vertikálního profilu sedimentu 50 až 100 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

10 DV z vertikálního profilu sedimentu 100 až 150 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

10 DV z vertikálního profilu sedimentu 150 až 200 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

Celkem 40 ks dílčích vzorků, 4 ks zonálních vzorků, 1 ks reprezentativního vzorku jezera. 

 

 

  



JEZERO LEDÁRENSKÉ 

 

 

Ledárenské (0,6 ha) 

6 DV z vertikálního profilu sedimentu 0 až 50 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

6 DV z vertikálního profilu sedimentu 50 až 100 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

6 DV z vertikálního profilu sedimentu 100 až 150 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

6 DV z vertikálního profilu sedimentu 150 až 200 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

Celkem 24 ks dílčích vzorků, 4 ks zonálních vzorků, 1 ks reprezentativního vzorku jezera. 

 

 

  



JEZERO PLAVECKÉ 

 

 

Plavecké (0,7 ha) 

7 DV z vertikálního profilu sedimentu 0 až 50 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

7 DV z vertikálního profilu sedimentu 50 až 100 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

7 DV z vertikálního profilu sedimentu 100 až 150 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

Celkem 21 ks dílčích vzorků, 3 ks zonálních vzorků, 1 ks reprezentativního vzorku jezera. 

 

 

  



JEZERO STRAKOVO 

 

 

Strakovo (0,4 ha) 

4 DV z vertikálního profilu sedimentu 0 až 50 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

4 DV z vertikálního profilu sedimentu 50 až 100 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

Celkem 8 ks dílčích vzorků, 2 ks zonálních vzorků, 1 ks reprezentativního vzorku jezera. 

 

 

  



JEZERO OPLETA 

 

 

Opleta (4,0 ha) 

40 DV z vertikálního profilu sedimentu 0 až 50 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

40 DV z vertikálního profilu sedimentu 50 až 100 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

Celkem 80 ks dílčích vzorků, 2 ks zonálních vzorků, 1 ks reprezentativního vzorku jezera. 

 

 

  



JEZERO LÁVKA 

 

 

Lávka (0,3 ha) 

3 DV z vertikálního profilu sedimentu 0 až 50 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

Celkem 3 ks dílčích vzorků, 1 ks zonálních vzorků, 1 ks reprezentativního vzorku jezera. 

 

 

  



JEZERO KOCÁBKA 

 

 

Kocábka (0,3 ha) 

3 DV z vertikálního profilu sedimentu 0 až 50 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

3 DV z vertikálního profilu sedimentu 50 až 100 cm 1 ks zonální vzorek 1 vědro 

Celkem 6 ks dílčích vzorků, 2 ks zonálních vzorků, 1 ks reprezentativního vzorku jezera. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 
Protokoly o odběrech směsných vzorků sedimentu 

 
 

 

 

 

 

 



PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU (POV) 
(dle ČSN EN 14899:2006 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho 

použití. Ekologické audity a posudky s.r.o., Míčkova 66, 614 00 BRNO) 

Číslo protokolu o odběru vzorku: 2770 

Označení vzorku (název projektu tj. místo odběru, název odpadu,…) 2770 jezero Kašpárkovo 

Podpis a razítko vzorkaře (osoby odpovědné za vzorkování): 
Odběr vzorků odpadů provádí dle § 7 odst. 6, písm. a) pověřená osoba 
(MŽP ČR a MZd ČR) vyhlášky č. 94/2016 Sb. 

 
 
 
Ing. Jan Mičán, odborný zástupce 

OBECNÉ INFORMACE 

Původce odpadu: 
Kontakt: 
Původ odpadu: 
Místo odběru (GPS 
ve WGS84): 
Teplota, počasí: 

Statutární město Brno - Magistrát města Brna/OŽP 
Ing. Josef Černý 
Kašpárkovo jezero 
49°9'16.130"N, 16°38'38.778"E 
49°9'26.007"N, 16°38'29.566"E 
cca 6oC, jasno 

Zákazník  
 
(Firma): 
Kontakt: 
E-mail: 
Tel.: 

Statutární město Brno - 
Magistrát města Brna/OŽP 
Kounicova 67, 601 67 Brno  
Ing. Josef Černý  
cerny.josef@brno.cz 
+420 542 174 552 

CÍL VZORKOVÁNÍ 

ODPAD 

Druh odpadu: 
(k.č., název) 

17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“ 

Popis (barva, zápach, konzistence/homogenita/zrnitost): jemnozrnný, šedočerný homogenní bahenní sediment (viz 
Obrázek 1 a Obrázek 2), silný zápach sirovodíku. Odhad obsahu vlhkosti: do cca 70 % 

METODIKA VZORKOVÁNÍ: 

Popis/definice podsouboru nebo dodávky, které byly vzorkovány: Jedná o sediment z koryta Kašpárkova jezera. 

Místo a bod odběru vzorku GPS dle WGS84: 49°9'26.007"N, 16°38'29.566"E; 49°9'24.428"N, 16°38'30.049"E; 
49°9'22.925"N, 16°38'30.686"E; 49°9'21.586"N, 16°38'31.864"E; 49°9'20.310"N, 16°38'33.215"E; 49°9'19.035"N, 
16°38'34.664"E; 49°9'18.163"N, 16°38'36.538"E; 49°9'17.646"N, 16°38'38.759"E; 49°9'16.130"N, 16°38'38.778"E  

Problémy s přístupem, které měly vliv na plochu nebo objem vzorkovaného odpadu: nebyly 

Datum a čas odběru: 13. 3. 2017, 8:00 – 9:30 hod. 

Osoby přítomné při odběru: Veronika Švábová Mičánová, Ing. Karolína Pagáčová, Stanislav Ingr 

Popis použité metody odběru vzorku: vzorkování s úsudkem, kvartace 

Použité zařízení: vzorkovací zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu, vzorkovací lopatka, PE vědro, zarážecí tyč 
pro měření hloubky vody a sedimentu, teploměr, gumový raft DENALI HOBIT 400, HDPE plachta 

Počet odebraných dílčích vzorků: 18 ks  

Velikost dílčího vzorku:   cca 0,5 kg 

Hmotnost vzorku:   3,10 kg 

Pozorování při odběru (např. vývin plynu, tepla, chemické reakce): silný vývin methanu a bahenních plynů 

Popis stanovení na místě: měření teploty sedimentu, další analýzy v místě nebyly realizovány 
(pokud byl pořízen kompletní terénní protokol, přiložit k protokolu o vzorkování) 

Bezpečnostní opatření: plovací vesty, pracovní oděv a obuv, rukavice 

DĚLENÍ A PŘEDÚPRAVA VZORKU 

Určení místa (např. v terénu nebo v laboratoři (6 – 8 oC), uvést zda venku nebo v místnosti): kvartace realizována v místě 
vzorkování. 

Postup: 9 ks dílčích vzorků sedimentu z profilu 0 až 50 cm bylo odebráno s pomocí vzorkovacího zařízení Eijkelkamp a 
shromážděno v PE vědru. Stejný postup byl použit i pro vzorkování 9 ks dílčích vzorků sedimentu z profilu 50 až 100 cm. 
Všechny dílčí vzorky byly následně smíseny na plachtě za vzniku směsného vzorku (hmotnost cca 9 kg). Takto vytvořený 
směsný vzorek byl kvartací zmenšen na vzorek pro laboratorní účely. 

BALENÍ, KONZERVACE, SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA VZORKU: 

Vzorkovnice, plnění: HDPE vzorkovnice 3000 ml, plnění cca 80 %. 

Konzervace: žádná 

Skladování: žádné 

Doprava: osobním automobilem přímo do laboratoře ALS 

ODCHYLKY OD PLÁNU VZORKOVÁNÍ: 

Podrobnosti: žádné 

Doručení do zkušební laboratoře: 13. 3. 2017 Akreditace: vydaná ČIA s platností do 28. 2. 2022 
Osvědčení o akreditaci č. 128/2017 pro zkušební 
laboratoř č. 1163 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. 

Laboratoř: ALS Czech Republic, s.r.o.  

Přijato kým: Marie Šimková 

mailto:cerny.josef@brno.cz


Předávací protokol do laboratoře: BNO 0930 

Požadavek na analýzy: Rozbor dle tabulky č. 10.3, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. (včetně 
DDT), Rozbor dle tabulky č. 10.2, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Laboratorní protokoly: PR17Q8153, PR17Q8154 

 

Obrázek 1 Vážení směsného vzorku č. 2770 (foceno mimo oblast vzorkování)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Detailní pohled na strukturu odebraného vzorku (foceno mimo oblast vzorkování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrázek 3 Místa odběru dílčích vzorků z Kašpárkova jezera 

 

 



PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU (POV) 
(dle ČSN EN 14899:2006 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho 

použití. Ekologické audity a posudky s.r.o., Míčkova 66, 614 00 BRNO) 

Číslo protokolu o odběru vzorku: 2771 

Označení vzorku (název projektu tj. místo odběru, název odpadu,…) 2771 jezero Typfl 

Podpis a razítko vzorkaře (osoby odpovědné za vzorkování): 
Odběr vzorků odpadů provádí dle § 7 odst. 6, písm. a) pověřená osoba 
(MŽP ČR a MZd ČR) vyhlášky č. 94/2016 Sb. 

 
 
 
Ing. Jan Mičán, odborný zástupce 

OBECNÉ INFORMACE 

Původce odpadu: 
Kontakt: 
Původ odpadu: 
Místo odběru (GPS 
ve WGS84): 
Teplota, počasí: 

Statutární město Brno - Magistrát města Brna/OŽP 
Ing. Josef Černý 
Jezero Typfl 
49°9'15.802"N, 16°38'38.178"E 
49°9'11.930"N, 16°38'41.539"E 
cca 8oC, jasno 

Zákazník  
 
(Firma): 
Kontakt: 
E-mail: 
Tel.: 

Statutární město Brno - 
Magistrát města Brna/OŽP 
Kounicova 67, 601 67 Brno  
Ing. Josef Černý  
cerny.josef@brno.cz 
+420 542 174 552 

CÍL VZORKOVÁNÍ 

ODPAD 

Druh odpadu: 
(k.č., název) 

17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

Popis (barva, zápach, konzistence/homogenita/zrnitost): jemnozrnný, šedočerný homogenní bahenní sediment 
(viz Obrázek 1 a Obrázek 2), silný zápach sirovodíku 
Odhad obsahu vlhkosti: do cca 70 % 

METODIKA VZORKOVÁNÍ: 

Popis/definice podsouboru nebo dodávky, které byly vzorkovány: Jedná o sediment z koryta jezera Typfl 

Místo a bod odběru vzorku GPS dle WGS84: 49°9'15.802"N, 16°38'38.178"E; 49°9'14.847"N, 16°38'38.410"E; 
49°9'14.052"N, 16°38'39.144"E; 49°9'13.433"N, 16°38'40.148"E; 49°9'12.789"N, 16°38'41.152"E; 49°9'11.930"N, 
16°38'41.539"E 

Problémy s přístupem, které měly vliv na plochu nebo objem vzorkovaného odpadu: nebyly 

Datum a čas odběru: 13. 3. 2017, 9:30 – 10:30 hod. 

Osoby přítomné při odběru: Veronika Švábová Mičánová, Ing. Karolína Pagáčová, Stanislav Ingr 

Popis použité metody odběru vzorku: vzorkování s úsudkem, kvartace 

Použité zařízení: vzorkovací zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu, vzorkovací lopatka, PE vědro, zarážecí tyč 
pro měření hloubky vody a sedimentu, teploměr, gumový raft DENALI HOBIT 400, HDPE plachta 

Počet odebraných dílčích vzorků: 6 ks 

Velikost dílčího vzorku:   cca 0,5 kg 

Hmotnost vzorku:   2,98 kg 

Pozorování při odběru (např. vývin plynu, tepla, chemické reakce): silný vývin methanu a bahenních plynů 

Popis stanovení na místě: měření teploty sedimentu (8 oC), další analýzy v místě nebyly realizovány 
(pokud byl pořízen kompletní terénní protokol, přiložit k protokolu o vzorkování) 

Bezpečnostní opatření: plovací vesty, pracovní oděv a obuv, rukavice 

DĚLENÍ A PŘEDÚPRAVA VZORKU 

Určení místa (např. v terénu nebo v laboratoři, uvést zda venku nebo v místnosti): kvartace realizována v místě 
vzorkování. 

Postup: 6 ks dílčích vzorků sedimentu z profilu 0 až 50 cm bylo odebráno s pomocí vzorkovacího zařízení Eijkelkamp. 
Tyto dílčí vzorky byly shromážděny a následně smíseny na plachtě za vzniku směsného vzorku (hmotnost cca 3 kg). 
Vzorkování sedimentu z profilu 50 až 100 cm, nebylo realizováno, vzhledem k maximální hloubce sedimentu 50 cm. 

 BALENÍ, KONZERVACE, SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA VZORKU: 

Vzorkovnice, plnění: HDPE vzorkovnice 3000 ml, plnění cca 80 %. 

Konzervace: žádná 

Skladování: žádné 

Doprava: osobním automobilem přímo do laboratoře ALS 

ODCHYLKY OD PLÁNU VZORKOVÁNÍ: 

Podrobnosti: žádné 

Doručení do zkušební laboratoře: 13. 3. 2017 Akreditace: vydaná ČIA s platností do 28. 2. 2022 
Osvědčení o akreditaci č. 128/2017 pro zkušební 
laboratoř č. 1163 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. 

Laboratoř: ALS Czech Republic, s.r.o.  

Přijato kým: Marie Šimková 

mailto:cerny.josef@brno.cz


Předávací protokol do laboratoře: BNO 0931 

Požadavek na analýzy: Rozbor dle tabulky č. 10.3, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. (včetně 
DDT), Rozbor dle tabulky č. 10.2, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Laboratorní protokoly: PR17Q8156, PR17Q8157 

 

Obrázek 1 Vážení směsného vzorku č. 2771 (foceno mimo oblast vzorkování)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Detailní pohled na strukturu odebraného vzorku (foceno mimo oblast vzorkování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrázek 3 Místa odběru dílčích vzorků z jezera Typfl 

 

 

 



PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU (POV) 
(dle ČSN EN 14899:2006 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho 

použití. Ekologické audity a posudky s.r.o., Míčkova 66, 614 00 BRNO) 

Číslo protokolu o odběru vzorku: 2772 

Označení vzorku (název projektu tj. místo odběru, název odpadu,…) 2772 jezero Kmuníčkovo 

Podpis a razítko vzorkaře (osoby odpovědné za vzorkování): 
Odběr vzorků odpadů provádí dle § 7 odst. 6, písm. a) pověřená osoba 
(MŽP ČR a MZd ČR) vyhlášky č. 94/2016 Sb. 

 
 
 
Ing. Jan Mičán, odborný zástupce 

OBECNÉ INFORMACE 

Původce odpadu: 
Kontakt: 
Původ odpadu: 
Místo odběru (GPS 
ve WGS84): 
Teplota, počasí: 

Statutární město Brno - Magistrát města Brna/OŽP 
Ing. Josef Černý 
Kmuníčkovo jezero 
49°9'11.486"N, 16°38'41.712"E 
49°9'10.122"N, 16°38'41.963"E 
cca 10oC, jasno 

Zákazník  
 
(Firma): 
Kontakt: 
E-mail: 
Tel.: 

Statutární město Brno - 
Magistrát města Brna/OŽP 
Kounicova 67, 601 67 Brno  
Ing. Josef Černý  
cerny.josef@brno.cz 
+420 542 174 552 

CÍL VZORKOVÁNÍ 

ODPAD 

Druh odpadu: 
(k.č., název) 

17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“ 

Popis (barva, zápach, konzistence/homogenita/zrnitost): jemnozrnný, šedočerný homogenní bahenní sediment 
(viz Obrázek 1 a Obrázek 2), silný zápach sirovodíku 
Odhad obsahu vlhkosti: do cca 70 % 

METODIKA VZORKOVÁNÍ: 

Popis/definice podsouboru nebo dodávky, které byly vzorkovány: Jedná o sediment z koryta jezera Kmuníčkova. 

Místo a bod odběru vzorku GPS dle WGS84: 49°9'11.486"N, 16°38'41.712"E; 49°9'10.817"N, 16°38'41.790"E; 
49°9'10.122"N, 16°38'41.963"E 

Problémy s přístupem, které měly vliv na plochu nebo objem vzorkovaného odpadu: nebyly 

Datum a čas odběru: 13. 3. 2017, 10:30 – 11:30 hod. 

Osoby přítomné při odběru: Veronika Švábová Mičánová, Ing. Karolína Pagáčová, Stanislav Ingr 

Popis použité metody odběru vzorku: vzorkování s úsudkem, kvartace 

Použité zařízení: vzorkovací zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu, vzorkovací lopatka, PE vědro, zarážecí tyč 
pro měření hloubky vody a sedimentu, teploměr, gumový raft DENALI HOBIT 400, HDPE plachta 

Počet odebraných dílčích vzorků: 9 ks  

Velikost dílčího vzorku:   cca 0,5 kg 

Hmotnost vzorku:   2,82 kg 

Pozorování při odběru (např. vývin plynu, tepla, chemické reakce): silný vývin methanu a bahenních plynů 

Popis stanovení na místě: měření teploty sedimentu (7 oC), další analýzy v místě nebyly realizovány 
(pokud byl pořízen kompletní terénní protokol, přiložit k protokolu o vzorkování) 

Bezpečnostní opatření: plovací vesty, pracovní oděv a obuv, rukavice 

DĚLENÍ A PŘEDÚPRAVA VZORKU 

Určení místa (např. v terénu nebo v laboratoři, uvést zda venku nebo v místnosti): kvartace realizována v místě 
vzorkování. 

Postup: 3 ks dílčích vzorků sedimentu z profilu 0 až 50 cm bylo odebráno s využitím vzorkovacího zařízení Eijkelkamp 
Stejný postup byl použil i pro vzorkování 3 ks dílčích vzorků sedimentu z profilu 50 až 100 cm a dále pro 3 ks dílčích 
vzorků sedimentu z profilu 100 až 150 cm. Tyto dílčí vzorky byly shromážděny a následně smíseny na plachtě za vzniku 
směsného vzorku (hmotnost cca 4,5 kg). Směsný vzorek byl kvartací zmenšen na vzorek pro laboratorní účely. 

BALENÍ, KONZERVACE, SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA VZORKU: 

Vzorkovnice, plnění: HDPE vzorkovnice 3000 ml, plnění cca 80 %. 

Konzervace: žádná 

Skladování: žádné 

Doprava: osobním automobilem přímo do laboratoře ALS 

ODCHYLKY OD PLÁNU VZORKOVÁNÍ: 

Podrobnosti: žádné 

Doručení do zkušební laboratoře: 13. 3. 2017 Akreditace: vydaná ČIA s platností do 28. 2. 2022 
Osvědčení o akreditaci č. 128/2017 pro zkušební 
laboratoř č. 1163 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. 

Laboratoř: ALS Czech Republic, s.r.o.  

Přijato kým: Marie Šimková 



Předávací protokol do laboratoře: BNO 0932 

Požadavek na analýzy: Rozbor dle tabulky č. 10.3, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. (včetně 
DDT), Rozbor dle tabulky č. 10.2, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Laboratorní protokoly: PR17Q8158, PR17Q8159 

 

Obrázek 1 Vážení směsného vzorku č. 2772 (foceno mimo oblast vzorkování)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Detailní pohled na strukturu odebraného vzorku (foceno mimo oblast vzorkování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrázek 3 Místa odběru dílčích vzorků z jezera Kmuníčkovo 

 

 

 

 



PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU (POV) 
(dle ČSN EN 14899:2006 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho 

použití. Ekologické audity a posudky s.r.o., Míčkova 66, 614 00 BRNO) 

Číslo protokolu o odběru vzorku: 2773 

Označení vzorku (název projektu tj. místo odběru, název odpadu,…) 2773 jezero Roučkovo 

Podpis a razítko vzorkaře (osoby odpovědné za vzorkování): 
Odběr vzorků odpadů provádí dle § 7 odst. 6, písm. a) pověřená osoba 
(MŽP ČR a MZd ČR) vyhlášky č. 94/2016 Sb. 

 
 
 
Ing. Jan Mičán, odborný zástupce 

OBECNÉ INFORMACE 

Původce odpadu: 
Kontakt: 
Původ odpadu: 
Místo odběru (GPS 
ve WGS84): 
Teplota, počasí: 

Statutární město Brno - Magistrát města Brna/OŽP 
Ing. Josef Černý 
Roučkovo jezero 
49°9'9.611"N, 16°38'41.790"E 
49°9'0.036"N, 16°38'38.430"E 
cca 11oC, jasno 

Zákazník  
 
(Firma): 
Kontakt: 
E-mail: 
Tel.: 

Statutární město Brno - 
Magistrát města Brna / OŽP 
Kounicova 67, 601 67 Brno  
Ing. Josef Černý  
cerny.josef@brno.cz 
+420 542 174 552 

CÍL VZORKOVÁNÍ 

ODPAD 

Druh odpadu: 
(k.č., název) 

17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“ 

Popis (barva, zápach, konzistence/homogenita/zrnitost): jemnozrnný, šedočerný homogenní bahenní sediment (viz 
Obrázek 1 a Obrázek 2), silný zápach sirovodíku 
Odhad obsahu vlhkosti: do cca 70 % 

METODIKA VZORKOVÁNÍ: 

Popis/definice podsouboru nebo dodávky, které byly vzorkovány: Jedná o sediment z koryta Roučkova jezera. 

Místo a bod odběru vzorku GPS dle WGS84: 49°9'9.611"N, 16°38'41.790"E; 49°9'8.588"N, 16°38'41.056"E; 49°9'7.577"N, 
16°38'40.496"E; 49°9'6.541"N, 16°38'40.129"E; 49°9'5.468"N, 16°38'40.206"E; 49°9'4.356"N, 16°38'40.341"E; 
49°9'3.257"N, 16°38'40.361"E; 49°9'2.108"N, 16°38'39.936"E; 49°9'1.085"N, 16°38'39.163"E; 49°9'0.036"N, 
16°38'38.430"E 

Problémy s přístupem, které měly vliv na plochu nebo objem vzorkovaného odpadu: nebyly 

Datum a čas odběru: 13. 3. 2017, 12:00 – 14:00 hod. 

Osoby přítomné při odběru: Veronika Švábová Mičánová, Ing. Karolína Pagáčová, Stanislav Ingr 

Popis použité metody odběru vzorku: vzorkování s úsudkem, kvartace 

Použité zařízení: vzorkovací zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu, vzorkovací lopatka, PE vědro, zarážecí tyč 
pro měření hloubky vody a sedimentu, teploměr, gumový raft DENALI HOBIT 400, HDPE plachta 

Počet odebraných dílčích vzorků: 40 ks  

Velikost dílčího vzorku:   cca 0,5 kg 

Hmotnost vzorku:   3,14 kg 

Pozorování při odběru (např. vývin plynu, tepla, chemické reakce): silný vývin methanu a bahenních plynů 

Popis stanovení na místě: měření teploty sedimentu (7 oC), další analýzy v místě nebyly realizovány 
(pokud byl pořízen kompletní terénní protokol, přiložit k protokolu o vzorkování) 

Bezpečnostní opatření: plovací vesty, pracovní oděv a obuv, rukavice 

DĚLENÍ A PŘEDÚPRAVA VZORKU 

Určení místa (např. v terénu nebo v laboratoři, uvést zda venku nebo v místnosti): kvartace realizována v místě 
vzorkování. 

Postup: 10 ks dílčích vzorků sedimentu z profilu 0 až 50 cm bylo odebráno s využitím vzorkovacího zařízení Eijkelkamp. 
Stejný postup se použil i pro vzorkování 10 ks dílčích vzorků sedimentu z profilu 50 až 100 cm, 10 ks dílčích vzorků 
sedimentu z profilu 100 až 150 cm a dále 10 ks dílčích vzorků sedimentu z profilu 150 až 200 cm. Tyto dílčí vzorky byly 
shromážděny a následně smíseny na plachtě za vzniku směsného vzorku (hmotnost cca 20 kg). Směsný vzorek byl 
kvartací zmenšen na vzorek pro laboratorní účely. 

BALENÍ, KONZERVACE, SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA VZORKU: 

Vzorkovnice, plnění: HDPE vzorkovnice 3000 ml, plnění cca 80 %. 

Konzervace: žádná 

Skladování: žádné 

Doprava: osobním automobilem přímo do laboratoře ALS 

ODCHYLKY OD PLÁNU VZORKOVÁNÍ: 

Podrobnosti: žádné 

mailto:cerny.josef@brno.cz


Doručení do zkušební laboratoře: 13. 3. 2017 Akreditace: vydaná ČIA s platností do 28. 2. 2022 
Osvědčení o akreditaci č. 128/2017 pro zkušební 
laboratoř č. 1163 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. 

Laboratoř: ALS Czech Republic, s.r.o.  

Přijato kým: Marie Šimková 

Předávací protokol do laboratoře: BNO 0933 

Požadavek na analýzy: Rozbor dle tabulky č. 10.3, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. (včetně 
DDT), Rozbor dle tabulky č. 10.2, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Laboratorní protokoly: PR17Q8160, PR17Q8161 

 

Obrázek 1 Vážení směsného vzorku č. 2773 (foceno mimo oblast vzorkování)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Detailní pohled na strukturu odebraného vzorku (foceno mimo oblast vzorkování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obrázek 3 Místa odběru dílčích vzorků z Roučkova jezera 

 

 

 

 

 



PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU (POV) 
(dle ČSN EN 14899:2006 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho 

použití. Ekologické audity a posudky s.r.o., Míčkova 66, 614 00 BRNO) 

Číslo protokolu o odběru vzorku: 2774 

Označení vzorku (název projektu tj. místo odběru, název odpadu,…) 2774 jezero Ledárenské 

Podpis a razítko vzorkaře (osoby odpovědné za vzorkování): 
Odběr vzorků odpadů provádí dle § 7 odst. 6, písm. a) pověřená osoba 
(MŽP ČR a MZd ČR) vyhlášky č. 94/2016 Sb. 

 
 
 
Ing. Jan Mičán, odborný zástupce 

OBECNÉ INFORMACE 

Původce odpadu: 
Kontakt: 
Původ odpadu: 
Místo odběru (GPS 
ve WGS84): 
Teplota, počasí: 

Statutární město Brno - Magistrát města Brna/OŽP 
Ing. Josef Černý 
Ledárenské jezero 
49°8'59.695"N, 16°38'38.256"E 
49°8'54.617"N, 16°38'35.407"E 
cca 11oC, polojasno 

Zákazník  
 
(Firma): 
Kontakt: 
E-mail: 
Tel.: 

Statutární město Brno - 
Magistrát města Brna / OŽP 
Kounicova 67, 601 67 Brno  
Ing. Josef Černý  
cerny.josef@brno.cz 
+420 542 174 552 

CÍL VZORKOVÁNÍ 

ODPAD 

Druh odpadu: 
(k.č., název) 

17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“ 

Popis (barva, zápach, konzistence/homogenita/zrnitost): jemnozrnný, šedočerný homogenní bahenní sediment 
(viz Obrázek 1 a Obrázek 2), silný zápach sirovodíku 
Odhad obsahu vlhkosti: do cca 70 % 

METODIKA VZORKOVÁNÍ: 

Popis/definice podsouboru nebo dodávky, které byly vzorkovány: Jedná o sediment z koryta jezera Ledárenského 

Místo a bod odběru vzorku GPS dle WGS84: 49°8'59.695"N, 16°38'38.256"E; 49°8'58.697"N, 16°38'37.783"E; 
49°8'57.712"N, 16°38'37.087"E; 49°8'56.714"N, 16°38'36.392"E; 49°8'55.691"N, 16°38'35.967"E; 49°8'54.617"N, 
16°38'35.407"E 

Problémy s přístupem, které měly vliv na plochu nebo objem vzorkovaného odpadu: nebyly 

Datum a čas odběru: 13. 3. 2017, 14:00 – 15:30 hod. 

Osoby přítomné při odběru: Veronika Švábová Mičánová, Ing. Karolína Pagáčová, Stanislav Ingr 

Popis použité metody odběru vzorku: vzorkování s úsudkem, kvartace 

Použité zařízení: vzorkovací zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu, vzorkovací lopatka, PE vědro, zarážecí tyč 
pro měření hloubky vody a sedimentu, teploměr, gumový raft DENALI HOBIT 400, HDPE plachta 

Počet odebraných dílčích vzorků: 24 ks  

Velikost dílčího vzorku:   cca 0,5 kg 

Hmotnost vzorku:   3,14 kg 

Pozorování při odběru (např. vývin plynu, tepla, chemické reakce): silný vývin methanu a bahenních plynů 

Popis stanovení na místě: měření teploty sedimentu (7 oC), další analýzy v místě nebyly realizovány 
(pokud byl pořízen kompletní terénní protokol, přiložit k protokolu o vzorkování) 

Bezpečnostní opatření: plovací vesty, pracovní oděv a obuv, rukavice 

DĚLENÍ A PŘEDÚPRAVA VZORKU 

Určení místa (např. v terénu nebo v laboratoři, uvést zda venku nebo v místnosti): kvartace realizována v místě 
vzorkování. 

Postup: 6 ks dílčích vzorků sedimentu z profilu 0 až 50 cm bylo odebráno vzorkovacím zařízením Eijkelkamp. Stejný 
postup byl aplikován pro odběr 6 ks dílčích vzorků sedimentu z profilu 50 až 100 cm, 6 ks dílčích vzorků sedimentu z 
profilu 100 až 150 cm a 6 ks dílčích vzorků sedimentu z profilu 150 až 200 cm. Tyto dílčí vzorky byly shromážděny a 
následně smíseny na plachtě za vzniku směsného vzorku (hmotnost cca 12 kg). Směsný vzorek byl kvartací zmenšen na 
vzorek pro laboratorní účely. 

BALENÍ, KONZERVACE, SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA VZORKU: 

Vzorkovnice, plnění: HDPE vzorkovnice 3000 ml, plnění cca 80 %. 

Konzervace: žádná 

Skladování: žádné 

Doprava: osobním automobilem přímo do laboratoře ALS 

ODCHYLKY OD PLÁNU VZORKOVÁNÍ: 

Podrobnosti: žádné 

Doručení do zkušební laboratoře: 13. 3. 2017 Akreditace: vydaná ČIA s platností do 28. 2. 2022 

mailto:cerny.josef@brno.cz


Laboratoř: ALS Czech Republic, s.r.o.  Osvědčení o akreditaci č. 128/2017 pro zkušební 
laboratoř č. 1163 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Přijato kým: Marie Šimková 

Předávací protokol do laboratoře: BNO 0934 

Požadavek na analýzy: Rozbor dle tabulky č. 10.3, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. (včetně 
DDT), Rozbor dle tabulky č. 10.2, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Laboratorní protokoly: PR17Q8362, PR17Q8363 

 

Obrázek 1 Vážení směsného vzorku č. 2774 (foceno mimo oblast vzorkování)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Detailní pohled na strukturu odebraného vzorku (foceno mimo oblast vzorkování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obrázek 3 Místa odběru dílčích vzorků z Ledárenského jezera 

 

 

 

 

 

 



PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU (POV) 
(dle ČSN EN 14899:2006 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho 

použití. Ekologické audity a posudky s.r.o., Míčkova 66, 614 00 BRNO) 

Číslo protokolu o odběru vzorku: 2775 

Označení vzorku (název projektu tj. místo odběru, název odpadu,…) 2775 jezero Plavecké 

Podpis a razítko vzorkaře (osoby odpovědné za vzorkování): 
Odběr vzorků odpadů provádí dle § 7 odst. 6, písm. a) pověřená osoba 
(MŽP ČR a MZd ČR) vyhlášky č. 94/2016 Sb. 

 
 
 
Ing. Jan Mičán, odborný zástupce 

OBECNÉ INFORMACE 

Původce odpadu: 
Kontakt: 
Původ odpadu: 
Místo odběru (GPS 
ve WGS84): 
Teplota, počasí: 

Statutární město Brno - Magistrát města Brna/OŽP 
Ing. Josef Černý 
Plavecké jezero 
49°8'54.452"N, 16°38'35.127"E 
49°8'49.880"N, 16°38'33.872"E 
cca 3oC, zataženo 

Zákazník  
 
(Firma): 
Kontakt: 
E-mail: 
Tel.: 

Statutární město Brno - 
Magistrát města Brna / OŽP 
Kounicova 67, 601 67 Brno  
Ing. Josef Černý  
cerny.josef@brno.cz 
+420 542 174 552 

CÍL VZORKOVÁNÍ 

ODPAD 

Druh odpadu: 
(k.č., název) 

17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“ 

Popis (barva, zápach, konzistence/homogenita/zrnitost): jemnozrnný, šedočerný homogenní bahenní sediment (viz 
Obrázek 1 a Obrázek 2), silný zápach sirovodíku 
Odhad obsahu vlhkosti: do cca 70 % 

METODIKA VZORKOVÁNÍ: 

Popis/definice podsouboru nebo dodávky, které byly vzorkovány: Jedná o sediment z koryta jezera Plavecké 

Místo a bod odběru vzorku GPS dle WGS84: 49°8'54.452"N, 16°38'35.127"E; 49°8'53.796"N, 16°38'34.760"E; 
49°8'52.987"N, 16°38'34.355"E; 49°8'52.293"N, 16°38'34.084"E; 49°8'51.509"N, 16°38'33.891"E; 49°8'50.676"N, 
16°38'33.891"E; 49°8'49.880"N, 16°38'33.872"E 

Problémy s přístupem, které měly vliv na plochu nebo objem vzorkovaného odpadu: nebyly 

Datum a čas odběru: 14. 3. 2017, 8:00 – 9:30 hod. 

Osoby přítomné při odběru: Veronika Švábová Mičánová, Ing. Karolína Pagáčová, Stanislav Ingr 

Popis použité metody odběru vzorku: vzorkování s úsudkem, kvartace 

Použité zařízení: vzorkovací zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu, vzorkovací lopatka, PE vědro, zarážecí tyč 
pro měření hloubky vody a sedimentu, teploměr, gumový raft DENALI HOBIT 400, HDPE plachta 

Počet odebraných dílčích vzorků: 21 ks  

Velikost dílčího vzorku:   cca 0,5 kg 

Hmotnost vzorku:   3,72 kg 

Pozorování při odběru (např. vývin plynu, tepla, chemické reakce): silný vývin methanu a bahenních plynů 

Popis stanovení na místě: měření teploty sedimentu (6 oC), další analýzy v místě nebyly realizovány 
(pokud byl pořízen kompletní terénní protokol, přiložit k protokolu o vzorkování) 

Bezpečnostní opatření: plovací vesty, pracovní oděv a obuv, rukavice 

DĚLENÍ A PŘEDÚPRAVA VZORKU 

Určení místa (např. v terénu nebo v laboratoři, uvést zda venku nebo v místnosti): kvartace realizována v místě 
vzorkování. 

Postup: 7 ks dílčích vzorků sedimentu z profilu 0 až 50 cm bylo odebráno vzorkovacím zařízením Eijkelkamp. Stejný 
postup byl použit i pro vzorkování 7 ks dílčích vzorků sedimentu z profilu 50 až 100 cm a dále pro 7 ks dílčích vzorků 
sedimentu z profilu 100 až 150 cm. Tyto dílčí vzorky byly shromážděny a následně smíseny na plachtě za vzniku 
směsného vzorku (hmotnost cca 10,5 kg). Směsný vzorek byl kvartací zmenšen na vzorek pro laboratorní účely. 

BALENÍ, KONZERVACE, SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA VZORKU: 

Vzorkovnice, plnění: HDPE vzorkovnice 3000 ml, plnění cca 80 %. 

Konzervace: žádná 

Skladování: žádné 

Doprava: osobním automobilem přímo do laboratoře ALS 

ODCHYLKY OD PLÁNU VZORKOVÁNÍ: 

Podrobnosti: žádné 

Doručení do zkušební laboratoře: 14. 3. 2017 Akreditace: vydaná ČIA s platností do 28. 2. 2022 
Osvědčení o akreditaci č. 128/2017 pro zkušební Laboratoř: ALS Czech Republic, s.r.o.  

mailto:cerny.josef@brno.cz


Přijato kým: Ing. Denisa Prosecká laboratoř č. 1163 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. 

Předávací protokol do laboratoře: BNO 0974 

Požadavek na analýzy: Rozbor dle tabulky č. 10.3, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. (včetně 
DDT), Rozbor dle tabulky č. 10.2, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Laboratorní protokoly: PR17Q8827, PR17Q8828 

 

Obrázek 1 Vážení směsného vzorku č. 2775 (foceno mimo oblast vzorkování)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Detailní pohled na strukturu odebraného vzorku (foceno mimo oblast vzorkování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obrázek 3 Místa odběru dílčích vzorků z Plaveckého jezera 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU (POV) 
(dle ČSN EN 14899:2006 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho 

použití. Ekologické audity a posudky s.r.o., Míčkova 66, 614 00 BRNO) 

Číslo protokolu o odběru vzorku: 2776 

Označení vzorku (název projektu tj. místo odběru, název odpadu,…) 2776 jezero Strakovo 

Podpis a razítko vzorkaře (osoby odpovědné za vzorkování): 
Odběr vzorků odpadů provádí dle § 7 odst. 6, písm. a) pověřená osoba 
(MŽP ČR a MZd ČR) vyhlášky č. 94/2016 Sb. 

 
 
 
Ing. Jan Mičán, odborný zástupce 

OBECNÉ INFORMACE 

Původce odpadu: 
Kontakt: 
Původ odpadu: 
Místo odběru (GPS 
ve WGS84): 
Teplota, počasí: 

Statutární město Brno - Magistrát města Brna/OŽP 
Ing. Josef Černý 
Strakovo jezero 
49°8'49.621"N, 16°38'33.794"E 
49°8'46.577"N, 16°38'32.906"E 
cca 6oC, částečně zataženo 

Zákazník  
 
(Firma): 
Kontakt: 
E-mail: 
Tel.: 

Statutární město Brno - 
Magistrát města Brna / OŽP 
Kounicova 67, 601 67 Brno  
Ing. Josef Černý  
cerny.josef@brno.cz 
+420 542 174 552 

CÍL VZORKOVÁNÍ 

ODPAD 

Druh odpadu: 
(k.č., název) 

17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“ 

Popis (barva, zápach, konzistence/homogenita/zrnitost): jemnozrnný, šedočerný homogenní bahenní sediment  (viz 
Obrázek 1 a Obrázek 2), silný zápach sirovodíku 
Odhad obsahu vlhkosti: do cca 70 % 

METODIKA VZORKOVÁNÍ: 

Popis/definice podsouboru nebo dodávky, které byly vzorkovány: Jedná o sediment z koryta Strakova jezera 

Místo a bod odběru vzorku GPS dle WGS84: 49°8'49.621"N, 16°38'33.794"E; 49°8'48.610"N, 16°38'33.447"E; 
49°8'47.587"N, 16°38'33.157"E; 49°8'46.577"N, 16°38'32.906"E 

Problémy s přístupem, které měly vliv na plochu nebo objem vzorkovaného odpadu: nebyly 

Datum a čas odběru: 14. 3. 2017, 9:30 – 10:00 hod. 

Osoby přítomné při odběru: Veronika Švábová Mičánová, Ing. Karolína Pagáčová, Stanislav Ingr 

Popis použité metody odběru vzorku: vzorkování s úsudkem, kvartace 

Použité zařízení: vzorkovací zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu, vzorkovací lopatka, PE vědro, zarážecí tyč 
pro měření hloubky vody a sedimentu, teploměr, gumový raft DENALI HOBIT 400, HDPE plachta 

Počet odebraných dílčích vzorků: 8 ks  

Velikost dílčího vzorku:   cca 0,5 kg 

Hmotnost vzorku:   3,54 kg 

Pozorování při odběru (např. vývin plynu, tepla, chemické reakce): silný vývin methanu a bahenních plynů 

Popis stanovení na místě: měření teploty sedimentu (7 oC), další analýzy v místě nebyly realizovány 
(pokud byl pořízen kompletní terénní protokol, přiložit k protokolu o vzorkování) 

Bezpečnostní opatření: plovací vesty, pracovní oděv a obuv, rukavice 

DĚLENÍ A PŘEDÚPRAVA VZORKU 

Určení místa (např. v terénu nebo v laboratoři, uvést zda venku nebo v místnosti): kvartace realizována v místě 
vzorkování. 

Postup: 4 ks dílčích vzorků sedimentu z profilu 0 až 50 cm bylo odebráno s pomocí vzorkovacího zařízení Eijkelkamp. 
Odběr 4 ks dílčích vzorků sedimentu z profilu 50 až 100 cm byl proveden stejným způsobem. Dílčí vzorky byly 
shromážděny a následně smíseny na plachtě za vzniku směsného vzorku (hmotnost cca 4 kg). Směsný vzorek byl kvartací 
zmenšen na vzorek pro laboratorní účely. 

BALENÍ, KONZERVACE, SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA VZORKU: 

Vzorkovnice, plnění: HDPE vzorkovnice 3000 ml, plnění cca 80 %. 

Konzervace: žádná 

Skladování: žádné 

Doprava: osobním automobilem přímo do laboratoře ALS 

ODCHYLKY OD PLÁNU VZORKOVÁNÍ: 

Podrobnosti: žádné 

Doručení do zkušební laboratoře: 14. 3. 2017 Akreditace: vydaná ČIA s platností do 28. 2. 2022 
Osvědčení o akreditaci č. 128/2017 pro zkušební 
laboratoř č. 1163 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. 

Laboratoř: ALS Czech Republic, s.r.o.  

Přijato kým: Ing. Denisa Prosecká 

mailto:cerny.josef@brno.cz


Předávací protokol do laboratoře: BNO 0973 

Požadavek na analýzy: Rozbor dle tabulky č. 10.3, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. (včetně 
DDT), Rozbor dle tabulky č. 10.2, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Laboratorní protokoly: PR17Q8822, PR17Q8825 

 

Obrázek 1 Vážení směsného vzorku č. 2776 (foceno mimo oblast vzorkování)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Detailní pohled na strukturu odebraného vzorku (foceno mimo oblast vzorkování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obrázek 3 Místa odběru dílčích vzorků z jezera Strakova 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU (POV) 
(dle ČSN EN 14899:2006 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho 

použití. Ekologické audity a posudky s.r.o., Míčkova 66, 614 00 BRNO) 

Číslo protokolu o odběru vzorku: 2777 

Označení vzorku (název projektu tj. místo odběru, název odpadu,…) 2777 jezero Opleta 

Podpis a razítko vzorkaře (osoby odpovědné za vzorkování): 
Odběr vzorků odpadů provádí dle § 7 odst. 6, písm. a) pověřená osoba 
(MŽP ČR a MZd ČR) vyhlášky č. 94/2016 Sb. 

 
 
 
Ing. Jan Mičán, odborný zástupce 

OBECNÉ INFORMACE 

Původce odpadu: 
Kontakt: 
Původ odpadu: 
Místo odběru (GPS 
ve WGS84): 
Teplota, počasí: 

Statutární město Brno - Magistrát města Brna/OŽP 
Ing. Josef Černý 
Jezero Opleta 
49°8'47.688"N, 16°38'35.107"E 
49°8'43.848"N, 16°38'33.543"E 
cca 8oC, částečně zataženo 

Zákazník  
 
(Firma): 
Kontakt: 
E-mail: 
Tel.: 

Statutární město Brno - 
Magistrát města Brna / OŽP 
Kounicova 67, 601 67 Brno  
Ing. Josef Černý  
cerny.josef@brno.cz 
+420 542 174 552 

CÍL VZORKOVÁNÍ 

ODPAD 

Druh odpadu: 
(k.č., název) 

17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“ 

Popis (barva, zápach, konzistence/homogenita/zrnitost): jemnozrnný, šedočerný homogenní bahenní sediment (viz 
Obrázek 1 a Obrázek 2), silný zápach sirovodíku 
Odhad obsahu vlhkosti: do cca 70 % 

METODIKA VZORKOVÁNÍ: 

Popis/definice podsouboru nebo dodávky, které byly vzorkovány: Jedná o sediment z koryta jezera Opleta 

Místo a bod odběru vzorku GPS dle WGS84: 49°8'47.688"N, 16°38'35.107"E; 49°8'45.478"N, 16°38'40.360"E; 
49°8'41.662"N, 16°38'39.530"E; 49°8'43.848"N, 16°38'33.543"E 

Problémy s přístupem, které měly vliv na plochu nebo objem vzorkovaného odpadu: nebyly 

Datum a čas odběru: 14. 3. 2017, 11:00 – 15:30 hod. 

Osoby přítomné při odběru: Veronika Švábová Mičánová, Ing. Karolína Pagáčová, Stanislav Ingr 

Popis použité metody odběru vzorku: vzorkování s úsudkem, kvartace 

Použité zařízení: vzorkovací zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu, vzorkovací lopatka, PE vědro, zarážecí tyč 
pro měření hloubky vody a sedimentu, teploměr, gumový raft DENALI HOBIT 400, HDPE plachta 

Počet odebraných dílčích vzorků: 80 ks  

Velikost dílčího vzorku:   cca 0,5 kg 

Hmotnost vzorku:   4,82 kg 

Pozorování při odběru (např. vývin plynu, tepla, chemické reakce): silný vývin methanu a bahenních plynů 

Popis stanovení na místě: měření teploty sedimentu (9 oC), další analýzy v místě nebyly realizovány 
(pokud byl pořízen kompletní terénní protokol, přiložit k protokolu o vzorkování) 

Bezpečnostní opatření: plovací vesty, pracovní oděv a obuv, rukavice 

DĚLENÍ A PŘEDÚPRAVA VZORKU 

Určení místa (např. v terénu nebo v laboratoři, uvést zda venku nebo v místnosti): kvartace realizována v místě 
vzorkování. 

Postup: 40 ks dílčích vzorků profilu sedimentu 0 až 50 cm bylo odebráno vzorkovacím zařízením Eijkelkamp. Stejný 
postup byl použit i pro vzorkování 40 ks dílčích vzorků profilu sedimentu 50 až 100 cm. Tyto dílčí vzorky byly 
shromážděny PE vědrech a následně smíseny na plachtě za vzniku směsného vzorku (hmotnost cca 20 kg). Směsný 
vzorek byl kvartací zmenšen na vzorek pro laboratorní účely. 

BALENÍ, KONZERVACE, SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA VZORKU: 

Vzorkovnice, plnění: HDPE vzorkovnice 3000 ml, plnění cca 80 %. 

Konzervace: žádná 

Skladování: žádné 

Doprava: osobním automobilem přímo do laboratoře ALS 

ODCHYLKY OD PLÁNU VZORKOVÁNÍ: 

Podrobnosti: žádné 

Doručení do zkušební laboratoře: 14. 3. 2017 Akreditace: vydaná ČIA s platností do 28. 2. 2022 
Osvědčení o akreditaci č. 128/2017 pro zkušební 
laboratoř č. 1163 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. 

Laboratoř: ALS Czech Republic, s.r.o.  

Přijato kým: Ing. Denisa Prosecká 

mailto:cerny.josef@brno.cz


Předávací protokol do laboratoře: BNO 0972 

Požadavek na analýzy: Rozbor dle tabulky č. 10.3, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. (včetně 
DDT), Rozbor dle tabulky č. 10.2, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Laboratorní protokoly: PR17Q8804, PR17Q8808 

 

Obrázek 1 Vážení směsného vzorku č. 2777 (foceno mimo oblast vzorkování)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Detailní pohled na strukturu odebraného vzorku (foceno mimo oblast vzorkování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrázek 3 Místa odběru dílčích vzorků z nádrže Opleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU (POV) 
(dle ČSN EN 14899:2006 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho 

použití. Ekologické audity a posudky s.r.o., Míčkova 66, 614 00 BRNO) 

Číslo protokolu o odběru vzorku: 2778 

Označení vzorku (název projektu tj. místo odběru, název odpadu,…) 2778 jezero Lávka 

Podpis a razítko vzorkaře (osoby odpovědné za vzorkování): 
Odběr vzorků odpadů provádí dle § 7 odst. 6, písm. a) pověřená osoba 
(MŽP ČR a MZd ČR) vyhlášky č. 94/2016 Sb. 

 
 
 
Ing. Jan Mičán, odborný zástupce 

OBECNÉ INFORMACE 

Původce odpadu: 
Kontakt: 
Původ odpadu: 
Místo odběru (GPS 
ve WGS84): 
Teplota, počasí: 

Statutární město Brno - Magistrát města Brna/OŽP 
Ing. Josef Černý 
Jezero Lávka 
49°8'46.779"N, 16°38'41.326"E 
49°8'43.658"N, 16°38'41.654"E 
cca 6oC, částečně zataženo 

Zákazník  
 
(Firma): 
Kontakt: 
E-mail: 
Tel.: 

Statutární město Brno - 
Magistrát města Brna/OŽP 
Kounicova 67, 601 67 Brno  
Ing. Josef Černý  
cerny.josef@brno.cz 
+420 542 174 552 

CÍL VZORKOVÁNÍ 

ODPAD 

Druh odpadu: 
(k.č., název) 

17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“ 

Popis (barva, zápach, konzistence/homogenita/zrnitost): jemnozrnný, šedočerný homogenní bahenní sediment 
(viz Obrázek 1, Obrázek 2), silný zápach sirovodíku 
Odhad obsahu vlhkosti: do cca 70 % 

METODIKA VZORKOVÁNÍ: 

Popis/definice podsouboru nebo dodávky, které byly vzorkovány: Jedná o sediment ze dna jezera Lávka 

Místo a bod odběru vzorku GPS dle WGS84: 49°8'46.779"N, 16°38'41.326"E; 49°8'45.225"N, 16°38'41.770"E; 
49°8'43.658"N, 16°38'41.654"E 

Problémy s přístupem, které měly vliv na plochu nebo objem vzorkovaného odpadu: nebyly 

Datum a čas odběru: 15. 3. 2017, 8:00 – 8:45 hod. 

Osoby přítomné při odběru: Veronika Švábová Mičánová, Ing. Karolína Pagáčová, Stanislav Ingr 

Popis použité metody odběru vzorku: vzorkování s úsudkem, kvartace 

Použité zařízení: vzorkovací zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu, vzorkovací lopatka, PE vědro, zarážecí tyč 
pro měření hloubky vody a sedimentu, teploměr, gumový raft DENALI HOBIT 400, HDPE plachta 

Počet odebraných dílčích vzorků: 8 ks  

Velikost dílčího vzorku:   cca 0,5 kg 

Hmotnost vzorku:   3,84 kg 

Pozorování při odběru (např. vývin plynu, tepla, chemické reakce): silný vývin methanu a bahenních plynů 

Popis stanovení na místě: měření teploty sedimentu (9 oC), další analýzy v místě nebyly realizovány 
(pokud byl pořízen kompletní terénní protokol, přiložit k protokolu o vzorkování) 

Bezpečnostní opatření: plovací vesty, pracovní oděv a obuv, rukavice 

DĚLENÍ A PŘEDÚPRAVA VZORKU 

Určení místa (např. v terénu nebo v laboratoři, uvést zda venku nebo v místnosti): kvartace realizována v místě 
vzorkování. 

Postup: Vzorkovacím zařízením Eijkelkamp byly odebrány 8 ks dílčích vzorků sedimentu z profilu 0 až 100 cm. Dílčí 
vzorky byly postupně shromažďovány na PE vědru, čímž vznikl směsný vzorek o hmotnosti cca 4 kg. Směsný vzorek byl 
kvartací zmenšen na vzorek pro laboratorní účely. 

BALENÍ, KONZERVACE, SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA VZORKU: 

Vzorkovnice, plnění: HDPE vzorkovnice 3000 ml, plnění cca 80 %. 

Konzervace: žádná 

Skladování: žádné 

Doprava: osobním automobilem přímo do laboratoře ALS 

ODCHYLKY OD PLÁNU VZORKOVÁNÍ: 

Podrobnosti: žádné 

Doručení do zkušební laboratoře: 15. 3. 2017 Akreditace: vydaná ČIA s platností do 28. 2. 2022 
Osvědčení o akreditaci č. 128/2017 pro zkušební 
laboratoř č. 1163 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. 

Laboratoř: ALS Czech Republic, s.r.o.  

Přijato kým: Ing. Denisa Prosecká 

Předávací protokol do laboratoře: BNO 0984 

mailto:cerny.josef@brno.cz


Požadavek na analýzy: Rozbor dle tabulky č. 10.3, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. (včetně 
DDT), Rozbor dle tabulky č. 10.2, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Laboratorní protokoly: PR17Q8829, PR17Q8831 

 

Obrázek 1 Vážení směsného vzorku č. 2778 (foceno mimo oblast vzorkování)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Detailní pohled na strukturu odebraného vzorku (foceno mimo oblast vzorkování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrázek 3 Místa odběru dílčích vzorků z jezera Lávka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU (POV) 
(dle ČSN EN 14899:2006 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho 

použití. Ekologické audity a posudky s.r.o., Míčkova 66, 614 00 BRNO) 

Číslo protokolu o odběru vzorku: 2779 

Označení vzorku (název projektu tj. místo odběru, název odpadu,…) 2779 jezero Kocábka 

Podpis a razítko vzorkaře (osoby odpovědné za vzorkování): 
Odběr vzorků odpadů provádí dle § 7 odst. 6, písm. a) pověřená osoba 
(MŽP ČR a MZd ČR) vyhlášky č. 94/2016 Sb. 

 
 
 
Ing. Jan Mičán, odborný zástupce 

OBECNÉ INFORMACE 

Původce odpadu: 
Kontakt: 
Původ odpadu: 
Místo odběru (GPS 
ve WGS84): 
Teplota, počasí: 

Statutární město Brno - Magistrát města Brna/OŽP 
Ing. Josef Černý 
Jezero Kocábka 
49°8'48.863"N, 16°38'36.846"E 
49°8'47.221"N, 16°38'41.017"E 
cca 7oC, částečně zataženo 

Zákazník  
 
(Firma): 
Kontakt: 
E-mail: 
Tel.: 

Statutární město Brno - 
Magistrát města Brna/OŽP 
Kounicova 67, 601 67 Brno  
Ing. Josef Černý  
cerny.josef@brno.cz 
+420 542 174 552 

CÍL VZORKOVÁNÍ 

ODPAD 

Druh odpadu: 
(k.č., název) 

17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“ 

Popis (barva, zápach, konzistence/homogenita/zrnitost): jemnozrnný, šedočerný homogenní bahenní sediment  (viz 
Obrázek 1, Obrázek 2), silný zápach sirovodíku 
Odhad obsahu vlhkosti: do cca 70 % 

METODIKA VZORKOVÁNÍ: 

Popis/definice podsouboru nebo dodávky, které byly vzorkovány: Jedná o sediment z koryta jezera Kocábka 

Místo a bod odběru vzorku GPS dle WGS84: 49°8'48.863"N, 16°38'36.846"E; 49°8'48.181"N, 16°38'39.144"E; 
49°8'47.221"N, 16°38'41.017"E 

Problémy s přístupem, které měly vliv na plochu nebo objem vzorkovaného odpadu: nebyly 

Datum a čas odběru: 15. 3. 2017, 9:00 – 9:45 hod. 

Osoby přítomné při odběru: Veronika Švábová Mičánová, Ing. Karolína Pagáčová, Stanislav Ingr 

Popis použité metody odběru vzorku: vzorkování s úsudkem, kvartace 

Použité zařízení: vzorkovací zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu, vzorkovací lopatka, PE vědro, zarážecí tyč 
pro měření hloubky vody a sedimentu, teploměr, gumový raft DENALI HOBIT 400, HDPE plachta 

Počet odebraných dílčích vzorků: 8 ks  

Velikost dílčího vzorku:   cca 0,5 kg 

Hmotnost vzorku:   3,96 kg 

Pozorování při odběru (např. vývin plynu, tepla, chemické reakce): silný vývin methanu a bahenních plynů 

Popis stanovení na místě: měření teploty sedimentu (8,5 a 9 oC), další analýzy v místě nebyly realizovány 
 (pokud byl pořízen kompletní terénní protokol, přiložit k protokolu o vzorkování) 

Bezpečnostní opatření: plovací vesty, pracovní oděv a obuv, rukavice 

DĚLENÍ A PŘEDÚPRAVA VZORKU 

Určení místa (např. v terénu nebo v laboratoři, uvést zda venku nebo v místnosti): kvartace realizována v místě 
vzorkování. 

Postup: 3 ks dílčích vzorků sedimentu z profilu 0 až 50 cm a 8 ks dílčích vzorků sedimentu z profilu 50 až 100 cm bylo 
odebráno vzorkovacím zařízením Eijkelkamp. Dílčí vzorky byly postupně shromažďovány na PE vědrech (pro každou 
hloubku sedimentu, samostatné vědro). Následně byly dílčí vzorky z věder smíseny na HDPE plachtě, čímž vznikl směsný 
vzorek o hmotnosti cca 4 kg. Směsný vzorek byl kvartací zmenšen na vzorek pro laboratorní účely. 

BALENÍ, KONZERVACE, SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA VZORKU: 

Vzorkovnice, plnění: HDPE vzorkovnice 3000 ml, plnění cca 80 %. 

Konzervace: žádná 

Skladování: žádné 

Doprava: osobním automobilem přímo do laboratoře ALS 

ODCHYLKY OD PLÁNU VZORKOVÁNÍ: 

Podrobnosti: žádné 

Doručení do zkušební laboratoře: 15. 3. 2017 Akreditace: vydaná ČIA s platností do 28. 2. 2022 
Osvědčení o akreditaci č. 128/2017 pro zkušební 
laboratoř č. 1163 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. 

Laboratoř: ALS Czech Republic, s.r.o.  

Přijato kým: Ing. Denisa Prosecká 

mailto:cerny.josef@brno.cz


Předávací protokol do laboratoře: BNO 0983 

Požadavek na analýzy: Rozbor dle tabulky č. 10.3, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. (včetně 
DDT), Rozbor dle tabulky č. 10.2, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Laboratorní protokoly: PR17Q8820, PR17Q8821 

 

Obrázek 1 Vážení směsného vzorku č. 2779 (foceno mimo oblast vzorkování)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Detailní pohled na strukturu odebraného vzorku (foceno mimo oblast vzorkování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrázek 3 Místa odběru dílčích vzorků z jezera Kocábka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o vzorku č. 2770 (dle ČSN 5667-12:1997) 

 Věc Pozorování 

A Popis místa odběru (název) Kašpárkovo jezero 

B Přesná poloha odběrového místa na toku (podle mapy, je-li to možné) 49°9'16.130"N, 16°38'38.778"E 

49°9'26.007"N, 16°38'29.566"E 

C Datum a doba odběru 13. 3. 2017, 8:00 – 9:30 

D Počasí (vítr, vlny, proudění) jasno, bezvětří 

E Okolní teplota, teplota vody v hloubce odběru a teplota sedimentu vzduch: cca 6°C, voda: 9°C, sediment: 6 - 8°C 

F Odběrové Zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu 

G Druh odebíraného vzorku: prostý nebo směsný směsný 

H Počet jednotlivých vzorku ve směsi 18 ks 

I Hloubka vzorku od povrchu 0 – 50 cm, 50 – 100 cm 

J 
Geologický popis a číselné údaje o vrstvách ve vzorku ve shodě s přijatými 

zásadami 

Jemnozrnný, homogenní, šedočerný bahenní 

sediment s vysokým podílem vody 

K Barva podle přijatých zásad (viz literaturu v příloze M) šedočerná 

L Pach (například po oleji, po sultánu) silný zápach sirovodíku 

M Zjištěná fauna žádná 

N Teplota sedimentu 6 - 8°C 

O hloubka průniku vzorkovače a délka jádra 50 cm jádro 

 

 



Zpráva o vzorku č. 2771 (dle ČSN 5667-12:1997) 

 Věc Pozorování 

A Popis místa odběru (název) Jezero Typfl 

B Přesná poloha odběrového místa na toku (podle mapy, je-li to možné) 49°9'15.802"N, 16°38'38.178"E 

49°9'11.930"N, 16°38'41.539"E 

C Datum a doba odběru 13. 3. 2017, 9:30 – 10:30 

D Počasí (vítr, vlny, proudění) jasno, bezvětří 

E Okolní teplota, teplota vody v hloubce odběru a teplota sedimentu vzduch: cca 8°C, voda: 9°C, sediment: 8°C 

F Odběrové Zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu 

G Druh odebíraného vzorku: prostý nebo směsný směsný 

H Počet jednotlivých vzorku ve směsi 6 ks 

I Hloubka vzorku od povrchu 0 – 50 cm 

J 
Geologický popis a číselné údaje o vrstvách ve vzorku ve shodě s přijatými 

zásadami 

Jemnozrnný, homogenní, šedočerný bahenní 

sediment s vysokým podílem vody 

K Barva podle přijatých zásad (viz literaturu v příloze M) šedočerná 

L Pach (například po oleji, po sultánu) silný zápach sirovodíku 

M Zjištěná fauna žádná 

N Teplota sedimentu 8°C 

O hloubka průniku vzorkovače a délka jádra 50 cm jádro 

 

 



Zpráva o vzorku č. 2772 (dle ČSN 5667-12:1997) 

 Věc Pozorování 

A Popis místa odběru (název) Kmuníčkovo jezero 

B Přesná poloha odběrového místa na toku (podle mapy, je-li to možné) 49°9'11.486"N, 16°38'41.712"E 

49°9'10.122"N, 16°38'41.963"E 

C Datum a doba odběru 13. 3. 2017, 10:30 – 11:30 

D Počasí (vítr, vlny, proudění) jasno, bezvětří 

E Okolní teplota, teplota vody v hloubce odběru a teplota sedimentu vzduch: cca 10°C, voda: 8°C, sediment: 7°C 

F Odběrové Zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu 

G Druh odebíraného vzorku: prostý nebo směsný směsný 

H Počet jednotlivých vzorku ve směsi 9 ks 

I Hloubka vzorku od povrchu 0 – 50 cm, 50 – 100 cm, 100 – 150 cm 

J 
Geologický popis a číselné údaje o vrstvách ve vzorku ve shodě s přijatými 

zásadami 

Jemnozrnný, homogenní, šedočerný bahenní 

sediment s vysokým podílem vody 

K Barva podle přijatých zásad (viz literaturu v příloze M) šedočerná 

L Pach (například po oleji, po sultánu) silný zápach sirovodíku 

M Zjištěná fauna žádná 

N Teplota sedimentu 7°C 

O hloubka průniku vzorkovače a délka jádra 50 cm jádro 

 

 



Zpráva o vzorku č. 2773 (dle ČSN 5667-12:1997) 

 Věc Pozorování 

A Popis místa odběru (název) Roučkovo jezero 

B Přesná poloha odběrového místa na toku (podle mapy, je-li to možné) 49°9'9.611"N, 16°38'41.790"E 

49°9'0.036"N, 16°38'38.430"E 

C Datum a doba odběru 13. 3. 2017, 12:00 – 14:00 

D Počasí (vítr, vlny, proudění) jasno, bezvětří 

E Okolní teplota, teplota vody v hloubce odběru a teplota sedimentu vzduch: cca 11°C, voda: 8°C, sediment: 7°C 

F Odběrové Zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu 

G Druh odebíraného vzorku: prostý nebo směsný směsný 

H Počet jednotlivých vzorku ve směsi 40 ks 

I Hloubka vzorku od povrchu 
0 – 50 cm, 50 – 100 cm, 100 – 150 cm, 

150 – 200 cm 

J 
Geologický popis a číselné údaje o vrstvách ve vzorku ve shodě s přijatými 

zásadami 

Jemnozrnný, homogenní, šedočerný bahenní 

sediment s vysokým podílem vody 

K Barva podle přijatých zásad (viz literaturu v příloze M) šedočerná 

L Pach (například po oleji, po sultánu) silný zápach sirovodíku 

M Zjištěná fauna žádná 

N Teplota sedimentu 7°C 

O hloubka průniku vzorkovače a délka jádra 50 cm jádro 

 

 



Zpráva o vzorku č. 2774 (dle ČSN 5667-12:1997) 

 Věc Pozorování 

A Popis místa odběru (název) Ledárenské jezero 

B Přesná poloha odběrového místa na toku (podle mapy, je-li to možné) 49°8'59.695"N, 16°38'38.256"E 

49°8'54.617"N, 16°38'35.407"E 

C Datum a doba odběru 13. 3. 2017, 14:00 – 15:30 

D Počasí (vítr, vlny, proudění) polojasno, bezvětří 

E Okolní teplota, teplota vody v hloubce odběru a teplota sedimentu vzduch: cca 11°C, voda: 8°C, sediment: 7°C 

F Odběrové Zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu 

G Druh odebíraného vzorku: prostý nebo směsný směsný 

H Počet jednotlivých vzorku ve směsi 24 ks 

I Hloubka vzorku od povrchu 
0 – 50 cm, 50 – 100 cm, 100 – 150 cm, 

150 – 200 cm 

J 
Geologický popis a číselné údaje o vrstvách ve vzorku ve shodě s přijatými 

zásadami 

Jemnozrnný, homogenní, šedočerný bahenní 

sediment s vysokým podílem vody 

K Barva podle přijatých zásad (viz literaturu v příloze M) šedočerná 

L Pach (například po oleji, po sultánu) silný zápach sirovodíku 

M Zjištěná fauna žádná 

N Teplota sedimentu 7°C 

O hloubka průniku vzorkovače a délka jádra 50 cm jádro 

 

 



Zpráva o vzorku č. 2775 (dle ČSN 5667-12:1997) 

 Věc Pozorování 

A Popis místa odběru (název) Plavecké jezero 

B Přesná poloha odběrového místa na toku (podle mapy, je-li to možné) 49°8'54.452"N, 16°38'35.127"E 

49°8'49.880"N, 16°38'33.872"E 

C Datum a doba odběru 14. 3. 2017, 8:00 – 9:30 

D Počasí (vítr, vlny, proudění) zataženo 

E Okolní teplota, teplota vody v hloubce odběru a teplota sedimentu vzduch: cca 3°C, voda: 7°C, sediment: 6°C 

F Odběrové Zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu 

G Druh odebíraného vzorku: prostý nebo směsný směsný 

H Počet jednotlivých vzorku ve směsi 21 ks 

I Hloubka vzorku od povrchu 0 – 50 cm, 50 – 100 cm, 100 – 150 cm 

J 
Geologický popis a číselné údaje o vrstvách ve vzorku ve shodě s přijatými 

zásadami 

Jemnozrnný, homogenní, šedočerný bahenní 

sediment s vysokým podílem vody 

K Barva podle přijatých zásad (viz literaturu v příloze M) šedočerná 

L Pach (například po oleji, po sultánu) silný zápach sirovodíku 

M Zjištěná fauna žádná 

N Teplota sedimentu 6°C 

O hloubka průniku vzorkovače a délka jádra 50 cm jádro 

 

 



Zpráva o vzorku č. 2776 (dle ČSN 5667-12:1997) 

 Věc Pozorování 

A Popis místa odběru (název) Jezero Strakovo 

B Přesná poloha odběrového místa na toku (podle mapy, je-li to možné) 49°8'49.621"N, 16°38'33.794"E 

49°8'46.577"N, 16°38'32.906"E 

C Datum a doba odběru 14. 3. 2017, 9:30 – 10:00 

D Počasí (vítr, vlny, proudění) částečně zataženo 

E Okolní teplota, teplota vody v hloubce odběru a teplota sedimentu vzduch: cca 6°C, voda: 7°C, sediment: 7°C 

F Odběrové Zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu 

G Druh odebíraného vzorku: prostý nebo směsný směsný 

H Počet jednotlivých vzorku ve směsi 8 ks 

I Hloubka vzorku od povrchu 0 – 50 cm, 50 – 100 cm 

J 
Geologický popis a číselné údaje o vrstvách ve vzorku ve shodě s přijatými 

zásadami 

Jemnozrnný, homogenní, šedočerný bahenní 

sediment s vysokým podílem vody 

K Barva podle přijatých zásad (viz literaturu v příloze M) šedočerná 

L Pach (například po oleji, po sultánu) silný zápach sirovodíku 

M Zjištěná fauna žádná 

N Teplota sedimentu 7°C 

O hloubka průniku vzorkovače a délka jádra 50 cm jádro 

 

 



Zpráva o vzorku č. 2777 (dle ČSN 5667-12:1997) 

 Věc Pozorování 

A Popis místa odběru (název) Jezero Opleta 

B Přesná poloha odběrového místa na toku (podle mapy, je-li to možné) 49°8'47.688"N, 16°38'35.107"E  

49°8'43.848"N, 16°38'33.543"E 

C Datum a doba odběru 14. 3. 2017, 11:00 – 15:30 

D Počasí (vítr, vlny, proudění) částečně zataženo 

E Okolní teplota, teplota vody v hloubce odběru a teplota sedimentu vzduch: cca 8°C, voda: 10°C, sediment: 9°C 

F Odběrové Zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu 

G Druh odebíraného vzorku: prostý nebo směsný směsný 

H Počet jednotlivých vzorku ve směsi 80 ks 

I Hloubka vzorku od povrchu 0 – 50 cm, 50 – 100 cm 

J 
Geologický popis a číselné údaje o vrstvách ve vzorku ve shodě s přijatými 

zásadami 

Jemnozrnný, homogenní, šedočerný bahenní 

sediment s vysokým podílem vody 

K Barva podle přijatých zásad (viz literaturu v příloze M) šedočerná 

L Pach (například po oleji, po sultánu) silný zápach sirovodíku 

M Zjištěná fauna žádná 

N Teplota sedimentu 9°C 

O hloubka průniku vzorkovače a délka jádra 50 cm jádro 

 

 



Zpráva o vzorku č. 2778 (dle ČSN 5667-12:1997) 

 Věc Pozorování 

A Popis místa odběru (název) Jezero Lávka 

B Přesná poloha odběrového místa na toku (podle mapy, je-li to možné) 49°8'46.779"N, 16°38'41.326"E 

49°8'43.658"N, 16°38'41.654"E 

C Datum a doba odběru 15. 3. 2017, 8:00 –8:45 

D Počasí (vítr, vlny, proudění) částečně zataženo 

E Okolní teplota, teplota vody v hloubce odběru a teplota sedimentu vzduch: cca 6°C, voda: 10°C, sediment: 9°C 

F Odběrové Zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu 

G Druh odebíraného vzorku: prostý nebo směsný směsný 

H Počet jednotlivých vzorku ve směsi 8 ks 

I Hloubka vzorku od povrchu 0 – 100 cm 

J 
Geologický popis a číselné údaje o vrstvách ve vzorku ve shodě s přijatými 

zásadami 

Jemnozrnný, homogenní, šedočerný bahenní 

sediment s vysokým podílem vody 

K Barva podle přijatých zásad (viz literaturu v příloze M) šedočerná 

L Pach (například po oleji, po sultánu) silný zápach sirovodíku 

M Zjištěná fauna žádná 

N Teplota sedimentu 9°C 

O hloubka průniku vzorkovače a délka jádra 50 cm jádro 

 

 



Zpráva o vzorku č. 2779 (dle ČSN 5667-12:1997) 

 Věc Pozorování 

A Popis místa odběru (název) Jezero Kocábka 

B Přesná poloha odběrového místa na toku (podle mapy, je-li to možné) 49°8'48.863"N, 16°38'36.846"E 

49°8'47.221"N, 16°38'41.017"E 

C Datum a doba odběru 15. 3. 2017, 9:00 –9:45 

D Počasí (vítr, vlny, proudění) částečně zataženo 

E Okolní teplota, teplota vody v hloubce odběru a teplota sedimentu vzduch: cca 7°C, voda: 10°C, sediment: 8,5-9°C 

F Odběrové Zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu 

G Druh odebíraného vzorku: prostý nebo směsný směsný 

H Počet jednotlivých vzorku ve směsi 8 ks 

I Hloubka vzorku od povrchu 0 – 50 cm, 50 – 100 cm 

J 
Geologický popis a číselné údaje o vrstvách ve vzorku ve shodě s přijatými 

zásadami 

Jemnozrnný, homogenní, šedočerný bahenní 

sediment s vysokým podílem vody 

K Barva podle přijatých zásad (viz literaturu v příloze M) šedočerná 

L Pach (například po oleji, po sultánu) silný zápach sirovodíku 

M Zjištěná fauna žádná 

N Teplota sedimentu 8,5°C (z hloubky 0 – 50 cm) 

9°C (z hloubky 50 – 100 cm) 

O hloubka průniku vzorkovače a délka jádra 50 cm jádro 

 

 



 

Průvodní list odběru vzorků sedimentu 

(dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 257/2009 Sb.) 

 

Oprávněná osoba k odběru 
vzorků sedimentu (jméno, 
adresa,  

IČ, bylo-li přiděleno) 

Ing. Jan Mičán, odborný zástupce pověřené osoby MŽP a MZd ČR 

Ekologické audity a posudky s.r.o. 

Míčkova 1295/66, Husovice, 614 00 Brno 

25349708 

Vlastník nebo uživatel 

rybníka, vodní nádrže nebo 

správce vodního toku 

Vlastnické právo (jezero Typfl, Kmuníčkovo, Roučkovo, Ledárenské, Plavecké, Strakovo, 
Opleta, Lávka, Kocábka): 

 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno‐město, 60200 Brno 

Vlastnické právo (Kašpárkovo jezero): 

 Česká republika 

Právo hospodařit s majetkem státu: 

 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 

 

Rybník nebo vodní nádrž Koryto vodního toku 

Název Holásecká jezera Název Černovický potok 

katastrální území 
Brněnské Ivanovice, 

Holásky 
začátek úseku - ř.km --- 

správní obec Brno konec úseku - ř.km --- 

číslo hydrologického pořadí 4-15-03-022 číslo hydrologického pořadí 4-15-03-022 

velikost v ha 9,1 délka - m cca 3 000 

investor odbahnění Statutární město Brno investor odbahnění Statutární město Brno 
 

číslo vzorků 

sedimentu 
datum odběru specifikace vzorku číslo vzorků 

sedimentu 
datum odběru specifikace vzorku 

2770 13.3.2017 Kašpárkovo jezero 2775 14.3.2017 Plavecké jezero 

2771 13.3.2017 Jezero Typfl 2776 14.3.2017 Strakovo jezero 

2772 13.3.2017 Kmuníčkovo jezero 2777 14.3.2017 Jezero Opleta 

2773 13.3.2017 Roučkovo jezero 2778 15.3.2017 Jezero Lávka 

2774 13.3.2017 Ledárenské jezero 2779 15.3.2017 Jezero Kocábka 

 

 

Použité vzorkovací pomůcky: 

Vzorkovací zařízení Eijkelkamp 040901C na odběr sedimentu, vzorkovací lopatka, PE vědro, zarážecí tyč pro měření 

hloubky vody a sedimentu, teploměr, gumový raft DENALI HOBIT 400, HDPE plachta, plovací vesty, pracovní oděv a 

obuv, rukavice. 

 

 

 



Schéma rybníka, vodní nádrže, nebo vodního toku, hromad vytěženého sedimentu s vyznačením odběrových míst 
 

 

 

Razítko a podpis osoby, která provedla odběry:___________________________________  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 
Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře  

ALS Czech Republic, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 
Kopie laboratorních protokolů 

 

 

 

 

 

 

 

 



True

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8153 24.3.2017

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2770 jezero Kašpárkovo Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 13.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 14.3.2017 - 23.3.2017

::Vzorkoval zákazník Ing. Mičan Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Vzorek(y) PR17Q8153/001, metoda S-VOCGMS01 byl(y) alternativně extrahovány Soxhletovou technikou.

Vzorek(y) PR17Q8153/001, metoda S-VOCGMS01 - LOR bylo zvýšeno v důsledku nízké sušiny.

m= 3,10 kg

Vzorek(ky) PR17Q8153/001, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) vysokovroucí uhlovodíky s retenčním časem vyšším 

než je retenční čas C40.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8153

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2770Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8153001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

fyzikální parametry

---- --------42.2%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C ±6.1 %

souhrnné parametry

1 Vyhovuje----<1.0mg/kg suš.1.0S-EOX-COUextrahovatelné organické 

halogeny (EOX)

mg/kg suš.----

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

30 Vyhovuje----7.77mg/kg suš.1.00S-METAXHB1As mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----207mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Ba mg/kg suš.±20.0 %

5 Vyhovuje----0.969mg/kg suš.0.010S-METAXHB1Be mg/kg suš.±20.0 %

2.5 Vyhovuje----1.39mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd mg/kg suš.±20.0 %

30 Vyhovuje----12.6mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Co mg/kg suš.±20.0 %

200 Vyhovuje----46.8mg/kg suš.1.00S-METAXHB1Cr mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----71.9mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Cu mg/kg suš.±20.0 %

0.8 Vyhovuje----<0.20mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Hg mg/kg suš.----

80 Vyhovuje----30.5mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----48.0mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb mg/kg suš.±20.0 %

180 Vyhovuje----37.7mg/kg suš.1.00S-METAXHB1V mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----300mg/kg suš.3.0S-METAXHB1Zn mg/kg suš.±20.0 %

BTEX

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01benzen ----

---- --------<0.033mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01ethylbenzen ----

---- --------<0.033mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01meta- & para-xylen ----

---- --------<0.016mg/kg suš.0.010S-VOCGMS01orto-xylen ----

0.4 Vyhovuje----<0.203mg/kg suš.0.170S-VOCGMS01suma BTEX mg/kg suš.----

---- --------<0.050mg/kg suš.0.030S-VOCGMS01suma xylenů ----

---- --------<0.100mg/kg suš.0.100S-VOCGMS01toluen ----

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------0.130mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01anthracen ±30.0 %

---- --------0.747mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)anthracen ±30.0 %

---- --------1.08mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)pyren ±30.0 %

---- --------1.41mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(b)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.820mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(g,h,i)perylen ±30.0 %

---- --------0.664mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(k)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.804mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01chrysen ±30.0 %

---- --------0.369mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fenanthren ±30.0 %

---- --------1.52mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.619mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren ±30.0 %

---- --------0.069mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01naftalen ±30.0 %

---- --------1.36mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01pyren ±30.0 %

6 Nevyhovuje----9.59mg/kg suš.0.120S-SMVGMS01suma 12 PAU (odpad) mg/kg suš.±30.0 %

PCB

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 101 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 118 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 138 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 153 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 180 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 28 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 52 ----

0.2 Vyhovuje----<0.140mg/kg suš.0.140S-SMVGMS01suma 7 PCB mg/kg suš.----

organochlorové pesticidy

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDD ----

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8153

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2770Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8153001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDE ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDT ----

---- --------0.016mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDD ±40.0 %

---- --------0.013mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDE ±40.0 %

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDT ----

---- --------<0.040mg/kg suš.0.040S-OCPECD01suma 4 isomerů DDT ----

---- --------<0.060mg/kg suš.0.060S-OCPECD01suma 6 isomerů DDT ----

ropné uhlovodíky

300 Nevyhovuje----828mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40 frakce mg/kg suš.±30.0 %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 

10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14)a US EPA 3050. Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické 

výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován lučavkou 

královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_169 (US EPA 8081, příprava vzorků dle CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.2, CZ_SOP_D06_03_P02 kap. 9.2) 

Stanovení OCP a dalších halogenových látek metodou GC-ECD a výpočet sum organochlorových pesticidů a dalších 

halogenových látek z naměřených hodnot

S-OCPECD01

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2) Stanovení 

semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet sum semivolatilních 

organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu uhlovodíků C 5 – C40, jejich frakcí 

výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



True

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8154 7.4.2017

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2770 jezero Kašpárkovo Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 13.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 16.3.2017 - 7.4.2017

::Vzorkoval zákazník Ing. Mičan Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8154

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.2, sl. I - odpad na povrch terénu - 

ekotoxikologické testy

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, 

sl. I

2770Matrice: VÝLUH

Identifikace vzorku PR17Q8154001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus

---- Vyhovuje010.4%1.0W-ALGF-VTstimulace D. s. (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Daphnia magna

30 Vyhovuje----0%1W-DAPH-VTimobilizace (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Poecilia reticulata

0 Vyhovuje----0%1W-FISHF-VTmortalita (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Sinapis alba

---- Vyhovuje026.9%1.0W-SINA-VTstimulace S. a. (původní vzorek) %

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.2, sl. II - odpad na povrch terénu 

- ekotoxikologické testy

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, 

sl. II

2770Matrice: VÝLUH

Identifikace vzorku PR17Q8154001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus

30 Vyhovuje----10.4%1.0W-ALGF-VTstimulace D. s. (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Daphnia magna

30 Vyhovuje----0%1W-DAPH-VTimobilizace (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Poecilia reticulata

0 Vyhovuje----0%1W-FISHF-VTmortalita (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Sinapis alba

30 Vyhovuje----26.9%1.0W-SINA-VTstimulace S. a. (původní vzorek) %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_352 (ČSN EN ISO 8692, STN 83 8303) Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas.W-ALGF-VT

CZ_SOP_D06_07_351 (ČSN EN ISO 6341, STN 83 8303) Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna (zkouška akutní 

toxicity).

W-DAPH-VT

CZ_SOP_D06_07_350 (ČSN EN ISO 7346-1, ČSN EN ISO 7346-2, STN 83 8303) Stanovení akutní letální toxicity látek pro 

sladkovodní ryby.

W-FISHF-VT

CZ_SOP_D06_07_353 (Věstník MŽP, ročník XVII, částka 4/2007, str. 13-14; Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení 

ekotoxicity odpadů, Příloha č. 1 "Test na semenech hořčice bílé (Sinapis alba)", STN 83 8303)  Test toxicity na semenech 

hořčice bílé (Sinapis alba).

W-SINA-VT

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

ČSN EN 12457-4 Sítování a drcení vzorku na zrnitost < 10 mm.* S-PPHOM10

ČSN EN 12457-4 Příprava výluhu. Jednostupňová vsádková zkouška poměr kapalné a pevné fáze 10 L/kg pro materiály se 

zrnitostí menší než 10 mm.

S-PPL24CE

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8154

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



Protokol o zkoušce

: PR17R1680001 Zakázka : PR17R1680Identifikace 

vzorku

Datum vystavení : 18.4.2017

Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o.Zákazník : Ekologické audity a posudky s.r.o.

Kontakt : :KontaktIng. Jan Mičan Zákaznický servis

Adresa : :AdresaMíčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, 

Česká republika
E-mail : :E-mailmican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

Telefon : :Telefon+420 545223500 +420 226 226 228

Fax : :Fax+420 545223499 +420 284 081 635

Projekt : :Stránka2770 jezero Kašpárkovo 1 z 3

----Číslo objednávky : :Datum přijetí vzorků 13.3.2017

Číslo předávacího 

protokolu

: :---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 (CZ-120-14-0402)

Místo odběru : :---- Datum zkoušky 3.4.2017 - 13.4.2017

Vzorkoval : :Zákazník Ing. MIČAN Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Vzorek(y) PR17R1680/002, metoda S-SMVGMS01 - výsledek je vyjádřen jako průměr z/ze 3 stanovení - nehomogení 

matrice.

Vzorek(ky) PR17R1680/001, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) vysokovroucí uhlovodíky s retenčním časem vyšším než je 

retenční čas C40.

m= 0,5 kg

Jméno oprávněné osoby Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN 

EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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:

:Zákazník Ekologické audity a posudky s.r.o.

Název vzorku PR17R1680001

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Matrice: SEDIMENT Název vzorku 2770/1 Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

Identifikace vzorku PR17R1680001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

Parametr Metoda LOQ Jednotka Výsledek NM Limit 

(min.)

Limit 

(max.)

Jednotka Vyhodnocení

fyzikální parametry

sušina při 105 °C S-DRY-GRCI 0.10 % 34.9 ±6.1 % ---- ---- ----

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

Cd S-METAXHB1 0.40 mg/kg suš. 1.02 ±20.0 % ---- 2.5 mg/kg suš. Vyhovuje

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

anthracen S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.051 ±30.0 % ---- ---- ----

benzo(a)anthracen S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.311 ±30.0 % ---- ---- ----

benzo(a)pyren S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.387 ±30.0 % ---- ---- ----

benzo(b)fluoranthen S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.779 ±30.0 % ---- ---- ----

benzo(g,h,i)perylen S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.283 ±30.0 % ---- ---- ----

benzo(k)fluoranthen S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.223 ±30.0 % ---- ---- ----

chrysen S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.326 ±30.0 % ---- ---- ----

fenanthren S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.197 ±30.0 % ---- ---- ----

fluoranthen S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 1.00 ±30.0 % ---- ---- ----

indeno(1,2,3-cd)pyren S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.341 ±30.0 % ---- ---- ----

naftalen S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.020 ±30.0 % ---- ---- ----

pyren S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.798 ±30.0 % ---- ---- ----

suma 12 PAU (odpad) S-SMVGMS01 0.120 mg/kg suš. 4.72 ±30.0 % ---- 6 mg/kg suš. Vyhovuje

ropné uhlovodíky

>C10 - C40 frakce S-TPHFID01 20 mg/kg suš. 1520 ±30.0 % ---- 300 mg/kg suš. Nevyhovuje

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Poznámky k limitům

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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:

:Zákazník Ekologické audity a posudky s.r.o.

Název vzorku PR17R1680001

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 (US 

EPA 3050, ČSN 13657) kap. 10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14). Stanovení prvků metodou ICP-OES a 

stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a 

mineralizován lučavkou královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ČSN EN 15527, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 

9.4.2) Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet 

sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039, ČSN EN ISO 16703, ISO 16558-2) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu 

uhlovodíků C10 – C40, jejich frakcí výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí a 

výpočet sum jejich frakcí z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



Protokol o zkoušce

: PR17R1680002 Zakázka : PR17R1680Identifikace 

vzorku

Datum vystavení : 18.4.2017

Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o.Zákazník : Ekologické audity a posudky s.r.o.

Kontakt : :KontaktIng. Jan Mičan Zákaznický servis

Adresa : :AdresaMíčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, 

Česká republika
E-mail : :E-mailmican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

Telefon : :Telefon+420 545223500 +420 226 226 228

Fax : :Fax+420 545223499 +420 284 081 635

Projekt : :Stránka2770 jezero Kašpárkovo 1 z 3

----Číslo objednávky : :Datum přijetí vzorků 13.3.2017

Číslo předávacího 

protokolu

: :---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 (CZ-120-14-0402)

Místo odběru : :---- Datum zkoušky 3.4.2017 - 13.4.2017

Vzorkoval : :Zákazník Ing. MIČAN Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Vzorek(y) PR17R1680/002, metoda S-SMVGMS01 - výsledek je vyjádřen jako průměr z/ze 3 stanovení - nehomogení 

matrice.

m= 0,74 kg

Vzorek(ky) PR17R1680/002, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) vysokovroucí uhlovodíky s retenčním časem vyšším než je 

retenční čas C40.

Jméno oprávněné osoby Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN 

EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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:

:Zákazník Ekologické audity a posudky s.r.o.

Název vzorku PR17R1680002

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Matrice: SEDIMENT Název vzorku 2770/2 Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

Identifikace vzorku PR17R1680002

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

Parametr Metoda LOQ Jednotka Výsledek NM Limit 

(min.)

Limit 

(max.)

Jednotka Vyhodnocení

fyzikální parametry

sušina při 105 °C S-DRY-GRCI 0.10 % 33.3 ±6.1 % ---- ---- ----

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

Cd S-METAXHB1 0.40 mg/kg suš. 0.48 ±20.0 % ---- 2.5 mg/kg suš. Vyhovuje

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

anthracen S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.111 ±30.0 % ---- ---- ----

benzo(a)anthracen S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.642 ±30.0 % ---- ---- ----

benzo(a)pyren S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.566 ±30.0 % ---- ---- ----

benzo(b)fluoranthen S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 1.00 ±30.0 % ---- ---- ----

benzo(g,h,i)perylen S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.370 ±30.0 % ---- ---- ----

benzo(k)fluoranthen S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.317 ±30.0 % ---- ---- ----

chrysen S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.537 ±30.0 % ---- ---- ----

fenanthren S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.163 ±30.0 % ---- ---- ----

fluoranthen S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 1.67 ±30.0 % ---- ---- ----

indeno(1,2,3-cd)pyren S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.449 ±30.0 % ---- ---- ----

naftalen S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.036 ±30.0 % ---- ---- ----

pyren S-SMVGMS01 0.010 mg/kg suš. 1.37 ±30.0 % ---- ---- ----

suma 12 PAU (odpad) S-SMVGMS01 0.120 mg/kg suš. 7.24 ±30.0 % ---- 6 mg/kg suš. Nevyhovuje

ropné uhlovodíky

>C10 - C40 frakce S-TPHFID01 20 mg/kg suš. 1400 ±30.0 % ---- 300 mg/kg suš. Nevyhovuje

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Poznámky k limitům

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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:

:Zákazník Ekologické audity a posudky s.r.o.

Název vzorku PR17R1680002

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 (US 

EPA 3050, ČSN 13657) kap. 10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14). Stanovení prvků metodou ICP-OES a 

stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a 

mineralizován lučavkou královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ČSN EN 15527, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 

9.4.2) Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet 

sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039, ČSN EN ISO 16703, ISO 16558-2) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu 

uhlovodíků C10 – C40, jejich frakcí výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí a 

výpočet sum jejich frakcí z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



True

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8156 24.3.2017

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2771 jezero Typfl Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 13.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 14.3.2017 - 23.3.2017

::Vzorkoval zákazník Ing. Mičan Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

m = 2,98 kg

Vzorek(ky) PR17Q8156/001, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) vysokovroucí uhlovodíky s retenčním časem vyšším 

než je retenční čas C40.

Vzorek(y) PR17Q8156/001, metoda S-VOCGMS01 - LOR bylo zvýšeno v důsledku nízké sušiny.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8156

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2771Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8156001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

fyzikální parametry

---- --------36.9%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C ±6.1 %

souhrnné parametry

1 Vyhovuje----<1.0mg/kg suš.1.0S-EOX-COUextrahovatelné organické 

halogeny (EOX)

mg/kg suš.----

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

30 Vyhovuje----6.25mg/kg suš.1.00S-METAXHB1As mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----175mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Ba mg/kg suš.±20.0 %

5 Vyhovuje----0.902mg/kg suš.0.010S-METAXHB1Be mg/kg suš.±20.0 %

2.5 Vyhovuje----0.95mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd mg/kg suš.±20.0 %

30 Vyhovuje----10.5mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Co mg/kg suš.±20.0 %

200 Vyhovuje----39.4mg/kg suš.1.00S-METAXHB1Cr mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----52.0mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Cu mg/kg suš.±20.0 %

0.8 Vyhovuje----<0.20mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Hg mg/kg suš.----

80 Vyhovuje----25.4mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----36.2mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb mg/kg suš.±20.0 %

180 Vyhovuje----33.3mg/kg suš.1.00S-METAXHB1V mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----190mg/kg suš.3.0S-METAXHB1Zn mg/kg suš.±20.0 %

BTEX

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01benzen ----

---- --------<0.037mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01ethylbenzen ----

---- --------<0.037mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01meta- & para-xylen ----

---- --------<0.018mg/kg suš.0.010S-VOCGMS01orto-xylen ----

0.4 Vyhovuje----<0.212mg/kg suš.0.170S-VOCGMS01suma BTEX mg/kg suš.----

---- --------<0.055mg/kg suš.0.030S-VOCGMS01suma xylenů ----

---- --------<0.100mg/kg suš.0.100S-VOCGMS01toluen ----

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------0.085mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01anthracen ±30.0 %

---- --------0.406mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)anthracen ±30.0 %

---- --------0.509mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)pyren ±30.0 %

---- --------0.617mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(b)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.093mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(g,h,i)perylen ±30.0 %

---- --------0.272mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(k)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.311mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01chrysen ±30.0 %

---- --------0.236mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fenanthren ±30.0 %

---- --------1.03mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.099mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren ±30.0 %

---- --------0.043mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01naftalen ±30.0 %

---- --------0.867mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01pyren ±30.0 %

6 Vyhovuje----4.57mg/kg suš.0.120S-SMVGMS01suma 12 PAU (odpad) mg/kg suš.±30.0 %

PCB

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 101 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 118 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 138 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 153 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 180 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 28 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 52 ----

0.2 Vyhovuje----<0.140mg/kg suš.0.140S-SMVGMS01suma 7 PCB mg/kg suš.----

organochlorové pesticidy

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDD ----

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8156

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2771Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8156001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDE ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDT ----

---- --------0.012mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDD ±40.0 %

---- --------0.012mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDE ±40.0 %

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDT ----

---- --------<0.040mg/kg suš.0.040S-OCPECD01suma 4 isomerů DDT ----

---- --------<0.060mg/kg suš.0.060S-OCPECD01suma 6 isomerů DDT ----

ropné uhlovodíky

300 Nevyhovuje----357mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40 frakce mg/kg suš.±30.0 %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 

10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14)a US EPA 3050. Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické 

výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován lučavkou 

královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_169 (US EPA 8081, příprava vzorků dle CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.2, CZ_SOP_D06_03_P02 kap. 9.2) 

Stanovení OCP a dalších halogenových látek metodou GC-ECD a výpočet sum organochlorových pesticidů a dalších 

halogenových látek z naměřených hodnot

S-OCPECD01

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2) Stanovení 

semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet sum semivolatilních 

organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu uhlovodíků C 5 – C40, jejich frakcí 

výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



True

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8157 31.3.2017

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2771 jezero Typfl Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 13.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 16.3.2017 - 31.3.2017

::Vzorkoval zákazník Ing. Mičan Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8157

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.2, sl. I - odpad na povrch terénu - 

ekotoxikologické testy

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, 

sl. I

2771Matrice: VÝLUH

Identifikace vzorku PR17Q8157001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus

---- Vyhovuje01.5%1.0W-ALGF-VTstimulace D. s. (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Daphnia magna

30 Vyhovuje----0%1W-DAPH-VTimobilizace (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Poecilia reticulata

0 Vyhovuje----0%1W-FISHF-VTmortalita (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Sinapis alba

---- Vyhovuje05.1%1.0W-SINA-VTstimulace S. a. (původní vzorek) %

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.2, sl. II - odpad na povrch terénu 

- ekotoxikologické testy

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, 

sl. II

2771Matrice: VÝLUH

Identifikace vzorku PR17Q8157001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus

30 Vyhovuje----1.5%1.0W-ALGF-VTstimulace D. s. (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Daphnia magna

30 Vyhovuje----0%1W-DAPH-VTimobilizace (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Poecilia reticulata

0 Vyhovuje----0%1W-FISHF-VTmortalita (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Sinapis alba

30 Vyhovuje----5.1%1.0W-SINA-VTstimulace S. a. (původní vzorek) %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_352 (ČSN EN ISO 8692, STN 83 8303) Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas.W-ALGF-VT

CZ_SOP_D06_07_351 (ČSN EN ISO 6341, STN 83 8303) Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna (zkouška akutní 

toxicity).

W-DAPH-VT

CZ_SOP_D06_07_350 (ČSN EN ISO 7346-1, ČSN EN ISO 7346-2, STN 83 8303) Stanovení akutní letální toxicity látek pro 

sladkovodní ryby.

W-FISHF-VT

CZ_SOP_D06_07_353 (Věstník MŽP, ročník XVII, částka 4/2007, str. 13-14; Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení 

ekotoxicity odpadů, Příloha č. 1 "Test na semenech hořčice bílé (Sinapis alba)", STN 83 8303)  Test toxicity na semenech 

hořčice bílé (Sinapis alba).

W-SINA-VT

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

ČSN EN 12457-4 Sítování a drcení vzorku na zrnitost < 10 mm.* S-PPHOM10

ČSN EN 12457-4 Příprava výluhu. Jednostupňová vsádková zkouška poměr kapalné a pevné fáze 10 L/kg pro materiály se 

zrnitostí menší než 10 mm.

S-PPL24CE

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8157

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



True

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8158 24.3.2017

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2772 jezero Kmuníčkovo Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 13.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 14.3.2017 - 23.3.2017

::Vzorkoval zákazník Ing. Mičan Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Vzorek(ky) PR17Q8158/001, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) vysokovroucí uhlovodíky s retenčním časem vyšším 

než je retenční čas C40.

Vzorek(y) PR17Q8158/001, metoda S-VOCGMS01 byl(y) alternativně extrahovány Soxhletovou technikou.

m= 2,82 kg

Vzorek(y) PR17Q8158/001, metoda S-VOCGMS01 - LOR bylo zvýšeno v důsledku nízké sušiny.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8158

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2772Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8158001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

fyzikální parametry

---- --------32.8%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C ±6.1 %

souhrnné parametry

1 Nevyhovuje----10.3mg/kg suš.1.0S-EOX-COUextrahovatelné organické 

halogeny (EOX)

mg/kg suš.±40.5 %

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

30 Vyhovuje----4.12mg/kg suš.1.00S-METAXHB1As mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----130mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Ba mg/kg suš.±20.0 %

5 Vyhovuje----0.678mg/kg suš.0.010S-METAXHB1Be mg/kg suš.±20.0 %

2.5 Vyhovuje----0.65mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd mg/kg suš.±20.0 %

30 Vyhovuje----8.28mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Co mg/kg suš.±20.0 %

200 Vyhovuje----27.0mg/kg suš.1.00S-METAXHB1Cr mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----27.8mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Cu mg/kg suš.±20.0 %

0.8 Vyhovuje----<0.20mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Hg mg/kg suš.----

80 Vyhovuje----19.3mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----51.5mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb mg/kg suš.±20.0 %

180 Vyhovuje----27.6mg/kg suš.1.00S-METAXHB1V mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----105mg/kg suš.3.0S-METAXHB1Zn mg/kg suš.±20.0 %

BTEX

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01benzen ----

---- --------<0.032mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01ethylbenzen ----

---- --------<0.032mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01meta- & para-xylen ----

---- --------<0.016mg/kg suš.0.010S-VOCGMS01orto-xylen ----

0.4 Vyhovuje----<0.199mg/kg suš.0.170S-VOCGMS01suma BTEX mg/kg suš.----

---- --------<0.047mg/kg suš.0.030S-VOCGMS01suma xylenů ----

---- --------<0.100mg/kg suš.0.100S-VOCGMS01toluen ----

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------0.084mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01anthracen ±30.0 %

---- --------0.243mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)anthracen ±30.0 %

---- --------0.294mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)pyren ±30.0 %

---- --------0.487mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(b)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.265mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(g,h,i)perylen ±30.0 %

---- --------0.177mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(k)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.226mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01chrysen ±30.0 %

---- --------0.207mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fenanthren ±30.0 %

---- --------0.664mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.229mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren ±30.0 %

---- --------0.055mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01naftalen ±30.0 %

---- --------0.553mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01pyren ±30.0 %

6 Vyhovuje----3.48mg/kg suš.0.120S-SMVGMS01suma 12 PAU (odpad) mg/kg suš.±30.0 %

PCB

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 101 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 118 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 138 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 153 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 180 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 28 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 52 ----

0.2 Vyhovuje----<0.140mg/kg suš.0.140S-SMVGMS01suma 7 PCB mg/kg suš.----

organochlorové pesticidy

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDD ----

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8158

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2772Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8158001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDE ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDT ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDD ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDE ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDT ----

---- --------<0.040mg/kg suš.0.040S-OCPECD01suma 4 isomerů DDT ----

---- --------<0.060mg/kg suš.0.060S-OCPECD01suma 6 isomerů DDT ----

ropné uhlovodíky

300 Nevyhovuje----304mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40 frakce mg/kg suš.±30.0 %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 

10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14)a US EPA 3050. Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické 

výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován lučavkou 

královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_169 (US EPA 8081, příprava vzorků dle CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.2, CZ_SOP_D06_03_P02 kap. 9.2) 

Stanovení OCP a dalších halogenových látek metodou GC-ECD a výpočet sum organochlorových pesticidů a dalších 

halogenových látek z naměřených hodnot

S-OCPECD01

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2) Stanovení 

semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet sum semivolatilních 

organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu uhlovodíků C 5 – C40, jejich frakcí 

výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



True

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8159 31.3.2017

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2772 jezero Kmuníčkovo Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 13.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 16.3.2017 - 31.3.2017

::Vzorkoval zákazník Ing. Mičan Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz



31.3.2017:Datum vystavení

2 z 3:Stránka

Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8159

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.2, sl. I - odpad na povrch terénu - 

ekotoxikologické testy

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, 

sl. I

2772Matrice: VÝLUH

Identifikace vzorku PR17Q8159001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus

---- Vyhovuje08.2%1.0W-ALGF-VTstimulace D. s. (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Daphnia magna

30 Vyhovuje----0%1W-DAPH-VTimobilizace (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Poecilia reticulata

0 Vyhovuje----0%1W-FISHF-VTmortalita (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Sinapis alba

---- Vyhovuje08.6%1.0W-SINA-VTstimulace S. a. (původní vzorek) %

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.2, sl. II - odpad na povrch terénu 

- ekotoxikologické testy

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, 

sl. II

2772Matrice: VÝLUH

Identifikace vzorku PR17Q8159001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus

30 Vyhovuje----8.2%1.0W-ALGF-VTstimulace D. s. (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Daphnia magna

30 Vyhovuje----0%1W-DAPH-VTimobilizace (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Poecilia reticulata

0 Vyhovuje----0%1W-FISHF-VTmortalita (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Sinapis alba

30 Vyhovuje----8.6%1.0W-SINA-VTstimulace S. a. (původní vzorek) %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_352 (ČSN EN ISO 8692, STN 83 8303) Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas.W-ALGF-VT

CZ_SOP_D06_07_351 (ČSN EN ISO 6341, STN 83 8303) Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna (zkouška akutní 

toxicity).

W-DAPH-VT

CZ_SOP_D06_07_350 (ČSN EN ISO 7346-1, ČSN EN ISO 7346-2, STN 83 8303) Stanovení akutní letální toxicity látek pro 

sladkovodní ryby.

W-FISHF-VT

CZ_SOP_D06_07_353 (Věstník MŽP, ročník XVII, částka 4/2007, str. 13-14; Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení 

ekotoxicity odpadů, Příloha č. 1 "Test na semenech hořčice bílé (Sinapis alba)", STN 83 8303)  Test toxicity na semenech 

hořčice bílé (Sinapis alba).

W-SINA-VT

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

ČSN EN 12457-4 Sítování a drcení vzorku na zrnitost < 10 mm.* S-PPHOM10

ČSN EN 12457-4 Příprava výluhu. Jednostupňová vsádková zkouška poměr kapalné a pevné fáze 10 L/kg pro materiály se 

zrnitostí menší než 10 mm.

S-PPL24CE

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8159

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



Protokol o zkoušce

: PR17R1684001 Zakázka : PR17R1684Identifikace 

vzorku

Datum vystavení : 10.4.2017

Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o.Zákazník : Ekologické audity a posudky s.r.o.

Kontakt : :KontaktIng. Jan Mičan Zákaznický servis

Adresa : :AdresaMíčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, 

Česká republika
E-mail : :E-mailmican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

Telefon : :Telefon+420 545223500 +420 226 226 228

Fax : :Fax+420 545223499 +420 284 081 635

Projekt : :Stránka2772 jezero Kmuníčkovo 1 z 3

----Číslo objednávky : :Datum přijetí vzorků 13.3.2017

Číslo předávacího 

protokolu

: :---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 (CZ-120-14-0402)

Místo odběru : :---- Datum zkoušky 3.4.2017 - 7.4.2017

Vzorkoval : :Zákazník Ing. MIČAN Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Vzorek(ky) PR17R1684/001, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) vysokovroucí uhlovodíky s retenčním časem vyšším než je 

retenční čas C401.

m= 0,48 kg

Jméno oprávněné osoby Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN 

EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz



10.4.2017:Datum vystavení

2 z 3:Stránka

:

:Zákazník Ekologické audity a posudky s.r.o.

Název vzorku PR17R1684001

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Matrice: SEDIMENT Název vzorku 2772/1 Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

Identifikace vzorku PR17R1684001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

Parametr Metoda LOQ Jednotka Výsledek NM Limit 

(min.)

Limit 

(max.)

Jednotka Vyhodnocení

fyzikální parametry

sušina při 105 °C S-DRY-GRCI 0.10 % 26.1 ±6.1 % ---- ---- ----

souhrnné parametry

extrahovatelné organické 

halogeny (EOX)

S-EOX-COU 1.0 mg/kg suš. <1.0 ---- ---- 1 mg/kg suš. Vyhovuje

ropné uhlovodíky

>C10 - C40 frakce S-TPHFID01 20 mg/kg suš. 1290 ±30.0 % ---- 300 mg/kg suš. Nevyhovuje

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Poznámky k limitům

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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:

:Zákazník Ekologické audity a posudky s.r.o.

Název vzorku PR17R1684001

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 

10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14)a US EPA 3050. Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické 

výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován lučavkou 

královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ČSN EN 15527, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 

9.4.2) Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet 

sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039, ČSN EN ISO 16703, ISO 16558-2) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu 

uhlovodíků C10 – C40, jejich frakcí výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí a 

výpočet sum jejich frakcí z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



Protokol o zkoušce

: PR17R1684002 Zakázka : PR17R1684Identifikace 

vzorku

Datum vystavení : 10.4.2017

Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o.Zákazník : Ekologické audity a posudky s.r.o.

Kontakt : :KontaktIng. Jan Mičan Zákaznický servis

Adresa : :AdresaMíčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, 

Česká republika
E-mail : :E-mailmican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

Telefon : :Telefon+420 545223500 +420 226 226 228

Fax : :Fax+420 545223499 +420 284 081 635

Projekt : :Stránka2772 jezero Kmuníčkovo 1 z 3

----Číslo objednávky : :Datum přijetí vzorků 13.3.2017

Číslo předávacího 

protokolu

: :---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 (CZ-120-14-0402)

Místo odběru : :---- Datum zkoušky 3.4.2017 - 7.4.2017

Vzorkoval : :Zákazník Ing. MIČAN Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Vzorek(ky) PR17R1684/002, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) vysokovroucí uhlovodíky s retenčním časem vyšším než je 

retenční čas C40.

m= 0,48 kg

Jméno oprávněné osoby Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN 

EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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:

:Zákazník Ekologické audity a posudky s.r.o.

Název vzorku PR17R1684002

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Matrice: SEDIMENT Název vzorku 2772/2 Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

Identifikace vzorku PR17R1684002

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

Parametr Metoda LOQ Jednotka Výsledek NM Limit 

(min.)

Limit 

(max.)

Jednotka Vyhodnocení

fyzikální parametry

sušina při 105 °C S-DRY-GRCI 0.10 % 47.1 ±6.1 % ---- ---- ----

souhrnné parametry

extrahovatelné organické 

halogeny (EOX)

S-EOX-COU 1.0 mg/kg suš. <1.0 ---- ---- 1 mg/kg suš. Vyhovuje

ropné uhlovodíky

>C10 - C40 frakce S-TPHFID01 20 mg/kg suš. 196 ±30.0 % ---- 300 mg/kg suš. Vyhovuje

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Poznámky k limitům

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce
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:

:Zákazník Ekologické audity a posudky s.r.o.

Název vzorku PR17R1684002

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 

10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14)a US EPA 3050. Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické 

výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován lučavkou 

královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ČSN EN 15527, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 

9.4.2) Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet 

sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039, ČSN EN ISO 16703, ISO 16558-2) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu 

uhlovodíků C10 – C40, jejich frakcí výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí a 

výpočet sum jejich frakcí z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



Protokol o zkoušce

: PR17R1684003 Zakázka : PR17R1684Identifikace 

vzorku

Datum vystavení : 10.4.2017

Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o.Zákazník : Ekologické audity a posudky s.r.o.

Kontakt : :KontaktIng. Jan Mičan Zákaznický servis

Adresa : :AdresaMíčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, 

Česká republika
E-mail : :E-mailmican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

Telefon : :Telefon+420 545223500 +420 226 226 228

Fax : :Fax+420 545223499 +420 284 081 635

Projekt : :Stránka2772 jezero Kmuníčkovo 1 z 3

----Číslo objednávky : :Datum přijetí vzorků 13.3.2017

Číslo předávacího 

protokolu

: :---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 (CZ-120-14-0402)

Místo odběru : :---- Datum zkoušky 3.4.2017 - 7.4.2017

Vzorkoval : :Zákazník Ing. MIČAN Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Vzorek(ky) PR17R1684/003, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) vysokovroucí uhlovodíky s retenčním časem vyšším než je 

retenční čas C40.

m= 0,44 kg

Jméno oprávněné osoby Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN 

EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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:

:Zákazník Ekologické audity a posudky s.r.o.

Název vzorku PR17R1684003

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Matrice: SEDIMENT Název vzorku 2772/3 Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

Identifikace vzorku PR17R1684003

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

Parametr Metoda LOQ Jednotka Výsledek NM Limit 

(min.)

Limit 

(max.)

Jednotka Vyhodnocení

fyzikální parametry

sušina při 105 °C S-DRY-GRCI 0.10 % 41.4 ±6.1 % ---- ---- ----

souhrnné parametry

extrahovatelné organické 

halogeny (EOX)

S-EOX-COU 1.0 mg/kg suš. <1.0 ---- ---- 1 mg/kg suš. Vyhovuje

ropné uhlovodíky

>C10 - C40 frakce S-TPHFID01 20 mg/kg suš. 139 ±30.0 % ---- 300 mg/kg suš. Vyhovuje

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Poznámky k limitům

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



10.4.2017:Datum vystavení

3 z 3:Stránka

:

:Zákazník Ekologické audity a posudky s.r.o.

Název vzorku PR17R1684003

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 

10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14)a US EPA 3050. Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické 

výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován lučavkou 

královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ČSN EN 15527, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 

9.4.2) Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet 

sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039, ČSN EN ISO 16703, ISO 16558-2) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu 

uhlovodíků C10 – C40, jejich frakcí výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí a 

výpočet sum jejich frakcí z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



True

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8160 24.3.2017

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2773 jezero Roučkovo Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 13.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 14.3.2017 - 23.3.2017

::Vzorkoval zákazník Ing. Mičan Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

m = 3,14 kg

Vzorek(ky) PR17Q8160/001, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) vysokovroucí uhlovodíky s retenčním časem vyšším 

než je retenční čas C40.

Vzorek(y) PR17Q8160/001, metoda S-VOCGMS01 - LOR bylo zvýšeno v důsledku nízké sušiny.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8160

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2773Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8160001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

fyzikální parametry

---- --------31.5%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C ±6.1 %

souhrnné parametry

1 Vyhovuje----<1.0mg/kg suš.1.0S-EOX-COUextrahovatelné organické 

halogeny (EOX)

mg/kg suš.----

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

30 Vyhovuje----7.05mg/kg suš.1.00S-METAXHB1As mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----183mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Ba mg/kg suš.±20.0 %

5 Vyhovuje----0.916mg/kg suš.0.010S-METAXHB1Be mg/kg suš.±20.0 %

2.5 Vyhovuje----1.40mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd mg/kg suš.±20.0 %

30 Vyhovuje----11.2mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Co mg/kg suš.±20.0 %

200 Vyhovuje----36.1mg/kg suš.1.00S-METAXHB1Cr mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----40.2mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Cu mg/kg suš.±20.0 %

0.8 Vyhovuje----<0.20mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Hg mg/kg suš.----

80 Vyhovuje----26.5mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----31.5mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb mg/kg suš.±20.0 %

180 Vyhovuje----35.5mg/kg suš.1.00S-METAXHB1V mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----180mg/kg suš.3.0S-METAXHB1Zn mg/kg suš.±20.0 %

BTEX

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01benzen ----

---- --------<0.034mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01ethylbenzen ----

---- --------<0.034mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01meta- & para-xylen ----

---- --------<0.017mg/kg suš.0.010S-VOCGMS01orto-xylen ----

0.4 Vyhovuje----<0.206mg/kg suš.0.170S-VOCGMS01suma BTEX mg/kg suš.----

---- --------<0.052mg/kg suš.0.030S-VOCGMS01suma xylenů ----

---- --------<0.100mg/kg suš.0.100S-VOCGMS01toluen ----

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------0.081mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01anthracen ±30.0 %

---- --------0.450mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)anthracen ±30.0 %

---- --------0.571mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)pyren ±30.0 %

---- --------0.562mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(b)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.172mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(g,h,i)perylen ±30.0 %

---- --------0.354mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(k)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.615mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01chrysen ±30.0 %

---- --------0.331mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fenanthren ±30.0 %

---- --------1.20mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.209mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren ±30.0 %

---- --------0.050mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01naftalen ±30.0 %

---- --------0.964mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01pyren ±30.0 %

6 Vyhovuje----5.56mg/kg suš.0.120S-SMVGMS01suma 12 PAU (odpad) mg/kg suš.±30.0 %

PCB

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 101 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 118 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 138 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 153 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 180 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 28 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 52 ----

0.2 Vyhovuje----<0.140mg/kg suš.0.140S-SMVGMS01suma 7 PCB mg/kg suš.----

organochlorové pesticidy

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDD ----

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8160

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2773Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8160001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDE ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDT ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDD ----

---- --------0.016mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDE ±40.0 %

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDT ----

---- --------<0.040mg/kg suš.0.040S-OCPECD01suma 4 isomerů DDT ----

---- --------<0.060mg/kg suš.0.060S-OCPECD01suma 6 isomerů DDT ----

ropné uhlovodíky

300 Nevyhovuje----575mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40 frakce mg/kg suš.±30.0 %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 

10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14)a US EPA 3050. Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické 

výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován lučavkou 

královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_169 (US EPA 8081, příprava vzorků dle CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.2, CZ_SOP_D06_03_P02 kap. 9.2) 

Stanovení OCP a dalších halogenových látek metodou GC-ECD a výpočet sum organochlorových pesticidů a dalších 

halogenových látek z naměřených hodnot

S-OCPECD01

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2) Stanovení 

semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet sum semivolatilních 

organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu uhlovodíků C 5 – C40, jejich frakcí 

výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



True

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8161 7.4.2017

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2773 jezero Roučkovo Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 13.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 16.3.2017 - 7.4.2017

::Vzorkoval zákazník Ing. Mičan Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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2 z 3:Stránka

Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8161

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.2, sl. I - odpad na povrch terénu - 

ekotoxikologické testy

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, 

sl. I

2773Matrice: VÝLUH

Identifikace vzorku PR17Q8161001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus

---- Vyhovuje05.9%1.0W-ALGF-VTstimulace D. s. (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Daphnia magna

30 Vyhovuje----0%1W-DAPH-VTimobilizace (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Poecilia reticulata

0 Vyhovuje----0%1W-FISHF-VTmortalita (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Sinapis alba

---- Vyhovuje022.0%1.0W-SINA-VTstimulace S. a. (původní vzorek) %

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.2, sl. II - odpad na povrch terénu 

- ekotoxikologické testy

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, 

sl. II

2773Matrice: VÝLUH

Identifikace vzorku PR17Q8161001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus

30 Vyhovuje----5.9%1.0W-ALGF-VTstimulace D. s. (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Daphnia magna

30 Vyhovuje----0%1W-DAPH-VTimobilizace (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Poecilia reticulata

0 Vyhovuje----0%1W-FISHF-VTmortalita (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Sinapis alba

30 Vyhovuje----22.0%1.0W-SINA-VTstimulace S. a. (původní vzorek) %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_352 (ČSN EN ISO 8692, STN 83 8303) Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas.W-ALGF-VT

CZ_SOP_D06_07_351 (ČSN EN ISO 6341, STN 83 8303) Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna (zkouška akutní 

toxicity).

W-DAPH-VT

CZ_SOP_D06_07_350 (ČSN EN ISO 7346-1, ČSN EN ISO 7346-2, STN 83 8303) Stanovení akutní letální toxicity látek pro 

sladkovodní ryby.

W-FISHF-VT

CZ_SOP_D06_07_353 (Věstník MŽP, ročník XVII, částka 4/2007, str. 13-14; Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení 

ekotoxicity odpadů, Příloha č. 1 "Test na semenech hořčice bílé (Sinapis alba)", STN 83 8303)  Test toxicity na semenech 

hořčice bílé (Sinapis alba).

W-SINA-VT

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

ČSN EN 12457-4 Sítování a drcení vzorku na zrnitost < 10 mm.* S-PPHOM10

ČSN EN 12457-4 Příprava výluhu. Jednostupňová vsádková zkouška poměr kapalné a pevné fáze 10 L/kg pro materiály se 

zrnitostí menší než 10 mm.

S-PPL24CE

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8161

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



Protokol o zkoušce

: PR17R1685001 Zakázka : PR17R1685Identifikace 

vzorku

Datum vystavení : 13.4.2017

Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o.Zákazník : Ekologické audity a posudky s.r.o.

Kontakt : :KontaktIng. Jan Mičan Zákaznický servis

Adresa : :AdresaMíčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, 

Česká republika
E-mail : :E-mailmican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

Telefon : :Telefon+420 545223500 +420 226 226 228

Fax : :Fax+420 545223499 +420 284 081 635

Projekt : :Stránka2773 jezero Roučkovo 1 z 3

----Číslo objednávky : :Datum přijetí vzorků 13.3.2017

Číslo předávacího 

protokolu

: :---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 (CZ-120-14-0402)

Místo odběru : :---- Datum zkoušky 3.4.2017 - 12.4.2017

Vzorkoval : :Zákazník Ing. MIČAN Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

m= 0,40 kg

Vzorek(ky) PR17R1685/001, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) vysokovroucí uhlovodíky s retenčním časem vyšším než je 

retenční čas C40.

Jméno oprávněné osoby Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN 

EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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:

:Zákazník Ekologické audity a posudky s.r.o.

Název vzorku PR17R1685001

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Matrice: SEDIMENT Název vzorku 2773/1 Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

Identifikace vzorku PR17R1685001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

Parametr Metoda LOQ Jednotka Výsledek NM Limit 

(min.)

Limit 

(max.)

Jednotka Vyhodnocení

fyzikální parametry

sušina při 105 °C S-DRY-GRCI 0.10 % 22.7 ±6.1 % ---- ---- ----

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

Cd S-METAXHB1 0.40 mg/kg suš. 1.42 ±20.0 % ---- 2.5 mg/kg suš. Vyhovuje

ropné uhlovodíky

>C10 - C40 frakce S-TPHFID01 20 mg/kg suš. 2440 ±30.0 % ---- 300 mg/kg suš. Nevyhovuje

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Poznámky k limitům

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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:

:Zákazník Ekologické audity a posudky s.r.o.

Název vzorku PR17R1685001

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 (US 

EPA 3050, ČSN 13657) kap. 10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14). Stanovení prvků metodou ICP-OES a 

stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a 

mineralizován lučavkou královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ČSN EN 15527, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 

9.4.2) Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet 

sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039, ČSN EN ISO 16703, ISO 16558-2) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu 

uhlovodíků C10 – C40, jejich frakcí výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí a 

výpočet sum jejich frakcí z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



Protokol o zkoušce

: PR17R1685002 Zakázka : PR17R1685Identifikace 

vzorku

Datum vystavení : 13.4.2017

Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o.Zákazník : Ekologické audity a posudky s.r.o.

Kontakt : :KontaktIng. Jan Mičan Zákaznický servis

Adresa : :AdresaMíčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, 

Česká republika
E-mail : :E-mailmican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

Telefon : :Telefon+420 545223500 +420 226 226 228

Fax : :Fax+420 545223499 +420 284 081 635

Projekt : :Stránka2773 jezero Roučkovo 1 z 3

----Číslo objednávky : :Datum přijetí vzorků 13.3.2017

Číslo předávacího 

protokolu

: :---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 (CZ-120-14-0402)

Místo odběru : :---- Datum zkoušky 3.4.2017 - 12.4.2017

Vzorkoval : :Zákazník Ing. MIČAN Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

m= 0,44 kg

Vzorek(ky) PR17R1685/002, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) vysokovroucí uhlovodíky s retenčním časem vyšším než je 

retenční čas C40.

Jméno oprávněné osoby Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN 

EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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:

:Zákazník Ekologické audity a posudky s.r.o.

Název vzorku PR17R1685002

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Matrice: SEDIMENT Název vzorku 2773/2 Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

Identifikace vzorku PR17R1685002

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

Parametr Metoda LOQ Jednotka Výsledek NM Limit 

(min.)

Limit 

(max.)

Jednotka Vyhodnocení

fyzikální parametry

sušina při 105 °C S-DRY-GRCI 0.10 % 35.0 ±6.1 % ---- ---- ----

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

Cd S-METAXHB1 0.40 mg/kg suš. 0.90 ±20.0 % ---- 2.5 mg/kg suš. Vyhovuje

ropné uhlovodíky

>C10 - C40 frakce S-TPHFID01 20 mg/kg suš. 1410 ±30.0 % ---- 300 mg/kg suš. Nevyhovuje

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Poznámky k limitům

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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:

:Zákazník Ekologické audity a posudky s.r.o.

Název vzorku PR17R1685002

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 (US 

EPA 3050, ČSN 13657) kap. 10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14). Stanovení prvků metodou ICP-OES a 

stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a 

mineralizován lučavkou královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ČSN EN 15527, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 

9.4.2) Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet 

sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039, ČSN EN ISO 16703, ISO 16558-2) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu 

uhlovodíků C10 – C40, jejich frakcí výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí a 

výpočet sum jejich frakcí z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



Protokol o zkoušce

: PR17R1685003 Zakázka : PR17R1685Identifikace 

vzorku

Datum vystavení : 13.4.2017

Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o.Zákazník : Ekologické audity a posudky s.r.o.

Kontakt : :KontaktIng. Jan Mičan Zákaznický servis

Adresa : :AdresaMíčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, 

Česká republika
E-mail : :E-mailmican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

Telefon : :Telefon+420 545223500 +420 226 226 228

Fax : :Fax+420 545223499 +420 284 081 635

Projekt : :Stránka2773 jezero Roučkovo 1 z 3

----Číslo objednávky : :Datum přijetí vzorků 13.3.2017

Číslo předávacího 

protokolu

: :---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 (CZ-120-14-0402)

Místo odběru : :---- Datum zkoušky 3.4.2017 - 12.4.2017

Vzorkoval : :Zákazník Ing. MIČAN Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

m= 0,44 kg

Vzorek(ky) PR17R1685/003, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) vysokovroucí uhlovodíky s retenčním časem vyšším než je 

retenční čas C40.

Jméno oprávněné osoby Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN 

EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz



13.4.2017:Datum vystavení

2 z 3:Stránka

:

:Zákazník Ekologické audity a posudky s.r.o.

Název vzorku PR17R1685003

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Matrice: SEDIMENT Název vzorku 2773/3 Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

Identifikace vzorku PR17R1685003

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

Parametr Metoda LOQ Jednotka Výsledek NM Limit 

(min.)

Limit 

(max.)

Jednotka Vyhodnocení

fyzikální parametry

sušina při 105 °C S-DRY-GRCI 0.10 % 41.4 ±6.1 % ---- ---- ----

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

Cd S-METAXHB1 0.40 mg/kg suš. <0.40 ---- ---- 2.5 mg/kg suš. Vyhovuje

ropné uhlovodíky

>C10 - C40 frakce S-TPHFID01 20 mg/kg suš. 394 ±30.0 % ---- 300 mg/kg suš. Nevyhovuje

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Poznámky k limitům

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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:

:Zákazník Ekologické audity a posudky s.r.o.

Název vzorku PR17R1685003

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 (US 

EPA 3050, ČSN 13657) kap. 10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14). Stanovení prvků metodou ICP-OES a 

stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a 

mineralizován lučavkou královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ČSN EN 15527, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 

9.4.2) Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet 

sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039, ČSN EN ISO 16703, ISO 16558-2) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu 

uhlovodíků C10 – C40, jejich frakcí výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí a 

výpočet sum jejich frakcí z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



Protokol o zkoušce

: PR17R1685004 Zakázka : PR17R1685Identifikace 

vzorku

Datum vystavení : 13.4.2017

Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o.Zákazník : Ekologické audity a posudky s.r.o.

Kontakt : :KontaktIng. Jan Mičan Zákaznický servis

Adresa : :AdresaMíčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, 

Česká republika
E-mail : :E-mailmican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

Telefon : :Telefon+420 545223500 +420 226 226 228

Fax : :Fax+420 545223499 +420 284 081 635

Projekt : :Stránka2773 jezero Roučkovo 1 z 3

----Číslo objednávky : :Datum přijetí vzorků 13.3.2017

Číslo předávacího 

protokolu

: :---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 (CZ-120-14-0402)

Místo odběru : :---- Datum zkoušky 3.4.2017 - 12.4.2017

Vzorkoval : :Zákazník Ing. MIČAN Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Vzorek(ky) PR17R1685/004, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) vysokovroucí uhlovodíky s retenčním časem vyšším než je 

retenční čas C40.

m= 0,30 kg

Jméno oprávněné osoby Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN 

EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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:

:Zákazník Ekologické audity a posudky s.r.o.

Název vzorku PR17R1685004

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Matrice: SEDIMENT Název vzorku 2773/4 Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

Identifikace vzorku PR17R1685004

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

Parametr Metoda LOQ Jednotka Výsledek NM Limit 

(min.)

Limit 

(max.)

Jednotka Vyhodnocení

fyzikální parametry

sušina při 105 °C S-DRY-GRCI 0.10 % 44.4 ±6.1 % ---- ---- ----

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

Cd S-METAXHB1 0.40 mg/kg suš. <0.40 ---- ---- 2.5 mg/kg suš. Vyhovuje

ropné uhlovodíky

>C10 - C40 frakce S-TPHFID01 20 mg/kg suš. 111 ±30.0 % ---- 300 mg/kg suš. Vyhovuje

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Poznámky k limitům

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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:

:Zákazník Ekologické audity a posudky s.r.o.

Název vzorku PR17R1685004

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 (US 

EPA 3050, ČSN 13657) kap. 10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14). Stanovení prvků metodou ICP-OES a 

stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a 

mineralizován lučavkou královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ČSN EN 15527, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 

9.4.2) Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet 

sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039, ČSN EN ISO 16703, ISO 16558-2) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu 

uhlovodíků C10 – C40, jejich frakcí výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí a 

výpočet sum jejich frakcí z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



True

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8362 29.3.2017

:Oprava 1

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2774 jezero Ledárenské Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 13.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 15.3.2017 - 24.3.2017

::Vzorkoval zákazník Ing.Mičan Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

m = 3,14 kg

Vzorek PR17Q8362-001 metoda S-METAXHB1 kyselý rozklad byl provedený z původního nevysušeného vzorku.

PR17Q8362 S-METAXHB – LOR bylo navýšeno přepočtem výsledků na mg/kg DW – korekcí na sušinu vzorku.

Oprava č. 1 - doplněna poznámka.

Vzorek(y) PR17Q8362/001, metoda S-VOCGMS01  - LOR bylo zvýšeno v důsledku nízké sušiny.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz



29.3.2017:Datum vystavení

2 z 3:Stránka

Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8362  Oprava 1

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2774Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8362001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

fyzikální parametry

---- --------32.5%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C ±6.1 %

souhrnné parametry

1 Vyhovuje----<1.0mg/kg suš.1.0S-EOX-COUextrahovatelné organické 

halogeny (EOX)

mg/kg suš.----

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

30 Vyhovuje----3.67mg/kg suš.1.00S-METAXHB1As mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----165mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Ba mg/kg suš.±20.0 %

5 Vyhovuje----0.934mg/kg suš.0.010S-METAXHB1Be mg/kg suš.±20.0 %

2.5 Vyhovuje----<0.80mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd mg/kg suš.----

30 Vyhovuje----12.4mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Co mg/kg suš.±20.0 %

200 Vyhovuje----34.9mg/kg suš.1.00S-METAXHB1Cr mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----33.8mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Cu mg/kg suš.±20.0 %

0.8 Vyhovuje----<0.40mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Hg mg/kg suš.----

80 Vyhovuje----27.6mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----33.0mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb mg/kg suš.±20.0 %

180 Vyhovuje----36.2mg/kg suš.1.00S-METAXHB1V mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----119mg/kg suš.3.0S-METAXHB1Zn mg/kg suš.±20.0 %

BTEX

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01benzen ----

---- --------<0.035mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01ethylbenzen ----

---- --------<0.035mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01meta- & para-xylen ----

---- --------<0.017mg/kg suš.0.010S-VOCGMS01orto-xylen ----

0.4 Vyhovuje----<0.207mg/kg suš.0.170S-VOCGMS01suma BTEX mg/kg suš.----

---- --------<0.052mg/kg suš.0.030S-VOCGMS01suma xylenů ----

---- --------<0.100mg/kg suš.0.100S-VOCGMS01toluen ----

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------0.081mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01anthracen ±30.0 %

---- --------0.425mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)anthracen ±30.0 %

---- --------0.456mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)pyren ±30.0 %

---- --------0.561mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(b)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.226mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(g,h,i)perylen ±30.0 %

---- --------0.325mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(k)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.502mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01chrysen ±30.0 %

---- --------0.365mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fenanthren ±30.0 %

---- --------1.15mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.228mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren ±30.0 %

---- --------0.036mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01naftalen ±30.0 %

---- --------0.891mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01pyren ±30.0 %

6 Vyhovuje----5.24mg/kg suš.0.120S-SMVGMS01suma 12 PAU (odpad) mg/kg suš.±30.0 %

PCB

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 101 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 118 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 138 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 153 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 180 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 28 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 52 ----

0.2 Vyhovuje----<0.140mg/kg suš.0.140S-SMVGMS01suma 7 PCB mg/kg suš.----

organochlorové pesticidy

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDD ----

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8362  Oprava 1

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2774Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8362001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDE ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDT ----

---- --------0.024mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDD ±40.0 %

---- --------0.019mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDE ±40.0 %

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDT ----

---- --------0.043mg/kg suš.0.040S-OCPECD01suma 4 isomerů DDT

---- --------<0.060mg/kg suš.0.060S-OCPECD01suma 6 isomerů DDT ----

ropné uhlovodíky

300 Vyhovuje----202mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40 frakce mg/kg suš.±30.0 %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 

10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14)a US EPA 3050. Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické 

výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován lučavkou 

královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_169 (US EPA 8081, příprava vzorků dle CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.2, CZ_SOP_D06_03_P02 kap. 9.2) 

Stanovení OCP a dalších halogenových látek metodou GC-ECD a výpočet sum organochlorových pesticidů a dalších 

halogenových látek z naměřených hodnot

S-OCPECD01

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2) Stanovení 

semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet sum semivolatilních 

organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu uhlovodíků C 5 – C40, jejich frakcí 

výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.
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True

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8363 10.4.2017

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2774 jezero Ledárenské Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 13.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 16.3.2017 - 10.4.2017

::Vzorkoval zákazník Ing. Mičan Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8363

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.2, sl. I - odpad na povrch terénu - 

ekotoxikologické testy

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, 

sl. I

2774Matrice: VÝLUH

Identifikace vzorku PR17Q8363001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus

---- Vyhovuje019.1%1.0W-ALGF-VTstimulace D. s. (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Daphnia magna

30 Vyhovuje----0%1W-DAPH-VTimobilizace (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Poecilia reticulata

0 Vyhovuje----0%1W-FISHF-VTmortalita (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Sinapis alba

---- Vyhovuje014.9%1.0W-SINA-VTstimulace S. a. (původní vzorek) %

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.2, sl. II - odpad na povrch terénu 

- ekotoxikologické testy

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, 

sl. II

2774Matrice: VÝLUH

Identifikace vzorku PR17Q8363001

Datum odběru/čas odběru 13.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus

30 Vyhovuje----19.1%1.0W-ALGF-VTstimulace D. s. (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Daphnia magna

30 Vyhovuje----0%1W-DAPH-VTimobilizace (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Poecilia reticulata

0 Vyhovuje----0%1W-FISHF-VTmortalita (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Sinapis alba

30 Vyhovuje----14.9%1.0W-SINA-VTstimulace S. a. (původní vzorek) %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_352 (ČSN EN ISO 8692, STN 83 8303) Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas.W-ALGF-VT

CZ_SOP_D06_07_351 (ČSN EN ISO 6341, STN 83 8303) Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna (zkouška akutní 

toxicity).

W-DAPH-VT

CZ_SOP_D06_07_350 (ČSN EN ISO 7346-1, ČSN EN ISO 7346-2, STN 83 8303) Stanovení akutní letální toxicity látek pro 

sladkovodní ryby.

W-FISHF-VT

CZ_SOP_D06_07_353 (Věstník MŽP, ročník XVII, částka 4/2007, str. 13-14; Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení 

ekotoxicity odpadů, Příloha č. 1 "Test na semenech hořčice bílé (Sinapis alba)", STN 83 8303)  Test toxicity na semenech 

hořčice bílé (Sinapis alba).

W-SINA-VT

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

ČSN EN 12457-4 Sítování a drcení vzorku na zrnitost < 10 mm.* S-PPHOM10

ČSN EN 12457-4 Příprava výluhu. Jednostupňová vsádková zkouška poměr kapalné a pevné fáze 10 L/kg pro materiály se 

zrnitostí menší než 10 mm.

S-PPL24CE

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8363

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



True

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8827 24.3.2017

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2775 jezero Plavecké Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 14.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 17.3.2017 - 23.3.2017

::Vzorkoval Zákazník-Ing. Mičan Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

m=3,74kg

Vzorek(y) PR17Q8827/1, metoda S-VOCGMS01 - LOR zvýšeno v důsledku nízké sušiny.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz



24.3.2017:Datum vystavení

2 z 3:Stránka

Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8827

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2775Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8827001

Datum odběru/čas odběru 14.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

fyzikální parametry

---- --------44.1%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C ±6.1 %

souhrnné parametry

1 Vyhovuje----<1.0mg/kg suš.1.0S-EOX-COUextrahovatelné organické 

halogeny (EOX)

mg/kg suš.----

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

30 Vyhovuje----4.79mg/kg suš.1.00S-METAXHB1As mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----141mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Ba mg/kg suš.±20.0 %

5 Vyhovuje----0.778mg/kg suš.0.010S-METAXHB1Be mg/kg suš.±20.0 %

2.5 Vyhovuje----0.43mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd mg/kg suš.±20.0 %

30 Vyhovuje----9.94mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Co mg/kg suš.±20.0 %

200 Vyhovuje----29.4mg/kg suš.1.00S-METAXHB1Cr mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----25.5mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Cu mg/kg suš.±20.0 %

0.8 Vyhovuje----<0.20mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Hg mg/kg suš.----

80 Vyhovuje----25.1mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----21.8mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb mg/kg suš.±20.0 %

180 Vyhovuje----32.2mg/kg suš.1.00S-METAXHB1V mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----95.0mg/kg suš.3.0S-METAXHB1Zn mg/kg suš.±20.0 %

BTEX

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01benzen ----

---- --------<0.037mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01ethylbenzen ----

---- --------<0.037mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01meta- & para-xylen ----

---- --------<0.018mg/kg suš.0.010S-VOCGMS01orto-xylen ----

0.4 Vyhovuje----<0.213mg/kg suš.0.170S-VOCGMS01suma BTEX mg/kg suš.----

---- --------<0.056mg/kg suš.0.030S-VOCGMS01suma xylenů ----

---- --------<0.100mg/kg suš.0.100S-VOCGMS01toluen ----

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------0.016mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01anthracen ±30.0 %

---- --------0.062mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)anthracen ±30.0 %

---- --------0.070mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)pyren ±30.0 %

---- --------0.107mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(b)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.038mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(g,h,i)perylen ±30.0 %

---- --------0.043mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(k)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.062mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01chrysen ±30.0 %

---- --------0.058mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fenanthren ±30.0 %

---- --------0.189mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.036mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren ±30.0 %

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01naftalen ----

---- --------0.157mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01pyren ±30.0 %

6 Vyhovuje----0.838mg/kg suš.0.120S-SMVGMS01suma 12 PAU (odpad) mg/kg suš.±30.0 %

PCB

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 101 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 118 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 138 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 153 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 180 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 28 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 52 ----

0.2 Vyhovuje----<0.140mg/kg suš.0.140S-SMVGMS01suma 7 PCB mg/kg suš.----

organochlorové pesticidy

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDD ----

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8827

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2775Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8827001

Datum odběru/čas odběru 14.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDE ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDT ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDD ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDE ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDT ----

---- --------<0.040mg/kg suš.0.040S-OCPECD01suma 4 isomerů DDT ----

---- --------<0.060mg/kg suš.0.060S-OCPECD01suma 6 isomerů DDT ----

ropné uhlovodíky

300 Vyhovuje----165mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40 frakce mg/kg suš.±30.0 %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 

10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14)a US EPA 3050. Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické 

výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován lučavkou 

královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_169 (US EPA 8081, příprava vzorků dle CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.2, CZ_SOP_D06_03_P02 kap. 9.2) 

Stanovení OCP a dalších halogenových látek metodou GC-ECD a výpočet sum organochlorových pesticidů a dalších 

halogenových látek z naměřených hodnot

S-OCPECD01

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2) Stanovení 

semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet sum semivolatilních 

organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu uhlovodíků C 5 – C40, jejich frakcí 

výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



True

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8827 24.3.2017

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2775 jezero Plavecké Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 14.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 17.3.2017 - 23.3.2017

::Vzorkoval Zákazník-Ing. Mičan Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

m=3,74kg

Vzorek(y) PR17Q8827/1, metoda S-VOCGMS01 - LOR zvýšeno v důsledku nízké sušiny.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8827

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2775Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8827001

Datum odběru/čas odběru 14.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

fyzikální parametry

---- --------44.1%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C ±6.1 %

souhrnné parametry

1 Vyhovuje----<1.0mg/kg suš.1.0S-EOX-COUextrahovatelné organické 

halogeny (EOX)

mg/kg suš.----

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

30 Vyhovuje----4.79mg/kg suš.1.00S-METAXHB1As mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----141mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Ba mg/kg suš.±20.0 %

5 Vyhovuje----0.778mg/kg suš.0.010S-METAXHB1Be mg/kg suš.±20.0 %

2.5 Vyhovuje----0.43mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd mg/kg suš.±20.0 %

30 Vyhovuje----9.94mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Co mg/kg suš.±20.0 %

200 Vyhovuje----29.4mg/kg suš.1.00S-METAXHB1Cr mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----25.5mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Cu mg/kg suš.±20.0 %

0.8 Vyhovuje----<0.20mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Hg mg/kg suš.----

80 Vyhovuje----25.1mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----21.8mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb mg/kg suš.±20.0 %

180 Vyhovuje----32.2mg/kg suš.1.00S-METAXHB1V mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----95.0mg/kg suš.3.0S-METAXHB1Zn mg/kg suš.±20.0 %

BTEX

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01benzen ----

---- --------<0.037mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01ethylbenzen ----

---- --------<0.037mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01meta- & para-xylen ----

---- --------<0.018mg/kg suš.0.010S-VOCGMS01orto-xylen ----

0.4 Vyhovuje----<0.213mg/kg suš.0.170S-VOCGMS01suma BTEX mg/kg suš.----

---- --------<0.056mg/kg suš.0.030S-VOCGMS01suma xylenů ----

---- --------<0.100mg/kg suš.0.100S-VOCGMS01toluen ----

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------0.016mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01anthracen ±30.0 %

---- --------0.062mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)anthracen ±30.0 %

---- --------0.070mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)pyren ±30.0 %

---- --------0.107mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(b)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.038mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(g,h,i)perylen ±30.0 %

---- --------0.043mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(k)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.062mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01chrysen ±30.0 %

---- --------0.058mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fenanthren ±30.0 %

---- --------0.189mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.036mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren ±30.0 %

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01naftalen ----

---- --------0.157mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01pyren ±30.0 %

6 Vyhovuje----0.838mg/kg suš.0.120S-SMVGMS01suma 12 PAU (odpad) mg/kg suš.±30.0 %

PCB

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 101 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 118 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 138 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 153 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 180 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 28 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 52 ----

0.2 Vyhovuje----<0.140mg/kg suš.0.140S-SMVGMS01suma 7 PCB mg/kg suš.----

organochlorové pesticidy

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDD ----

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8827

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2775Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8827001

Datum odběru/čas odběru 14.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDE ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDT ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDD ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDE ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDT ----

---- --------<0.040mg/kg suš.0.040S-OCPECD01suma 4 isomerů DDT ----

---- --------<0.060mg/kg suš.0.060S-OCPECD01suma 6 isomerů DDT ----

ropné uhlovodíky

300 Vyhovuje----165mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40 frakce mg/kg suš.±30.0 %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 

10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14)a US EPA 3050. Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické 

výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován lučavkou 

královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_169 (US EPA 8081, příprava vzorků dle CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.2, CZ_SOP_D06_03_P02 kap. 9.2) 

Stanovení OCP a dalších halogenových látek metodou GC-ECD a výpočet sum organochlorových pesticidů a dalších 

halogenových látek z naměřených hodnot

S-OCPECD01

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2) Stanovení 

semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet sum semivolatilních 

organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu uhlovodíků C 5 – C40, jejich frakcí 

výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8822 24.3.2017

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2776 jezero Strakovo Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 14.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 17.3.2017 - 23.3.2017

::Vzorkoval Zákazník-Ing. Mičan Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Vzorek(ky) PR17Q8822/001, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) vysokovroucí uhlovodíky s retenčním časem vyšším 

než je retenční čas C40.

m=3,54kg

Vzorek(y) PR17Q8822/001, metoda S-VOCGMS01 - LOR zvýšeno z důvodu nízké sušiny.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8822

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2776Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8822001

Datum odběru/čas odběru 14.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

fyzikální parametry

---- --------34.8%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C ±6.1 %

souhrnné parametry

1 Vyhovuje----<1.0mg/kg suš.1.0S-EOX-COUextrahovatelné organické 

halogeny (EOX)

mg/kg suš.----

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

30 Vyhovuje----3.88mg/kg suš.1.00S-METAXHB1As mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----200mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Ba mg/kg suš.±20.0 %

5 Vyhovuje----1.12mg/kg suš.0.010S-METAXHB1Be mg/kg suš.±20.0 %

2.5 Vyhovuje----<0.40mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd mg/kg suš.----

30 Vyhovuje----12.8mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Co mg/kg suš.±20.0 %

200 Vyhovuje----38.2mg/kg suš.1.00S-METAXHB1Cr mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----23.1mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Cu mg/kg suš.±20.0 %

0.8 Vyhovuje----<0.20mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Hg mg/kg suš.----

80 Vyhovuje----30.6mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----16.0mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb mg/kg suš.±20.0 %

180 Vyhovuje----41.4mg/kg suš.1.00S-METAXHB1V mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----80.8mg/kg suš.3.0S-METAXHB1Zn mg/kg suš.±20.0 %

BTEX

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01benzen ----

---- --------<0.036mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01ethylbenzen ----

---- --------<0.036mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01meta- & para-xylen ----

---- --------<0.018mg/kg suš.0.010S-VOCGMS01orto-xylen ----

0.4 Vyhovuje----<0.211mg/kg suš.0.170S-VOCGMS01suma BTEX mg/kg suš.----

---- --------<0.054mg/kg suš.0.030S-VOCGMS01suma xylenů ----

---- --------<0.100mg/kg suš.0.100S-VOCGMS01toluen ----

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01anthracen ----

---- --------0.051mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)anthracen ±30.0 %

---- --------0.065mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)pyren ±30.0 %

---- --------0.148mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(b)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.037mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(g,h,i)perylen ±30.0 %

---- --------0.132mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(k)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.065mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01chrysen ±30.0 %

---- --------0.034mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fenanthren ±30.0 %

---- --------0.153mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.045mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren ±30.0 %

---- --------0.021mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01naftalen ±30.0 %

---- --------0.128mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01pyren ±30.0 %

6 Vyhovuje----0.880mg/kg suš.0.120S-SMVGMS01suma 12 PAU (odpad) mg/kg suš.±30.0 %

PCB

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 101 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 118 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 138 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 153 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 180 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 28 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 52 ----

0.2 Vyhovuje----<0.140mg/kg suš.0.140S-SMVGMS01suma 7 PCB mg/kg suš.----

organochlorové pesticidy

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDD ----

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8822

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2776Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8822001

Datum odběru/čas odběru 14.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDE ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDT ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDD ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDE ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDT ----

---- --------<0.040mg/kg suš.0.040S-OCPECD01suma 4 isomerů DDT ----

---- --------<0.060mg/kg suš.0.060S-OCPECD01suma 6 isomerů DDT ----

ropné uhlovodíky

300 Vyhovuje----169mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40 frakce mg/kg suš.±30.0 %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 

10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14)a US EPA 3050. Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické 

výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován lučavkou 

královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_169 (US EPA 8081, příprava vzorků dle CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.2, CZ_SOP_D06_03_P02 kap. 9.2) 

Stanovení OCP a dalších halogenových látek metodou GC-ECD a výpočet sum organochlorových pesticidů a dalších 

halogenových látek z naměřených hodnot

S-OCPECD01

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2) Stanovení 

semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet sum semivolatilních 

organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu uhlovodíků C 5 – C40, jejich frakcí 

výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.
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True

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8825 7.4.2017

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2776 jezero Strakovo Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 14.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 20.3.2017 - 7.4.2017

::Vzorkoval zákazník Ing. Mičan Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

m=3,54kg

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8825

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.2, sl. I - odpad na povrch terénu - 

ekotoxikologické testy

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, 

sl. I

2776Matrice: VÝLUH

Identifikace vzorku PR17Q8825001

Datum odběru/čas odběru 14.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus

30 Vyhovuje----5.9%1.0W-ALGF-VTinhibice D. s. (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Daphnia magna

30 Vyhovuje----0%1W-DAPH-VTimobilizace (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Poecilia reticulata

0 Vyhovuje----0%1W-FISHF-VTmortalita (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Sinapis alba

---- Vyhovuje022.4%1.0W-SINA-VTstimulace S. a. (původní vzorek) %

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.2, sl. II - odpad na povrch terénu 

- ekotoxikologické testy

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, 

sl. II

2776Matrice: VÝLUH

Identifikace vzorku PR17Q8825001

Datum odběru/čas odběru 14.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus

30 Vyhovuje----5.9%1.0W-ALGF-VTinhibice D. s. (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Daphnia magna

30 Vyhovuje----0%1W-DAPH-VTimobilizace (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Poecilia reticulata

0 Vyhovuje----0%1W-FISHF-VTmortalita (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Sinapis alba

30 Vyhovuje----22.4%1.0W-SINA-VTstimulace S. a. (původní vzorek) %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_352 (ČSN EN ISO 8692, STN 83 8303) Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas.W-ALGF-VT

CZ_SOP_D06_07_351 (ČSN EN ISO 6341, STN 83 8303) Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna (zkouška akutní 

toxicity).

W-DAPH-VT

CZ_SOP_D06_07_350 (ČSN EN ISO 7346-1, ČSN EN ISO 7346-2, STN 83 8303) Stanovení akutní letální toxicity látek pro 

sladkovodní ryby.

W-FISHF-VT

CZ_SOP_D06_07_353 (Věstník MŽP, ročník XVII, částka 4/2007, str. 13-14; Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení 

ekotoxicity odpadů, Příloha č. 1 "Test na semenech hořčice bílé (Sinapis alba)", STN 83 8303)  Test toxicity na semenech 

hořčice bílé (Sinapis alba).

W-SINA-VT

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

ČSN EN 12457-4 Sítování a drcení vzorku na zrnitost < 10 mm.* S-PPHOM10

ČSN EN 12457-4 Příprava výluhu. Jednostupňová vsádková zkouška poměr kapalné a pevné fáze 10 L/kg pro materiály se 

zrnitostí menší než 10 mm.

S-PPL24CE

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8825

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



True

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8804 24.3.2017

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2777 jezero Opleta Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 14.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 17.3.2017 - 23.3.2017

::Vzorkoval zákazník Ing. MIČAN Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Vzorek(y) PR17Q8804/001, metoda S-SMVGMS01 byl(y) alternativně extrahovány Soxhletovou technikou.

m=4,82kg

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8804

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2777Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8804001

Datum odběru/čas odběru 14.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

fyzikální parametry

---- --------58.4%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C ±6.0 %

souhrnné parametry

1 Vyhovuje----<1.0mg/kg suš.1.0S-EOX-COUextrahovatelné organické 

halogeny (EOX)

mg/kg suš.----

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

30 Vyhovuje----2.51mg/kg suš.1.00S-METAXHB1As mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----164mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Ba mg/kg suš.±20.0 %

5 Vyhovuje----0.962mg/kg suš.0.010S-METAXHB1Be mg/kg suš.±20.0 %

2.5 Vyhovuje----<0.40mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd mg/kg suš.----

30 Vyhovuje----12.1mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Co mg/kg suš.±20.0 %

200 Vyhovuje----33.0mg/kg suš.1.00S-METAXHB1Cr mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----16.0mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Cu mg/kg suš.±20.0 %

0.8 Vyhovuje----<0.20mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Hg mg/kg suš.----

80 Vyhovuje----28.1mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----11.9mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb mg/kg suš.±20.0 %

180 Vyhovuje----32.8mg/kg suš.1.00S-METAXHB1V mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----63.0mg/kg suš.3.0S-METAXHB1Zn mg/kg suš.±20.0 %

BTEX

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01benzen ----

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01ethylbenzen ----

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01meta- & para-xylen ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-VOCGMS01orto-xylen ----

0.4 Vyhovuje----<0.170mg/kg suš.0.170S-VOCGMS01suma BTEX mg/kg suš.----

---- --------<0.030mg/kg suš.0.030S-VOCGMS01suma xylenů ----

---- --------<0.100mg/kg suš.0.100S-VOCGMS01toluen ----

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01anthracen ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)anthracen ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)pyren ----

---- --------0.013mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(b)fluoranthen ±30.0 %

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(g,h,i)perylen ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(k)fluoranthen ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01chrysen ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fenanthren ----

---- --------0.021mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fluoranthen ±30.0 %

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01naftalen ----

---- --------0.016mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01pyren ±30.0 %

6 Vyhovuje----<0.120mg/kg suš.0.120S-SMVGMS01suma 12 PAU (odpad) mg/kg suš.----

PCB

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 101 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 118 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 138 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 153 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 180 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 28 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 52 ----

0.2 Vyhovuje----<0.140mg/kg suš.0.140S-SMVGMS01suma 7 PCB mg/kg suš.----

organochlorové pesticidy

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDD ----

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8804

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2777Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8804001

Datum odběru/čas odběru 14.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDE ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDT ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDD ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDE ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDT ----

---- --------<0.040mg/kg suš.0.040S-OCPECD01suma 4 isomerů DDT ----

---- --------<0.060mg/kg suš.0.060S-OCPECD01suma 6 isomerů DDT ----

ropné uhlovodíky

300 Vyhovuje----20mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40 frakce mg/kg suš.±30.0 %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 

10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14)a US EPA 3050. Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické 

výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován lučavkou 

královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_169 (US EPA 8081, příprava vzorků dle CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.2, CZ_SOP_D06_03_P02 kap. 9.2) 

Stanovení OCP a dalších halogenových látek metodou GC-ECD a výpočet sum organochlorových pesticidů a dalších 

halogenových látek z naměřených hodnot

S-OCPECD01

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2) Stanovení 

semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet sum semivolatilních 

organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu uhlovodíků C 5 – C40, jejich frakcí 

výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



True

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8808 7.4.2017

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2777 jezero Opleta Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 14.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 20.3.2017 - 7.4.2017

::Vzorkoval Zákazník-Ing. Mičan Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

m=4,82kg

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8808

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.2, sl. I - odpad na povrch terénu - 

ekotoxikologické testy

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, 

sl. I

2777Matrice: VÝLUH

Identifikace vzorku PR17Q8808001

Datum odběru/čas odběru 14.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus

---- Vyhovuje015.1%1.0W-ALGF-VTstimulace D. s. (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Daphnia magna

30 Vyhovuje----0%1W-DAPH-VTimobilizace (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Poecilia reticulata

0 Vyhovuje----0%1W-FISHF-VTmortalita (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Sinapis alba

30 Vyhovuje----8.5%1.0W-SINA-VTinhibice S. a. (původní vzorek) %

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.2, sl. II - odpad na povrch terénu 

- ekotoxikologické testy

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, 

sl. II

2777Matrice: VÝLUH

Identifikace vzorku PR17Q8808001

Datum odběru/čas odběru 14.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus

30 Vyhovuje----15.1%1.0W-ALGF-VTstimulace D. s. (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Daphnia magna

30 Vyhovuje----0%1W-DAPH-VTimobilizace (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Poecilia reticulata

0 Vyhovuje----0%1W-FISHF-VTmortalita (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Sinapis alba

30 Vyhovuje----8.5%1.0W-SINA-VTinhibice S. a. (původní vzorek) %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_352 (ČSN EN ISO 8692, STN 83 8303) Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas.W-ALGF-VT

CZ_SOP_D06_07_351 (ČSN EN ISO 6341, STN 83 8303) Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna (zkouška akutní 

toxicity).

W-DAPH-VT

CZ_SOP_D06_07_350 (ČSN EN ISO 7346-1, ČSN EN ISO 7346-2, STN 83 8303) Stanovení akutní letální toxicity látek pro 

sladkovodní ryby.

W-FISHF-VT

CZ_SOP_D06_07_353 (Věstník MŽP, ročník XVII, částka 4/2007, str. 13-14; Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení 

ekotoxicity odpadů, Příloha č. 1 "Test na semenech hořčice bílé (Sinapis alba)", STN 83 8303)  Test toxicity na semenech 

hořčice bílé (Sinapis alba).

W-SINA-VT

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

ČSN EN 12457-4 Sítování a drcení vzorku na zrnitost < 10 mm.* S-PPHOM10

ČSN EN 12457-4 Příprava výluhu. Jednostupňová vsádková zkouška poměr kapalné a pevné fáze 10 L/kg pro materiály se 

zrnitostí menší než 10 mm.

S-PPL24CE

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8808

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



True

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8829 24.3.2017

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2778 jezero Lávka Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 15.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 17.3.2017 - 23.3.2017

::Vzorkoval Zákazník-Ing. Mičan Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

m=3,84kg

Vzorek(y) PR17Q8829/001, metoda S-VOCGMS01 byl(y) před analýzou dekantován(y).

Vzorek(ky) PR17Q8829/001, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) vysokovroucí uhlovodíky s retenčním časem vyšším 

než je retenční čas C40.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8829

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2778Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8829001

Datum odběru/čas odběru 15.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

fyzikální parametry

---- --------38.7%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C ±6.1 %

souhrnné parametry

1 Vyhovuje----<1.0mg/kg suš.1.0S-EOX-COUextrahovatelné organické 

halogeny (EOX)

mg/kg suš.----

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

30 Vyhovuje----5.83mg/kg suš.1.00S-METAXHB1As mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----148mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Ba mg/kg suš.±20.0 %

5 Vyhovuje----0.912mg/kg suš.0.010S-METAXHB1Be mg/kg suš.±20.0 %

2.5 Vyhovuje----0.43mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd mg/kg suš.±20.0 %

30 Vyhovuje----10.4mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Co mg/kg suš.±20.0 %

200 Vyhovuje----32.0mg/kg suš.1.00S-METAXHB1Cr mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----27.2mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Cu mg/kg suš.±20.0 %

0.8 Vyhovuje----<0.20mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Hg mg/kg suš.----

80 Vyhovuje----26.7mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----20.7mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb mg/kg suš.±20.0 %

180 Vyhovuje----35.8mg/kg suš.1.00S-METAXHB1V mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----86.1mg/kg suš.3.0S-METAXHB1Zn mg/kg suš.±20.0 %

BTEX

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01benzen ----

---- --------<0.037mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01ethylbenzen ----

---- --------<0.037mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01meta- & para-xylen ----

---- --------<0.019mg/kg suš.0.010S-VOCGMS01orto-xylen ----

0.4 Vyhovuje----<0.213mg/kg suš.0.170S-VOCGMS01suma BTEX mg/kg suš.----

---- --------<0.056mg/kg suš.0.030S-VOCGMS01suma xylenů ----

---- --------<0.100mg/kg suš.0.100S-VOCGMS01toluen ----

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01anthracen ----

---- --------0.034mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)anthracen ±30.0 %

---- --------0.037mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)pyren ±30.0 %

---- --------0.072mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(b)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.026mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(g,h,i)perylen ±30.0 %

---- --------0.027mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(k)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.034mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01chrysen ±30.0 %

---- --------0.037mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fenanthren ±30.0 %

---- --------0.114mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.026mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren ±30.0 %

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01naftalen ----

---- --------0.091mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01pyren ±30.0 %

6 Vyhovuje----0.497mg/kg suš.0.120S-SMVGMS01suma 12 PAU (odpad) mg/kg suš.±30.0 %

PCB

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 101 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 118 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 138 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 153 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 180 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 28 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 52 ----

0.2 Vyhovuje----<0.140mg/kg suš.0.140S-SMVGMS01suma 7 PCB mg/kg suš.----

organochlorové pesticidy

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDD ----

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8829

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2778Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8829001

Datum odběru/čas odběru 15.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDE ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDT ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDD ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDE ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDT ----

---- --------<0.040mg/kg suš.0.040S-OCPECD01suma 4 isomerů DDT ----

---- --------<0.060mg/kg suš.0.060S-OCPECD01suma 6 isomerů DDT ----

ropné uhlovodíky

300 Vyhovuje----100mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40 frakce mg/kg suš.±30.0 %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 

10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14)a US EPA 3050. Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické 

výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován lučavkou 

královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_169 (US EPA 8081, příprava vzorků dle CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.2, CZ_SOP_D06_03_P02 kap. 9.2) 

Stanovení OCP a dalších halogenových látek metodou GC-ECD a výpočet sum organochlorových pesticidů a dalších 

halogenových látek z naměřených hodnot

S-OCPECD01

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2) Stanovení 

semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet sum semivolatilních 

organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu uhlovodíků C 5 – C40, jejich frakcí 

výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



True

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8831 7.4.2017

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2778 jezero Lávka Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 15.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 20.3.2017 - 7.4.2017

::Vzorkoval zákazník-Ing. Mičan Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

m=3,84kg

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz



7.4.2017:Datum vystavení

2 z 3:Stránka

Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8831

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.2, sl. I - odpad na povrch terénu - 

ekotoxikologické testy

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, 

sl. I

2778Matrice: VÝLUH

Identifikace vzorku PR17Q8831001

Datum odběru/čas odběru 15.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus

---- Vyhovuje03.4%1.0W-ALGF-VTstimulace D. s. (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Daphnia magna

30 Vyhovuje----0%1W-DAPH-VTimobilizace (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Poecilia reticulata

0 Vyhovuje----0%1W-FISHF-VTmortalita (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Sinapis alba

---- Vyhovuje06.5%1.0W-SINA-VTstimulace S. a. (původní vzorek) %

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.2, sl. II - odpad na povrch terénu 

- ekotoxikologické testy

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, 

sl. II

2778Matrice: VÝLUH

Identifikace vzorku PR17Q8831001

Datum odběru/čas odběru 15.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus

30 Vyhovuje----3.4%1.0W-ALGF-VTstimulace D. s. (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Daphnia magna

30 Vyhovuje----0%1W-DAPH-VTimobilizace (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Poecilia reticulata

0 Vyhovuje----0%1W-FISHF-VTmortalita (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Sinapis alba

30 Vyhovuje----6.5%1.0W-SINA-VTstimulace S. a. (původní vzorek) %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_352 (ČSN EN ISO 8692, STN 83 8303) Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas.W-ALGF-VT

CZ_SOP_D06_07_351 (ČSN EN ISO 6341, STN 83 8303) Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna (zkouška akutní 

toxicity).

W-DAPH-VT

CZ_SOP_D06_07_350 (ČSN EN ISO 7346-1, ČSN EN ISO 7346-2, STN 83 8303) Stanovení akutní letální toxicity látek pro 

sladkovodní ryby.

W-FISHF-VT

CZ_SOP_D06_07_353 (Věstník MŽP, ročník XVII, částka 4/2007, str. 13-14; Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení 

ekotoxicity odpadů, Příloha č. 1 "Test na semenech hořčice bílé (Sinapis alba)", STN 83 8303)  Test toxicity na semenech 

hořčice bílé (Sinapis alba).

W-SINA-VT

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

ČSN EN 12457-4 Sítování a drcení vzorku na zrnitost < 10 mm.* S-PPHOM10

ČSN EN 12457-4 Příprava výluhu. Jednostupňová vsádková zkouška poměr kapalné a pevné fáze 10 L/kg pro materiály se 

zrnitostí menší než 10 mm.

S-PPL24CE

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8831

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



True

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8820 24.3.2017

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2779 jezero Kocábka Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 15.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 17.3.2017 - 23.3.2017

::Vzorkoval Zákazník-Ing. Mičan Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Vzorek(y) PR17Q8820/1, metoda S-VOCGMS01 - LOR bylo zvýšeno v důsledku nízké sušiny.

m=3,96kg

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz



24.3.2017:Datum vystavení

2 z 3:Stránka

Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8820

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2779Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8820001

Datum odběru/čas odběru 15.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

fyzikální parametry

---- --------46.6%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C ±6.1 %

souhrnné parametry

1 Vyhovuje----<1.0mg/kg suš.1.0S-EOX-COUextrahovatelné organické 

halogeny (EOX)

mg/kg suš.----

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

30 Vyhovuje----7.93mg/kg suš.1.00S-METAXHB1As mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----123mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Ba mg/kg suš.±20.0 %

5 Vyhovuje----0.912mg/kg suš.0.010S-METAXHB1Be mg/kg suš.±20.0 %

2.5 Vyhovuje----0.51mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd mg/kg suš.±20.0 %

30 Vyhovuje----11.2mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Co mg/kg suš.±20.0 %

200 Vyhovuje----34.1mg/kg suš.1.00S-METAXHB1Cr mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----24.2mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Cu mg/kg suš.±20.0 %

0.8 Vyhovuje----<0.20mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Hg mg/kg suš.----

80 Vyhovuje----28.8mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni mg/kg suš.±20.0 %

100 Vyhovuje----27.4mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb mg/kg suš.±20.0 %

180 Vyhovuje----39.7mg/kg suš.1.00S-METAXHB1V mg/kg suš.±20.0 %

600 Vyhovuje----122mg/kg suš.3.0S-METAXHB1Zn mg/kg suš.±20.0 %

BTEX

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01benzen ----

---- --------<0.039mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01ethylbenzen ----

---- --------<0.039mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01meta- & para-xylen ----

---- --------<0.019mg/kg suš.0.010S-VOCGMS01orto-xylen ----

0.4 Vyhovuje----<0.217mg/kg suš.0.170S-VOCGMS01suma BTEX mg/kg suš.----

---- --------<0.058mg/kg suš.0.030S-VOCGMS01suma xylenů ----

---- --------<0.100mg/kg suš.0.100S-VOCGMS01toluen ----

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------0.012mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01anthracen ±30.0 %

---- --------0.033mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)anthracen ±30.0 %

---- --------0.038mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(a)pyren ±30.0 %

---- --------0.062mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(b)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.022mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(g,h,i)perylen ±30.0 %

---- --------0.023mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01benzo(k)fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.038mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01chrysen ±30.0 %

---- --------0.044mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fenanthren ±30.0 %

---- --------0.109mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01fluoranthen ±30.0 %

---- --------0.026mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01indeno(1,2,3-cd)pyren ±30.0 %

---- --------0.048mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01naftalen ±30.0 %

---- --------0.088mg/kg suš.0.010S-SMVGMS01pyren ±30.0 %

6 Vyhovuje----0.543mg/kg suš.0.120S-SMVGMS01suma 12 PAU (odpad) mg/kg suš.±30.0 %

PCB

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 101 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 118 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 138 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 153 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 180 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 28 ----

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-SMVGMS01PCB 52 ----

0.2 Vyhovuje----<0.140mg/kg suš.0.140S-SMVGMS01suma 7 PCB mg/kg suš.----

organochlorové pesticidy

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDD ----

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8820

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.3 - sediment na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - sediment - sušina - tab. 

10.3

2779Matrice: SEDIMENT

Identifikace vzorku PR17Q8820001

Datum odběru/čas odběru 15.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDE ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD012,4-DDT ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDD ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDE ----

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-OCPECD014,4'-DDT ----

---- --------<0.040mg/kg suš.0.040S-OCPECD01suma 4 isomerů DDT ----

---- --------<0.060mg/kg suš.0.060S-OCPECD01suma 6 isomerů DDT ----

ropné uhlovodíky

300 Vyhovuje----64mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40 frakce mg/kg suš.±30.0 %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465), ČSN EN 12880 Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení 

vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 

10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14)a US EPA 3050. Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické 

výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován lučavkou 

královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_169 (US EPA 8081, příprava vzorků dle CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.2, CZ_SOP_D06_03_P02 kap. 9.2) 

Stanovení OCP a dalších halogenových látek metodou GC-ECD a výpočet sum organochlorových pesticidů a dalších 

halogenových látek z naměřených hodnot

S-OCPECD01

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ISO 18287, příprava vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2) Stanovení 

semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s  MS nebo MS /MS detekcí a výpočet sum semivolatilních 

organických látek z naměřených hodnot

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu uhlovodíků C 5 – C40, jejich frakcí 

výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 

15009,EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS 

detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



True

Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR17Q8821 10.4.2017

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Ekologické audity a posudky s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jan Mičan

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00, Česká republika

Míčkova 66/1295

614 00 Brno - sever Česká republika

:: E-mailE-mail mican@eap.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon +420 545223500 +420 226 226 228

:: FaxFax +420 545223499 +420 284 081 635

::Projekt 2779 jezero Kocábka Stránka 1 z 3

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 15.3.2017

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2014EKOAU-CZ0094 

(CZ-120-14-0402)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 20.3.2017 - 7.4.2017

::Vzorkoval Zákazník-Ing. Mičan Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

m=3,96kg

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA 

dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Zakázka :

:Zákazník

PR17Q8821

Ekologické audity a posudky s.r.o.

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.2, sl. I - odpad na povrch terénu - 

ekotoxikologické testy

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, 

sl. I

2779Matrice: VÝLUH

Identifikace vzorku PR17Q8821001

Datum odběru/čas odběru 15.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus

30 Vyhovuje----1.1%1.0W-ALGF-VTinhibice D. s. (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Daphnia magna

30 Vyhovuje----0%1W-DAPH-VTimobilizace (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Poecilia reticulata

0 Vyhovuje----0%1W-FISHF-VTmortalita (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Sinapis alba

30 Vyhovuje----18.7%1.0W-SINA-VTinhibice S. a. (původní vzorek) %

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.2, sl. II - odpad na povrch terénu 

- ekotoxikologické testy

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, 

sl. II

2779Matrice: VÝLUH

Identifikace vzorku PR17Q8821001

Datum odběru/čas odběru 15.3.2017 00:00

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus

30 Vyhovuje----1.1%1.0W-ALGF-VTinhibice D. s. (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Daphnia magna

30 Vyhovuje----0%1W-DAPH-VTimobilizace (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Poecilia reticulata

0 Vyhovuje----0%1W-FISHF-VTmortalita (původní vzorek) %

ekotoxikologické parametry - Sinapis alba

30 Vyhovuje----18.7%1.0W-SINA-VTinhibice S. a. (původní vzorek) %

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce . 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

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

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

CZ_SOP_D06_07_352 (ČSN EN ISO 8692, STN 83 8303) Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas.W-ALGF-VT

CZ_SOP_D06_07_351 (ČSN EN ISO 6341, STN 83 8303) Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna (zkouška akutní 

toxicity).

W-DAPH-VT

CZ_SOP_D06_07_350 (ČSN EN ISO 7346-1, ČSN EN ISO 7346-2, STN 83 8303) Stanovení akutní letální toxicity látek pro 

sladkovodní ryby.

W-FISHF-VT

CZ_SOP_D06_07_353 (Věstník MŽP, ročník XVII, částka 4/2007, str. 13-14; Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení 

ekotoxicity odpadů, Příloha č. 1 "Test na semenech hořčice bílé (Sinapis alba)", STN 83 8303)  Test toxicity na semenech 

hořčice bílé (Sinapis alba).

W-SINA-VT

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7

ČSN EN 12457-4 Sítování a drcení vzorku na zrnitost < 10 mm.* S-PPHOM10

ČSN EN 12457-4 Příprava výluhu. Jednostupňová vsádková zkouška poměr kapalné a pevné fáze 10 L/kg pro materiály se 

zrnitostí menší než 10 mm.

S-PPL24CE
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Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 

vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 

protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.czRight Solutions • Right Partner



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7 
Tabulky a grafy – interpretace dat 
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Obsahy Cd v sedimentech jednotlivých zonálních úrovních  Holáseckých jezer a 
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Koncentrace ∑ C10 - C40 v sedimentech jednotlivých  Holáseckých jezer 
a jejich porovnání s legislativními limity
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Příloha č. 8 
Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentace vzorkovacích prací z akce:  
„Odběry, analýzy a posouzení vzorků sedimentů z Holáseckých jezer 

z hlediska využití na ZPF, na povrchu terénu na terénní úpravy a 

uložení na skládku“ jezero Kašpárkovo 
 
Obrázek 1 Pohled na začátek (směr sever) Kašpárkova jezera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2 Měření mocnosti sedimentů v jezeře (začátek jezera, pohled směr sever) 

 

 
 
 



FOTODOKUMENTACE – vzorkovacích prací jezera - Kašpárkovo 

Ekologické audity a posudky s.r.o.©        Strana 2 (celkem 3) 

 
 
Obrázek 3 Provádění odběru dílčího vzorku sedimentu 0 – 50 cm (střed jezera, pohled směr JV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4 Pohled na odebrané jádro sedimentu 0 - 50 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOTODOKUMENTACE – vzorkovacích prací jezera - Kašpárkovo 

Ekologické audity a posudky s.r.o.©        Strana 3 (celkem 3) 

 
 
Obrázek 5 Dílčí vzorky sedimentu z hloubky 0 - 50 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 6 Dílčí vzorky sedimentu z hloubky 50 - 100 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotodokumentace vzorkovacích prací z akce:  
„Odběry, analýzy a posouzení vzorků sedimentů z Holáseckých jezer 

z hlediska využití na ZPF, na povrchu terénu na terénní úpravy a 

uložení na skládku“ jezero Typfl 
 
Obrázek 1 Pohled (směr JV) na jezero Typfl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2 Měření mocnosti sedimentů v jezeře (cca střed jezera, pohled směr JZ) 

 
 

 
 



FOTODOKUMENTACE – vzorkovacích prací jezera - Typfl 

Ekologické audity a posudky s.r.o.©        Strana 2 (celkem 3) 

 
 
Obrázek 3 Provádění odběru dílčího vzorku sedimentu 0 – 50 cm (střed jezera, pohled směr západ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4 Přemístění dílčího vzorku sedimentu z hloubky 0 - 50 cm do vzorkovací nádoby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOTODOKUMENTACE – vzorkovacích prací jezera - Typfl 

Ekologické audity a posudky s.r.o.©        Strana 3 (celkem 3) 

 
 
Obrázek 5 Pohled (směr SV) na jezero Typfl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 6 Dílčí vzorky sedimentu z hloubky 0 - 50 cm 

 



Fotodokumentace vzorkovacích prací z akce:  
„Odběry, analýzy a posouzení vzorků sedimentů z Holáseckých jezer 

z hlediska využití na ZPF, na povrchu terénu na terénní úpravy a 

uložení na skládku“ jezero Kmuníčkovo 
 
Obrázek 1 Pohled (směrJV) na jezero Kmuníčkovo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2 Měření mocnosti sedimentů v jezeře (pohled směr JV) 

 
 
 



FOTODOKUMENTACE – vzorkovacích prací jezera - Kmuníčkovo 

Ekologické audity a posudky s.r.o.©        Strana 2 (celkem 3) 

 
 
Obrázek 3 Provádění odběru dílčího vzorku sedimentu 100 – 150 cm (střed jezera, pohled směr jih) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4  Přemístění dílčího vzorku sedimentu z hloubky 100 - 150 cm do vzorkovací nádoby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOTODOKUMENTACE – vzorkovacích prací jezera - Kmuníčkovo 

Ekologické audity a posudky s.r.o.©        Strana 3 (celkem 3) 

 
 
Obrázek 5 Pohled na  sediment 0 – 50 cm z jezera Kmuníčkova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 6 Pohled (směr sever) na jezero Kmuníčkovo konec 

 



Fotodokumentace vzorkovacích prací z akce:  
„Odběry, analýzy a posouzení vzorků sedimentů z Holáseckých jezer 

z hlediska využití na ZPF, na povrchu terénu na terénní úpravy a 

uložení na skládku“ jezero Roučkovo 
 
Obrázek 1 Pohled (směr JZ) na jezero Roučkovo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2 Měření mocnosti sedimentů v jezeře (začátek jezera, pohled směr JZ) 

 
 
 
 
 



FOTODOKUMENTACE – vzorkovacích prací jezera - Roučkovo 

Ekologické audity a posudky s.r.o.©        Strana 2 (celkem 3) 

 
 
Obrázek 3 Provádění odběru dílčího vzorku sedimentu 100 – 150 cm (střed jezera, pohled směr JZ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4 Pohled na dílčíh vzorek sedimentu z hloubky 100 - 150 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOTODOKUMENTACE – vzorkovacích prací jezera - Roučkovo 

Ekologické audity a posudky s.r.o.©        Strana 3 (celkem 3) 

 
 
Obrázek 5 Pohled (směr SV) na jezero Roučkovo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotodokumentace vzorkovacích prací z akce:  
„Odběry, analýzy a posouzení vzorků sedimentů z Holáseckých jezer 

z hlediska využití na ZPF, na povrchu terénu na terénní úpravy a 

uložení na skládku“ jezero Ledárenské 
 
Obrázek 1 Pohled (cca směr jih) na jezero Ledárenské  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2 Měření mocnosti sedimentů v jezeře (střed jezera, pohled směr východ) 

 
 
 
 



FOTODOKUMENTACE – vzorkovacích prací jezera - Ledárenské 

Ekologické audity a posudky s.r.o.©        Strana 2 (celkem 2) 

 
 
Obrázek 3 Provádění odběru dílčího vzorku sedimentu 0 – 50 cm (střed jezera, pohled směr východ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4 Pohled (cca směr sever) na jezero Ledárenské 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotodokumentace vzorkovacích prací z akce:  
„Odběry, analýzy a posouzení vzorků sedimentů z Holáseckých jezer 

z hlediska využití na ZPF, na povrchu terénu na terénní úpravy a 

uložení na skládku“ jezero Plavecké 
 
Obrázek 1 Pohled (cca směr jih) na Plavecké jezero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2 Měření mocnosti sedimentů v jezeře (pohled směr jih) 

 
 
 
 
 
 



FOTODOKUMENTACE – vzorkovacích prací jezera - Plavecké 

Ekologické audity a posudky s.r.o.©        Strana 2 (celkem 3) 

 
 
Obrázek 3 Provádění odběru dílčího vzorku sedimentu 50 – 100 cm (začátek jezera, pohled směr JZ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4 Přemístění dílčího vzorku sedimentu z hloubky 100 - 150 cm do vzorkovací nádoby 
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Obrázek 5 Zonální vzorky sedimentu z jednotlivých úrovní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 6 Pohled (cca směr sever) na Plavecké jezero 
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Obrázek 1 Pohled (směr jih) na jezero Strakovo začátek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2 Měření mocnosti sedimentů v jezeře (pohled směr jih) 

 
 
 
 
 
 
 
 



FOTODOKUMENTACE – vzorkovacích prací jezera - Strakovo 

Ekologické audity a posudky s.r.o.©        Strana 2 (celkem 3) 

 
 
Obrázek 3 Provádění odběru dílčího vzorku sedimentu 50 – 100 cm (střed jezera, pohled směr západ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4 Přemístění dílčího vzorku sedimentu z hloubky 50 - 100 cm do vzorkovací nádoby 
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Obrázek 5 Dílčí vzorky sedimentu z hloubky 50 - 100 cm včetně měření jejich teploty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 6 Pohled (směr sever) na jezero Strakovo 
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Obrázek 1 Celkový pohled (směr jih) na jezero Opleta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2 Měření mocnosti sedimentů v jezeře (pohled směr východ) 
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Obrázek 3 Provádění odběru dílčího vzorku sedimentu 50 – 100 cm (střed jezera, pohled směr východ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4 Přemístění dílčího vzorku sedimentu z hloubky 50 - 100 cm do vzorkovací nádoby 
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Obrázek 5 Detail části odebraných dílčích vzorků sedimentu 50 – 100 cm a 0 - 50 cm 
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Obrázek 1 Celkový pohled (směr jih) na jezero Lávka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2 Měření mocnosti sedimentů v jezeře (střed jezera, pohled směr výcho) 
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Obrázek 3  Provádění odběru dílčího vzorku sedimentu 0 – 50 cm (střed jezera, pohled směr východ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3 Přemístění dílčího vzorku sedimentu z hloubky 0 - 50 cm do vzorkovací nádoby 
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Obrázek 5 Dílčí vzorky sedimentu z hloubky 0 - 50 cm včetně měření jejich teploty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 6 Označení vzorkovací nádoby s dílčími vzorky před přípravou vzorku pro laboratoř 
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Obrázek 1 Celkový pohled (směr jiho východ) na jezero Kocábka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2 Měření mocnosti sedimentů v jezeře (pohled směr východ) 
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Obrázek 3 Provádění odběru dílčího vzorku sedimentu 0 – 50 cm (střed jezera, pohled směr západ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4  Přemístění dílčího vzorku sedimentu z hloubky 50 - 100 cm do vzorkovací nádoby 
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Obrázek 5 Detail části odebraných dílčích vzorků sedimentu 0 - 50 cm a 50 - 100 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


